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BO mieszkaniec zdecyduje
Od 2 do 23 lutego potrwa głosowanie nad wnioskami do sztumskiego budżetu obywatelskiego.

Drogi wykładane płytami jumbo, lampy oświetleniowe, doposażenia placów zabaw, piknik rodzinny – to propozycje do budżetu obywatelskiego.

-Zaproponowałem radnym
podjęcie uchwały o budżecie
obywatelskim,
aby
w
jeszcze większym stopniu
zwiększyć
zainteresowanie mieszkańców sprawami
naszej małej ojczyzny - tak
tłumaczył w ubiegłym roku
burmistrz
Leszek
Tabor
nową na naszym gruncie
inicjatywę. - Gdy rozejrzymy
się wokół siebie, to można
zauważyć działalność wielu
różnych stowarzyszeń, liderów różnych środowisk,
grup połączonych wspó-

lnymi pasjami, zainteresowaniami. To jest już wielki
kapitał społeczny, ale chcemy go jeszcze wzmocnić
i pomnożyć. W naszej
społeczności drzemią jeszcze
duże pokłady społecznej
energii, którą warto wyzwolić.
W sztumskim budżecie
obywatelskim
znajduje
się ogółem 600 tys. zł; po
300 tys. zł
przeznaczono na zadania dla dwóch
okręgów: Sztum z Czerninem i pozostałe sołectwa.

Mieszkańcy złożyli 35 wniosków, z czego 20 spośród nich
dotyczy terenów wiejskich.
Łączna wartość zgłoszonych
pomysłów to prawie 3 mln zł.
Po weryfikacji formalnej do
głosowania zostało zakwalifikowanych 28, w tym 17 z
terenów wiejskich.
-Zachęcam
wszystkich
do głosowania i wybierania
zadań zgłoszonych do sztumskiego budżetu obywatelskiego - mówi burmistrz
Leszek Tabor. Zwłaszcza ludzi

młodych, wkraczających w
dorosłe życie. Kto ukończył
16 lat, ma prawo głosu i wziąć
udział w prawdziwej lekcji
samorządności. Liczę na to,
że inicjatywa związana z
budżetem obywatelskim wzmocni społeczną inicjatywę i
wpływ na samorząd, słowem
na to, co dzieje się w naszej
małej ojczyźnie.
Jak i nad czym głosować?
Str. 7-10
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Z miasta i gminy

Burmistrz miasta i gminy oraz przewodniczący Rady Miejskiej zaprosili
przedstawicieli lokalnych środowisk samorządowych, społeczno-politycznych,
biznesu, oświaty, sportu i kultury, służb
mundurowych na tradycyjne spotkanie
noworoczne do Kino-Teatru Powiśle.
W swoim wystąpieniu burmistrz
Leszek Tabor nawiązał do cnót, jakie
u dawnych mieszkańców Ziemi Sztumskiej zaważali Józef Ignacy Kraszewski

i ks. dr Władysław Łęga: „oszczędności, rachuby, wytrwalszego trudu”.
Samorząd gminy także w podobnym
duchu prowadzi swoją politykę, a dzięki
finansowej roztropności, przy wielu
prowadzonych i zakończonych inwestycjach, stać go będzie na dalsze współfinansowanie projektów już w nowej
perspektywie unijnej.
Senator Leszek Czarnobaj oraz
wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-

W ostatnich dniach grudnia Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna wydała zezwolenie na prowadzenie
działalności w Podstrefie Sztum firmie LS Tech-Homes. Inwestor planuje zainwestować 23 mln złotych w budowę
zakładu produkującego innowacyjne ekologiczne materiały
budowlane. Jest to już drugie zezwolenie wydane LS TechHomes w 2014 r. Dzięki temu w Sztumie znajdzie zatrudnienie 35 osób - informuje strona internetowa PSSE.

wódzkiego Józef Sarnowski przekazali
mieszkańcom Ziemi Sztumskiej życzenia wszelkiej pomyślności, podobnie w
noworocznym toaście przewodniczący
RM Czesław Oleksiak.
W części artystycznej wystąpili młodzi
wokaliści - studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, którzy wykonali
przeboje musicalowe.

Z inicjatywy burmistrza Leszka Tabora, Sztumskiego Centrum Kultury oraz poszczególnych rad sołeckich
w styczniu na terenie gminy odbyły się zabawy choinkowokarnawałowe dla dzieci z konkursami i paczuszkami od
Mikołaja w Gościszewie, Postolinie, Sztumskiej Wsi (na
zdjęciu), Koniecwałdzie, Zajezierzu, Białej Górze i Koślince.
Kolejne - 6 lutego o 13.00 w Czerninie, o 16.00 Gronajnach;
7 lutego o 13.00 w Sztumskim Polu, o 15.00 w Piekle.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl,
wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia Adprint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum
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Zieleń, ławeczki, miejsca parkingowe

W tym roku zmienią się znacząco wizerunek i funkcjonalność terenu wokół Urzędu Miasta i Gminy.
- Planowana inwestycja długo czekała w kolejce - mówi
burmistrz Leszek Tabor. - Stała się konieczna, bo główny
trakt pieszy miasta korkuje
się przy przystanku autobusowym. Brakuje też miejsc
parkingowych za naszym budynkiem. Te nowe będą także
służyły mieszkańcom Osiedla
nad Jeziorem.
Zacznijmy od frontu. Przestawienie kiosku RUCH umożliwi ustawienie dodatkowych
ławek oraz wymianę wiaty
przystankowej. Zaplanowano
nasadzenie przed budynkiem
wielu ciekawych krzewów
oraz innych roślin umilających
swym widokiem oczekiwanie
na komunikację miejską czy
odpoczynek. Dodatkowe ławki wśród zieleni pozwolą na
odpoczynek zarówno mieszkańcom jak i turystom.
Przewidziano także pozostawienie wolnej przestrzeni
przy istniejącym kamieniu
oraz ławce pamiątkowej, co
umożliwi bezkolizyjne ustawienie sceny na czas organizowanych imprez okoliczno-

ściowych.
Za magistratem planowana jest budowa parkingu z
52 miejscami postojowymi,
w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 2 dla jednośladów mechanicznych. Nie
zapomniano o rowerzystach.
Zostaną ustawione trzy stojaki - jeden od strony drogi
krajowej, drugi przy budynku
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego oraz zadaszony
stojak na rowery za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy.
Istotnymi elementami zaprojektowanej infrastruktury
są podjazdy dla osób niepełnosprawnych za budynkiem
urzędu (wejście do „Krokusa”) oraz przy Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.
Obniżone krawężniki przy
podejściach do budynku,
wyznaczonych miejscach postojowych i przejściu dla pieszych ułatwią poruszanie się
np. osobom na wózkach in-

Tak ma wyglądać teren przed Urzędem Miasta i Gminy po modernizacji.

walidzkich, osobom starszym
oraz osobom z wózkami dziecięcymi.
Dla podniesienia funkcjonalności i bezpieczeństwa
poruszania się pieszych i
pojazdów
mechanicznych
zaprojektowano wyjazd jednokierunkowy z parkingu na
ulicę Morawskiego oraz - tak
jak obecnie - wjazd i wyjazd
na drogę krajową od strony
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dzięki dobrej współpracy z
władzami Spółdzielni Miesz-

kaniowej istniejący parking
za urzędem zostanie powiększony o teren działki nr
497/7, obecnie otoczony wysokim, betonowym murem.
Zostanie on wyburzony do
wysokości około pół metra.
Na pozostałej części zostaną
wykonane tynki cementowo-wapienne i zainstalowane
bariery ochronne ze względu
na wysoką skarpę za murem.
Wzdłuż powstałego ogrodzenia zostaną nasadzone krzewy.

Nowy wiceburmistrz
Ryszard Wirtwein, dotychczasowy kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, został
w grudniu wiceburmistrzem miasta i gminy Sztum.
Zmiana na tym stanowisku wynikała z nowych
zadań, jakie czekają samorząd w obecnej kadencji oraz oczekiwań mieszkańców (m.in. inwestycje
– w tym na obszarach wiejskich i sprawy komunalne).
Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w
Olsztynie - Wydział Mechaniczny i podyplomowych z
zakresu polityki rolnej oraz
zarządzania nieruchomościami (posiada licencję zarządcy
nieruchomości).
Przez kilkanaście lat do
1994 r. pracował w Kombi-

nacie Rolnym Nogat (od stanowiska stażysty do dyrektora Zakładu Rolnego). Od
2002 r. zastępca kierownika
w Agencji Własności Rolnej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Malborku, od 2006
r. kierownik działu w Agencji
Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
w Pruszczu Gdańskim. W latach 2006-2011 był zastępcą
wójta gminy Malbork.
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Sztumska historia ukryta w gorzelni
W gminie Trzebielino w powiecie bytowskim odnalazły się karty meldunkowe mieszkańców powiatu
sztumskiego z lat 1932-1944. Wiele wskazuje na to, że znalezisko miało związek z wojennymi wydarzeniami dokładnie sprzed 70 lat.
- Nazywam się Zenon Kiżewski.
Czy jesteście państwo zainteresowani starymi dokumentami dawnych waszych mieszkańców? Albo kogoś takiego
znacie? Zapraszam - taki był
sens rozmowy telefonicznej z
nietypowym petentem dzwoniącym w październiku ub.
roku do Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie.
Poborowo - niewielka wieś w
gminie Trzebielino. Pałac z parkiem, kiedyś należący do PGR,
kupił Czesław Lang, świetny
przed laty kolarz, pochodzący z pobliskich Kołczygłów. Z
wyścigu Tour de Pologne zrobił liczącą się w sportowym
świecie imprezę (w ubiegłym
roku peleton przejeżdżał przez
Sztum), gołym okiem widać,
że stara się przywrócić dawną
świetność miejscowemu pałacowi i parkowi.
Z okna domku Zenona Kiżewskiego można to także zobaczyć. Nie z jakiejś niezdrowej
ciekawości, ale po prostu dlatego, że ma to bezpośredni
związek z historią.
Zatem tak w skrócie: nasz rozmówca, do niedawna sołtys,

od lat interesuje się przeszłością swojej miejscowości. Stworzył galerię, w której pokazał
dawne pocztówki, zdjęcia, dokumenty dotyczące Poborowa
i okolic. Kilka lat temu spisał
dramatyczne
wspomnienia
byłego mieszkańca wsi. Willy
Palm miał 13 lat, gdy w marcu
1945 roku wraz z innymi uciekał przed Armią Czerwoną.
KARTON
Z PAPIERZYSKAMI
Skąd jednak u Zenona Kiżewskiego znalazły się materiały
dotyczące mieszkańców Ziemi
Sztumskiej?
- To było 1983 roku. Akurat
na terenie ówczesnego pegeeru rozbierano starą gorzelnię – wskazuje obecne włości
Czesława Langa. - Trudno, by
młody chłopak, jakim wtedy
byłem, mógł takie wydarzenie
przegapić. Przeganiano nas,
gdy kręciliśmy się w pobliżu,
ale ja zostałem, bo ojciec pracował od lat w tym pegeerze…
Właśnie podczas robót rozbiórkowych natrafiono na karton
z papierzyskami. Nikogo to jakoś nie zainteresowało, zwykła

Sławomir Michalik przegląda sztumskie karty meldunkowe ocalone przez Zenona
Kiżewskiego.

Zenon Kiżewski opowiada historię znaleziska.

makulatura... Walały się potem
wszędzie te papierzyska, a ja
część z nich pozbierałem do
worka. Nawet nie wiedziałem,
po co…
Przez dobrych kilkanaście lat
znalezisko przeleżało na strychu domu Kiżewskich. Przypomniał sobie o nich na dobre,
gdy trzeba było remontować
sufit...
Początkowo sądził, że dokumenty mogą dotyczyć regionu,
w którym mieszka. Okazało
się, że nie.
- Mama, która zna niemiecki,
bo w czasie wojny chodziła do
niemieckiej szkoły, powiedziała
mi, że są one związane z powiatem sztumskim. Sztum kojarzyłem sobie tylko z więzieniem, bo jednemu okolicznych
mieszkańców pomagałem pisać pisma związane z odszkodowaniem za bezprawne uwięzienie w latach 50.
OD KOŁA DO SZTUMU
Zawartość znalezionego kartonu była różnorodna. Jakieś
wykroje krawieckie, zdjęcie
utrwalone na szklanej płycie,
kartka adresowana do firmy
mleczarskiej w Marienburgu

(Malbork), prawie nieczytelny
kwit opłat z Altmarku (Stary
Targ). Oprócz tego kilkanaście
egzemplarzy dokumentów z
powiatu Wartbrucken (Koło),
m.in. z miejscowości Dębie.
To były tzw. palcówki. W listopada 1939 roku na terenach
włączonych do III Rzesz zaczęto przeprowadzać powszechną
akcję, której celem była rejestracja ludności orazuporządkowanie spraw narodowościowych. Palcówka zastępowała
dowód osobisty. Nazwa pochodziła od odcisku palca, który widniał zamiast fotografii.
Treść dokumentu wydrukowana była w językach niemieckim
i polskim. Widniały tam rubryki: wyznanie, język używany w
domu, narodowość, służba w
przedwojennym Wojsku Polskim, rok zamieszkiwania na
nowym terenie Rzeszy, zawód,
czy jest się właścicielem interesu, kamienicy, gruntu…
Podpis i odcisk palca składało
się w obecności funkcjonariusza policji, który przybijał również urzędową pieczęć. Wypełnioną palcówkę należało mieć
przy sobie - pełniła rolę dowodu osobistego i była podstawą
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kich miastach palono lub
ukrywano tego rodzaju
dokumenty, aby utrudnić znalezienie osób
mieszkających w danej
miejscowości. Działo się
to zawsze krótko przed
wejściem Armii Czerwonej. Karty te przypuszczalnie ewakuowano i po
drodze porzucono podczas bezładnej ucieczki.
22 – 24 stycznia 1945
roku mieszkańcy powiatu sztumskiego uciekali
przed zbliżającymi się
wojskami Armii Czerwonej. Tylko kilka kolumn
dotarło do środkowej i
zachodniej części Niemiec. Dokumenty znalezione w okolicach Poborowa świadczą o tym, że
tam dotarł urzędnik ze
Starego Targu.

Karta meldunkowa Stefanii Potowskiej.

uzyskiwania kartek żywnościowych.
Niewypełnienie jej, bądź podanie
fałszywych
informacji,
groziło karą. W efekcie
przeprowadzenia
palcówki z anektowanych
do Rzeszy obszarów na
przełomie 1939 i 1940 r.
przymusowo
wysiedlono ok. 860 tys. Polaków,
którzy mogąc zabrać ze
sobą jedynie bagaż ręczny, musieli przenieść się
do Generalnego Gubernatorstwa. Miejsce wysiedlonych zajęli Niemcy, repatriowani ze wschodniej
Polski (okupowanej przez
ZSRR), Litwy, Łotwy, Estonii i Besarabii.
ARCHIWIŚCI MAJĄ
GŁOS
Ale wróćmy do dokumentów,
dotyczących
mieszkańców
powiatu
sztumskiego. Poprosiliśmy
historyków
archiwistów,
aby się im przyjrzeli.
Oto ich komentarz:
To
ewidentnie
karty
meldunkowe prowadzone
przez zarząd gminny na
terenie powiatu sztumskiego. Takie karty obok
stałej księgi ewidencyjnej (An- und Abmeldebuch) były typowe dla
tego okresu, prowadził to
urzędnik
Amtsvorsteher
dla celów ewidencyjnych,
a potem po 1933 często
dla prześwietlanie ludności. Z tego, co wiem większość meldunków z gmin
na wschód od Sztumu i z
okolic Dzierzgonia została
wywieziona/ewakuowana,

część spłonęła lub została spalona w 1945-1946
roku.
Zgodnie z planami ewakuacji ludności dla powiatów za Wisłą właśnie Bytów - Lębork -Sławno były
miejscami
docelowymi.
Tu też znaczna część pieszych uciekinierów zastał
front.
I opinia druga: Przypuszczalnie karty pochodzą z urzędu gminnego w
Starym Targu. We wszyst-

KARTA PRZEMÓWIŁA
Jedna z kart meldunkowych dotyczyła Stefanii Potowskiej (1921-

1938), córki sztumskiego
właściciela młyna i polskiego działacza narodowego z Przedzamcza.
Od sierpnia 1935 roku
do marca 1936 zamieszkała u nauczyciela polskiej
szkoły w Starym Targu
Franciszka Jujki. Można
się domyślać, że znalazła się tam w charakterze
opiekunki do dzieci. 23
lipca 1935 roku urodziło
się Jujkom trzecie dziecko
- Zbigniew, który zasłynie
po latach jako rysownik
satyryk. Stefania przebywała tam do końca roku
szkolnego, który przypadał w marcu 1936 roku.
Kilka miesięcy później
władze hitlerowskie cofnęły Franciszkowi Jujce
prawo nauczania. Był to
jawny odwet za zaangażowanie w sprawy polskie.
Musiał opuścić Ziemię
Sztumską…
Janusz Ryszkowski

O G Ł O S ZE N IE
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie ul.
Kochanowskiego 28 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości –
pawilon handlowy, należące do gminnego zasobu Miasta i Gminy Sztum
przeznaczonej do dzierżawy
Miejscowość adres
lok alu użytk owego

Pow. użytk owa
w m²

Sztum Pasaż
Handlowy
Mickiewicza 16B
Pawilon nr 14
Pawilon nr 18
Pawilon nr 19

8,7 m²
7,9 m²
8,0 m²

Sposób
zagospodarowania

Przeznaczenie

Cena wywoławcza
miesięcznej stawk i
czynszu netto za
1m² p.u.
+stawk a VAT

Na prowadzenie
działalności
gospodarczej
sklep, biuro, itp.

Dzierżawa na czas
nieokreślony w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

20,00zł/m²
+ 23%VAT

Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego ponosić będzie opłaty z tytułu:
dostawy zimnej wody, odbioru ścieków i energii elektrycznej.
Przystosowanie lokalu – pawilonu handlowego do potrzeb prowadzonej działalności
wykonywane będzie przez dzierżawcę na jego koszt, bez prawa dochodzenia roszczeń z
tytułu poniesionych nakładów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PWiK Spółka z o.o w Sztumie,
Dział Usług Mieszkaniowych tel. 55-640-33-32.
Przetarg na w/w lokal przewidywany jest na dzień 23.02.2015 godz. 13.00 w siedzibie
PWiK Spółka z o.o w Sztumie.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, zastrzega sobie
prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
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Akademia w Gościszewie
W Zespole Szkół w Gościszewie około 70 uczniów uczęszcza na zajęcia prowadzone w ramach projektu
„Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta
i Gminy Sztum”.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych.
Zakres programu obejmuje
zajęcia artystyczne z plastyki
i muzyki, zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe z języków polskiego i angielskiego,
matematyki i przyrody, zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze,
zajęcia specjalistyczne w bloku
humanistycznym, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i z gimnastyki korekcyjnej.
Zajęcia są prowadzone z
wykorzystaniem różnorodnych
metod i form pracy (metoda
dramy, stop-klatki, formy teatralne i muzyczne, obserwacje i doświadczenia, praca w
zespołach), co powoduje, że
dzieci chętnie i aktywnie wykonują poszczególne zadania.
- Bardzo często wykorzystywane są dostępne zasoby
multimedialne, co podnosi
atrakcyjność zajęć – mówi dyrektor ZS Magdalena Zimińska.
- Uczniowie doskonalą umiejętności i sprawności, rozwijają
logiczne myślenie i rozumowanie, uczą się twórczo rozwiązy-

wać problemy, wykorzystywać
wiedzę w praktyce.
Kolejnym istotnym celem
jest rozwijanie umiejętności
zgodnej współpracy w zespole
– często z uwzględnieniu różnic
płci - w dążeniu do osiągnięcia
sukcesu. Na przykład w czasie
zajęć w bloku humanistycznym
były stosowane różnorodne
formy pracy z tekstem. Uczniowie poznali powieść Roalda
Dahla „Charlie i fabryka czekolady”. W związku z tą lekturą redagowali zaproszenia na
spotkania towarzyskie, układali przepisy na desery, opisywali
głównych bohaterów, tworzyli
prace plastyczne.
W czasie zajęć matematycznych uczniowie korzystają z
różnorodnych pomocy dydaktycznych: kart pracy, plansz,
wykresów, klocków matematycznych, gier dydaktycznych,
programów multimedialnych
np. Matlandii. Poznają zasady
sudoku, domina matematycznego, układają tangramy, tworzą modele przestrzenne.
Zajęcia artystyczne kształtu-

Zajęcia artystyczne kształtują wyobraźnię dzieci, kreatywność, rozwijają zdolności
manualne.

ją wyobraźnię dzieci, kreatywność, wrażliwość plastyczną i
muzyczną, rozwijają zdolności manualne. Uczniowie uczą
się tańców ludowych, tworzą
akompaniamenty do muzyki wykorzystując instrumenty
perkusyjne. Poznają utwory
znanych kompozytorów, np.
Mozarta, Beethovena, Bacha.
Zdobyte umiejętności prezentują podczas uroczystości
szkolnych.
Uczniowie z trudnościami w

nauce uczestniczą w zajęciach
dydaktyczno-wyrównawczych
w zakresie języka polskiego i
matematyki. Realizując program dzieci wykonują zadania
i ćwiczenia w zakresie mówienia, czytania, pisania, liczenia,
rozumienia tekstu, wykorzystując bogaty zestaw środków
dydaktycznych, jak rozsypanki
literowe, sylabowe i wyrazowe,
domina, zagadki, krzyżówki,
historyjki obrazkowe, gry dydaktyczne, np. scrabble.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Staże dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje, że posiada środki finansowe na organizację staży nieprzekraczających 6 miesięcy.
Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację staży
ze środków Funduszu Pracy, w ramach których do odbycia stażu może zostać skierowana osoba bezrobotna, która spełnia
łącznie następujące warunki: ma ustalony II profil pomocy, ma
opracowany Indywidualny Plan Działania, nie posiada umiejętności pracy na stanowisku, na którym ma odbywać staż oraz
ze środków POWER, która spełnia łącznie następujące warunki: ma ustalony II profil pomocy, ma opracowany Indywidualny
Plan Działania, nie ukończyła 29 roku życia,widnieje w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 4 miesiące, nie uczestniczy
w kształceniu i w szkoleniu, nie posiada umiejętności pracy na
stanowisku, na którym ma odbywać staż.

Informujemy, że w roku 2015 wszystkie staże będą organizowane WYŁĄCZNIE POD MIEJSCE PRACY!
Wszystkie wnioski, które wpłyną do Urzędu i nie będą zawierały deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu
stażu będą rozpatrywane negatywnie!
Dodatkowe informacje - PUP
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 11, 82-440
Dzierzgoń, pokój nr 2, oraz pod numerem tel. 55 276 2250,
wew. 47.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej: www.pupsztum.mojbip.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

LUTY 2015

Budżet Obywatelski – dzielimy 600 000 zł

Od 2 do 23 lutego odbędzie się głosowanie zadań do Budżetu Obywatelskiego 2015. W ubiegłym roku
można było zgłaszać propozycje, teraz nadszedł czas wyboru.
Głosowanie jest możliwe:
• za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na
stronie internetowej www.
sztum.pl/bo-glosowanie
lub
• wrzucenia karty do głosowania w wersji papierowej
do urny znajdującej się obok
punktu informacja, mieszczącego się na parterze Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie w
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godzinach od 7.30 do 15.30,
w środę od 7.30 do 17.00 oraz
w piątek od 7.30 do 14.00 lub
• wysłania karty do głosowania pocztą tradycyjną na
adres: Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie, ul. Mickiewicza
39, 82-400 Sztum z dopiskiem
„Projekt-Budżet Obywatelski”
(decyduje data wpływu do
Urzędu).
Dodatkowo
mieszkańcy
sołectw, mogą oddać głos
w formie papierowej lub w
elektronicznej (interaktywny

formularz) w świetlicach wiejskich w Białej Górze, Czerninie,
Gronajnach,
Koniecwałdzie,
Koślince, Piekle, Pietrzwałdzie,
Postolinie, Sztumskiej Wsi,
Sztumskim Polu oraz szkołach
w Gościszewie i Nowej Wsi
podczas organizowanych zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych. Plan zajęć feryjnych
publikujemy na str. 15.
Karty do głosowania są dostępne: w punkcie informacja
na parterze Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie, w świetlicach wiejskich. Są także do
pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie www.sztum.pl/
budzet-obywatelski
Przypominamy najważniejsze zasady głosowania
Budżetu Obywatelskiego
2015:
1. Uprawniony/a do głosowania jest mieszkaniec/mieszkanka, który/a ukończył/a 16
lat i jest zameldowana na tere-

nie miasta i gminy Sztum.
2. Każdy uprawniony ma prawo głosować tylko jeden raz.
3. Oddanie kart do głosowania w formie papierowej w
liczbie większej niż jedna spowoduje przyjęcie do ustalenia
wyników głosowania tylko tej
karty do głosowania, która
wpłynie do Urzędu Miasta i
Gminy Sztum jako pierwsza.
4. Oddanie głosu przez tą
samą osobę w formie papierowej i w formie elektronicznej
spowoduje uznanie za ważny
tylko ten głos, który został oddany jako pierwszy.
5. Głosując mieszkaniec ma
prawo wybrać maksymalnie
5 spośród wszystkich przedstawionych na karcie do głosowania propozycji zadań.
6. Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku X w
kratce obok nazwy zadania.
7. Głosować można tylko
na propozycje wniosków ze
swojego okręgu, nr 1 (Sztum

i Czernin) lub nr 2 (pozostałe
sołectwa), tzn. tego, w którym
głosujący jest zameldowany
najpóźniej w ostatnim dniu
przez dniem rozpoczęcia głosowania.
8. W przypadku uzyskania
równej liczby głosów przez
dwa lub więcej zadań o kolejności na liście decyduje
wartość zadania, tj. zadania
zostaną umieszczone na liście
od zadania najmniej do najbardziej kosztownego.
9. W celu ustalenia wyników
głosowania została powołana
Komisja, która w ciągu 7 dni po
zakończeniu głosowania poda
wyniki głosowania do publicznej wiadomości.
Informacje można uzyskać
pod numerem telefonu (55)
640 63 20. Więcej: www.
sztum.pl/budzet-obywatelski
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Modernizacja i remont
ul. Morawskiego

Sztum, ul.
Morawskiego
pomiędzy blokami 6,
6A, 10 i 8

Zadanie obejmuje likwidację piaskownicy przy bloku nr 10 na
rzecz kilku miejsc postojowych dla mieszkańców sąsiadujących
bloków, poszerzenie wjazdu z Osiedla Sierakowskich do bloku
przy ul. Morawskiego 6.
Wartość: 15 000 zł

"Bezpieczna droga" budowa poręczy

Sztum, osiedle
Parkowe - chodnik
przy bloku nr 1 do
drogi przy bloku nr 8
(wzdłuż wzniesienia)

Zadanie obejmuje zainstalowanie poręczy dwupoziomowej
Wartość: 12 000 zł

Czernin, ul. Sportowa
Reymonta

Zadanie obejmuje budowę chodnika o długości 271m wzdłuż
ul. Sportowej w Czerninie oraz 36 metrów wzdłuż ul. Reymonta
wraz z oświetleniem chodnika.
Wartość: 106 100 zł

Czernin, plan zabaw
przy Klubie
Osiedlowym, przy ul.
Akacjowej oraz
chodnik przy ul.
Donimirskich

Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw poprzez
wyrównanie terenu, zasianie trawy, zamontowanie zestawów
zabawkowych, zjeżdżalni, huśtawek, zabawek na sprężynie,
piaskownicy, urządzeń zręcznościowych. Zainstalowanie 5
ławek, stojaka dla rowery, pojemnika na śmieci.
Wartość: 100 000 zł

Budowa chodnika dla
pieszych oświetlonego
dwoma lampami w
Czerninie na Osiedlu
Przyleśnym
Poprawa warunków
życia mieszkańców
Czernina poprzez
budowę placu zabaw
przy Klubie Osiedlowym
oraz remont chodnika
w ciągu ulicy
Donimirskich na
odcinku 260m

5

„Wszyscy jesteśmy
harcerzami”

6

„Wielki sport w małym
mieście"

7

"Artystyczna dusza
drzemie w każdym z
nas"

8

Remontujemy Przystań
dla młodych mistrzów

Rewitalizacja drogi
gminnej na odcinku
9 Czernin-Szpitalna Wieś
wraz z utworzeniem
szlaku rekreacyjnego
Montaż lampy
oświetleniowej przy
10
drodze gminnej na
osiedlu Parkowym

Organizacja dwudniowego biwaku. W pierwszym dniu
przewidziana jest wspólna budowa miasteczka biwakowego
Dzień zakończy duże obrzędowe ognisko. W drugim dniu
Sztum, Park nad
zostanie zorganizowana wystawa, która będzie ukazywała
Jeziorem Barlewickim harcerstwo w Sztumie z dawnych lat. Będzie także okazja do
poznania gier, zabaw harcerskich i zuchowych oraz wzięcia
udziału w biegu patrolowym i w zawodach sportowych.
Wartość: 35 000 zł
Obiekty sportowe przy Zadanie poprzez sport zakłada zorganizowanie wspólnych
treningów dla młodzieży szkół sztumskich i osób
Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II , Stadion niepełnosprawnych (2 razy w tygodniu) oraz dwa integracyjne
turnieje piłkarskie w okresie wiosna - jesień.
Miejski oraz Plaża
Miejska
Wartość: 18 000 zł
Zadanie obejmuje cotygodniowe zajęcia teatralno-wokalne w
Sztum, Sztumskie
Sztumskim Centrum Kultury oraz zorganizowanie warsztatów
Centrum Kultury
teatralnych.
Wartość: 10 000 zł
Sztum, przystań
Zadanie obejmuje dostosowanie pomostów do potrzeb
kajakowa Miejskiego
kajakarstwa i slipowanie dla łodzi ratunkowych.
Ludowego Klubu
Wartość: 50 000 zł
Sportowego VICTORIA,
Czernin, działka
geodezyjna nr 314,
obręb Barlewice

Zadanie obejmuje wyrównanie nawierzchni traktu polnego
łącznie z utwardzeniem.
Wartość: 20 000 zł

Sztum, osiedle
Parkowe, między
blokiem nr 6 i nr 8

Zadanie obejmuje zamontowanie jednej lampy oświetlającej
fragment drogi gminnej na osiedlu Parkowym między blokami
nr 6 i 8 (zakręt)
Wartość: 10 000 zł
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Budowa placu zabaw
11 przy ul.
Nowowiejskiego

Sztum, tzw. byki

Zadanie obejmuje zamontowanie zestawu zabawek,
wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytem, zamontowanie
ławeczek i koszy na śmieci.
Wartość: 80 000 zł

OKRĘG NR 2 (SOŁECTWA POZA CZERNINEM)

LP

NAZWA ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI

CHARAKTERYSTYKA I WARTOŚĆ SZACUNKOWA

Zadanie obejmuje ustawienie lamp oświetleniowych od
przystanku kolejowego do osiedla Goraj.
Wartość: 10 000 zł

1

Ustawienie lamp w
miejscowości Goraj

Goraj, droga od
przejazdu kolejowego
w kierunku osiedla w
miejscowości Goraj
(między budynkami)

2

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej Piekło

Piekło, były budynek
Szkoły Podstawowej

Zadanie obejmuje wyposażenie świetlicy w stół do pingponga, stoły - 10 szt, krzesła - 40 szt., gry planszowe
edukacyjne, sprzęt sportowy (piłki, itp.),"kącik malucha".
Wartość: 10 000 zł

Sztumska Wieś w
kierunku Byczej Góry

Zadanie obejmuje remont płytami JUMBO drogi gminnej na
odcinku ok. 500 m lub więcej.
Wartość: 300 000 zł

Koniecwałd, przy placu
zabaw

Zadanie obejmuje budowę siłowni na wolnym powietrzu i
przewiduje zakup sześciu podwójnych oraz jednego
pojedynczego stanowiska treningowego o różnym stopniu
trudności.
Wartość: 41 040 zł

3

4

5

Remont drogi gminnej
płytami JUMBO w
Sztumskiej Wsi (w
kierunku Byczej Góry)
Budowa otwartej
siłowni zewnętrznej przy
placu zabaw dla
mieszkańców sołectwa
Koniecwałd
Modernizacja drogi wyłożenie drogi płytami
betonowymi typu
"JUMBO"

Sztumskie Pole, droga
usytuowana pomiędzy
ul. Żeromskiego a ul.
Łąkową
Droga do Osiedla Pod
Lasem, od drogi
krajowej nr 55
biegnąca koło
"Browaru Gościszewo"
do osiedla nowej
zabudowy
jednorodzinnej, droga
wzdłuż przedszkola od
drogi gminnej do drogi
krajowej nr 55.

6

Utwardzenie dróg
gruntowych płytami
JUMBO w Gościszewie

7

Podniesienie
atrakcyjności Parku w
Gościszewie

Gościszewo, Park

8

Rozbudowa Placu
Zabaw" w Sztumskim
Polu

Sztumskie Pole, ul.
Łąkowa

9

Montaż lamp
hybrydowych na placu
przy szkole
podstawowej w Nowej
Wsi

Nowa Wieś

Zadanie obejmuje ułożenie 3 pasów płyt JUMBO obok siebie.
Wartość: 131 000 zł

Zadanie obejmuje ułożenie płyt JUMBO na przedstawionych
drogach gruntowych w celu utwardzenia powierzchni.
Wartość: 190 000 zł

Zadanie obejmuje montaż sześciu urządzeń fitness: Orbitrek,
Wioślarz, Jeździec, Biegacz, Surfer i prasa nośna).
Wartość: 22 632 zł
Modernizacja i rozbudowa placu zabaw: o: stały grill (ogniska)
z kamienia naturalnego; mini siłownię, półotwartą wiatę
drewnianą, stoły drewniane z ławkami, huśtawki, zjeżdżalnie,
odremontowanie boiska do piłki nożnej, blat kamienny do
tenisa stołowego.
Wartość: 90 000 zł
Montaż 4 lamp hybrydowych na terenie przy Szkole
Podstawowej.
Wartość: 60 000 zł

9
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OKRĘG NR 2 (SOŁECTWA POZA CZERNINEM)
Budowa boiska
wielofunkcyjnego o
10
nawierzchni
poliuretanowej

Nowa Wieś, teren przy
szkole podstawowej,
boisko

Modernizacja miejsca
11 rekreacji i wypoczynku
w Zajezierzu

Zajezierze, teren
rekreacyjny

Poprawa
12 bezpieczeństwa we wsi
Zajezierze

Zajezierze

13

Sztumska Wieś, obszar
Budowa placu zabaw dla
dawnego zakładu
dzieci w Sztumskiej Wsi
rolnego

Organizacja warsztatów
z zakresu kuchni
regionalnej oraz
doposażenie boiska
14 sportowego i
uzupełnienie
oświetlenia w
wybranych punktach
sołectwa Postolin

Sołectwo Postolin,
świetlica wiejskiej w
Postolinie, boisko
sportowe, wiata
autobusowa przy
drodze powiatowej,
plac zabaw w
Michorowie

Budowa na istniejącym boisku, boiska o nawierzchni
poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną,
koszykową i siatkową.
Wartość: 250 000 zł
Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabaw w postaci
Bajkowego Placu Zabaw "Okręt", postawienie murowanego,
zadaszonego grilla oraz zamontowanie urządzenia wifi oraz 3
gniazdek elektrycznych przy ławkach.
Wartość: 62 000 zł
Postawienie 3 lamp solarno-hybrydowych w miejscach przy
przejeździe kolejowym, drodze asfaltowej - na zakręcie przy
końcu jeziora Parleta, przy skrzyżowaniu - rozwidleniu drogi
gminnej w kierunku Brzezi Ostrów, oraz zamontowanie
progów zwalniających i wykonanie odpływu wód opadowych
(od strony ul. Kwidzyńskiej). Montaż 2 ławek z podbudową
brukową oraz 2 koszy na śmieci.
Wartość: 51 000 zł
Budowa placu zabaw wyposażonego w huśtawkę, zjeżdżalnie,
bujaki na sprężynie wraz z ewentualnym ogrodzeniem.
Wartość: 50 000 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Postolinie w meble,
doposażenie miejsc publicznych w sołectwie Postolin w lampy
parkowe, doposażenie boiska piłkarskiego w piłkochwyty,
organizacja warsztatów kulinarnych "Tradycja i
nowoczesność".
Wartość: 33 300 zł

Wykonanie ogrodzenia dla placu zabaw
Wartość: 10 000 zł
Przeprowadzenie kursu nauki jazdy konnej. Podsumowanie
Sztumskie Pole
"Aktywny tryb życia (maneż oraz pastwiska projektu - organizacja ogniska z obsługą gastronomiczną,
16 wypoczynek w siodle dla
wynajem nagłośnienia i sali, kulig, konkursy i upominki.
położone na terenie
każdego"
Wartość: 15 101,78 zł
stadniny koni)
Sztumskie Pole, (maneż
Zorganizowanie pikniku rodzinnego z towarzyskimi zawodami
"Piknik Rodzinny w
oraz pastwiska
17
jeździeckimi w skokach przez przeszkody.
Sztumskim Polu" położone na terenie
Wartość: 12 834,13 zł
stadniny koni)
15

Ogrodzenie placu zabaw
w Pietrzwałdzie

Pietrzwałd
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Maluch w żłobku

Aby zwiększyć dostępność do opieki żłobkowej, 1 stycznia 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
został utworzony Publiczny Żłobek w Sztumie.
W październiku 2014 roku
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju Rady Miejskiej w
Sztumie, na którym radni,
jeszcze poprzedniej kadencji
,wyrazili pozytywną opinię w
sprawie rozszerzenia samorządowej oferty żłobkowej
dla dzieci z terenu Miasta i
Gminy Sztum.
Siedziba żłobka mieści się
przy ul. Chełmińskiej 7, w
budynku, w którym działa
publiczne przedszkole im.
Kubusia Puchatka. W Publicznym Żłobku w Sztumie
funkcjonują 2 grupy. Jedna
do końca ubiegłego roku
działała jako oddział żłobkowy przedszkola. Druga mieści się w budynku przy ul.
Reja 17.
Utworzenie
Publicznego
Żłobka w Sztumie pozwoliło
na zwiększenie miejsc o 15.
Aby rozszerzyć ofertę, zaplanowano starania o środki
finansowe w ramach rządowego programu Maluch

Samorząd stara się, aby rozgrzeszyć ofertę publicznej opieki żłobkowej.

2015.
- Jako samorząd zabiegamy o zwiększenie dostępności do tej formy opieki, bo
to wymierne wsparcie dla
rodzin – mówi burmistrz Leszek Tabor.- Od 1 września
wszystkie dzieci sześcioletnie będą realizowały obowią-

zek szkolny, szacujemy, że
zmniejszy się liczba oddziałów przedszkolnych, m.in.
w przedszkolu im. Kubusia
Puchatka. W ich miejsce
przy wsparciu środków rządowego programu Maluch
planujemy utworzyć oddział
żłobkowy.

Rekrutacja do żłobka
będzie prowadzona w
marcu. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie żłobka
oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum.

bie ochotniczym, wydanie
wojskowego
dokumentu
osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego
obowiązku obrony.
Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym
kończą dziewiętnaście lat,
są obowiązani stawić się w
określonym terminie i miejscu do kwalifikacji wojskowej.
Obowiązkowi
stawienia
się do kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety, poczynając od dnia
1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą
dziewiętnaście lat życia,
które w danym roku szkolnym lub akademickim koń-

czą naukę: w publicznych i
niepublicznych uczelniach
na kierunkach: analityka
medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny,
pielęgniarstwo,
psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria; w szkołach
policealnych na kierunkach:
farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.
Do kwalifikacji wojskowej
mogą się stawić również
ochotnicy, w tym kobiety,
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
dwadzieścia cztery lata,
niezależnie od posiadanych
kwalifikacji i wykształcenia,
jeżeli ukończyli co najmniej
osiemnaście lat życia.
Nieotrzymanie
wezwania imiennego nie

zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji
wojskowej osób do tego
zobowiązanych, ponieważ
o miejscu i terminie jej
przeprowadzania na danym
terenie informują rozplakatowane obwieszczenia wojewody.
Osoba, która z ważnych
przyczyn nie może stawić
się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna
zgłosić ten fakt do wójta
lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze
względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad
trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Kwalifikacja wojskowa

Urząd Miasta i Gminy w
Sztumie informuje, że w
dniach od 23 do 26 marca odbędzie się kwalifikacja
wojskowa mężczyzn urodzonych w 1996 r.
Obowiązkowi
stawienia
się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach
1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby
wojskowej.
Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej
zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie
ewidencji wojskowej osobom podlegających temu
obowiązkowi oraz osobom
zgłaszających się w try-
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Co na Baczyńskiego?

Kalendarz podatnika

Wielkopolski Fundusz
Hipoteczny, inwestor budynku handlowo-usługowo-mieszkaniowego
przy ul. Baczyńskiego,
planuje zakończenie inwestycji w sierpniu.

Przypominamy o terminach podatkowych:

Na parterze zlokalizowanych będzie 5 lokali
usługowych, które zostały już wynajęte. Na
pierwszym piętrze znajdzie się 15 mieszkań, z
których 5 pozostało do
sprzedaży.
Mieszkania posiadają
funkcjonalny,
dwupokojowy układ. Metraż
lokali kształtuje się od
46-55 m kw. Każde z
mieszkań posiadać będzie taras lub balkon. W
każdym z lokali znajduje
się kuchnia umożliwiająca wyposażeniem jej w
zlewozmywak, grzewczą
płytę ceramiczną, miejscem na lodówkę i miejscem na stół kuchenny.
W łazienkach zainstalowane będą dwufunkcyjne piece c.o. z zamkniętą komorą spalania. Dla
każdego z mieszkań zapewniono pomieszczenie gospodarcze w korytarzu. Planowany termin
zakończenia inwestycji
i przekazania lokali to
sierpień 2015 r.
Warunki
sprzedaży
mieszkań to: w pierwszej kolejności zawarcie
umowy rezerwacyjnej.
Cena m kw. to 2699 zł
brutto.
Po przekazaniu lokali
i zapłacie reszty ceny z
kupującym zostanie zawarta umowa ostateczna.
Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio u inwestora pod nr
tel. 725 366 177.

15 stycznia - deklaracje na podatek rolny (osoby prawne), deklaracje na podatek leśny (osoby prawne),
31 stycznia – deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby
prawne),
15 lutego – deklaracje na podatek od środków transportowych.
Terminy płatności podatków i opłat:
15 stycznia/ lutego - comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych.
15 stycznia/ lutego - comiesięczna rata podatku leśnego od
osób prawnych,
31 stycznia i 15 lutego – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych.
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).
10
stycznia/lutego comiesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – płatna na nadany dla tej opłaty indywidualny numer konta bankowego.

Tyle samo za śmieci
W związku z pytaniami Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku stawki opłat za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz termin płatności nie uległy zmianie.
Przypomnijmy, że stawka
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie wynosi od
każdej osoby w gospodarstwie
domowym 10 zł, w przypadku
5 osób i więcej 45 zł; za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi zmieszanie:
20 zł od osoby, w przypadku 5
osób i więcej 90 zł. Wpłaty należy dokonywać do 10 każdego
miesiąca na indywidualne numery rachunków bankowych.

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 (regulacja na
rzecz dotychczasowych dzierżawców)
Część działki nr 233/2 obręb Sztumskie Pole gm. Sztum z przeznaczeniem na ogród
przydomowy.
Wykaz został również wywieszony na tablicy informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie
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 6372.

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 wykazów:
Wykazy z 07.01.2015 r. o sprzedaży:
- w drodze bezprzetargowej działki nr 159/4 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie
Koślinka, opisanej w KW nr 5243, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej nr 216 położonej w Koślince.
- na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Mickiewicza nr 52 z
udziałem do gruntu działek nr 361/2 i 362/7 opisanych w KW 19108.
Wykazy i ogłoszenia można pobrać ze strony www.sztum.pl lub otrzymać w pokoju nr 43,
II piętro budynku UMiG.
Szczegółowych informacji o sprzedaży nieruchomości można uzyskać osobiście w pok. nr
43 lub 52 lub pod nr telefonu 55 640 6379 lub 55 640 6362.
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Docenieni przez samorząd
Podczas ostatniej w ub. roku sesji Rady Miejskiej wręczono nagrody za
wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Otrzymali je lekkoatleci i kajakarze oraz ich trenerzy i działacz sportowy.

Agnieszka Borowska (LKS
Zantyr) to zdobywczyni złotych medali w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorek
w 5-boju w Sopocie i Mistrzostwach Polski w 7-boju w Zgorzelcu, Andrzej Rogiewicz (LKS
Zantyr) - srebrny medalista w
Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski w biegu na 3000 m z
przeszkodami w Inowrocławiu
i wicemistrz Polski w biegach
przełajowych młodzieżowców

w Krakowie. Ich trenerami
są Adam Szpalerski i Bartosz
Mazerski. Nagrodzono także
Bogdana Cebulę - działacza
sportowego.
Sukcesy odnotowali kajakarze. Filip Fehlau to złoty
medalista Mistrzostw Polski
Młodzików w Bydgoszczy na
dystansie 2000 m, w Mistrzostwach Polski w Maratonie w
Opolu na 9 km; z Kamilem Jesionkowskim zdobyli srebrny

medal w Mistrzostwach Polski
Młodzików w Bydgoszczy C-2
2000; Daniel Wieliczko i Kacper Orliński - srebrni medaliści
w Mistrzostwach Polski w Maratonie w Opolu na dystansie
17,7 km; Arkadiusz Wiklandt i
Jakub Kopek - brązowi medaliści na 9 km. Wszyscy są
zawodnikami MLKS Wictoria.
Emilia Wlazińska (UKS Sokolik Czernin) została brązową
medalistką Mistrzostw Świata
w Wyścigach Smoczych Łodzi
w Poznaniu w osadzie mieszanej juniorów na dystansie 500
m, a jej koledzy klubowi - Cyprian Korinth i Jakub Cysewski to z kolei srebrni medaliści
Mistrzostw Polski Juniorów
w Bydgoszczy w K-2 500 m i
brązowi w K-2 200 m. Nagrodzono także ich trenera Piotra
Ciesielskiego.

Badanie bezdomnych
W nocy z 21 na 22
stycznia zostało przeprowadzone ogólnopolskie badanie ilości osób
bezdomnych.
Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
w asyście policji i Straży
Miejskiej dotarli do miejsc
mieszkalnych i niemieszkalnych: pustostanów, domków, altanek działkowych,
gdzie mogły przebywać osoby bezdomne.
Ponownie apelujemy do
wszystkich mieszkańców terenu miasta i gminy o pomoc
w udzieleniu niezbędnego
wsparcia osobom pozostającym bez dachu nad głową,
a także samotnym czy niepełnosprawnym wymagającym pomocy, zwłaszcza w
trudnym okresie zimowym.
Wszystkim
bezdomnym
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Znajdziesz wsparcie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie jest czynna w poniedziałki, wtorki,
czwartki w godz. 7:30-15:30,
środy - 7:30-17:00, piątki 7:30-14:00, telefon - 55 640
63 42.
DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI – środa 15:0017:00
PUNKT
KONSULTACYJNY
Krokus przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Sztumie: PORADY PRAWNE: poniedziałki
16:20-19:20; Stowarzyszenie
Klub Abstynenta Radość I
Słońce - wtorki 16:00-20:00,
dyżur dla osób dotkniętych
przemocą - środy 15:0017:00; spotkania Grupy AA
Nadzieja - środy 18:00-20:00;
bezpłatna pomoc osobom
pokrzywdzonym
przestępstwem i członkom ich rodzin
- czwartki (drugi i czwarty w
miesiącu) 15:00-19:00; PORADY PSYCHOLOGA - piątki
15:00-17:00; spotkania Grupy Al - Anon „Maki” - piątki
17:00-19:00.

Jednym zdaniem

Pracownicy socjalni w asyście policji i Straży Miejskiej docierali do bezdomnych.

nie posiadającym schronienia Ośrodek zapewnia miejsca noclegowe i ciepły posiłek, a osobom starszym czy
niepełnosprawnym pomoc
w formie usług opiekuńczych 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, 640-6332, 640-63-33).

SZTUMSKA KARTA DUŻEJ
RODZINY. Od chwili uruchomienia projektu (lipiec ub.
rok) przyjęto ponad wydano
665 Kart. Złożono zamówienie na kolejne 56.
TELEOPIEKA, tzw. „Guzik
życia”. Od listopada Miasto i
Gmina Sztum oferuje mieszkańcom usługę
teleopieki,
skierowaną szczególności do
osób starszych, niepełnosprawnych czy samotnych;
obecnie korzysta z niej 21
osób.
PRZYPOMINA SIĘ UŻYTKOWNIKOM
WIECZYSTYM
nieruchomości, że opłata
roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych winna być wpłacona
bez wezwania do 31 marca
na konto urzędu Miasta i Gminy Sztum w Banku Spółdzielczym w Sztumie, nr konta: 74
8309 0000 0000 0042 2000
0020.
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Czwórka powalczy o zwycięstwo

Bartosz Mazerski, Robert Sadowski (obaj Zantyr Sztum), a może Mateusz Niemczyk (KKB Starogard
Gdański) lub Zbigniew Jost (Rodło Kwidzyn) staną na najwyższym podium w ostatecznej klasyfikacji
XVI Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych. Wszystko rozstrzygnie się 28 lutego.
W trzeciej edycji wzięło
udział prawie 350 uczestników, w tym 150 w biegu
głównym mężczyzn na dystansie dwóch okrążeń wokół jeziora, 70 kobiet, juniorek i juniorów na dystansie
jednego okrążenia. Reszta to
dzieci i maszerzy tradycyjnie
już z wychowankami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
z Uśnic.
W biegu głównym, zgodnie
z zapowiedzią wystartowało kilku czołowych polskich
biegaczy, z medalistami mistrzostw Polski i uczestnikami
mistrzostw Europy. Ton walce na pierwszym okrążeniu
nadawali Bartosz Mazerski i
Mateusz Niemczyk, trzeci był
Robert Sadowski. Na mecie
pierwszy zameldował się Sadowski, drugi był Niemczyk a
trzeci Mazerski, czwarty Zbigniew Jost – Rodło Kwidzyn,
zwycięzca pierwszej edycji.
Między tymi zawodnikami rozegra się walka o zwycięstwo
w końcowej klasyfikacji i trzy

miejsca na podium. Dawno
nie mieliśmy takiej sytuacji,
że rywalizacja będzie trwała
do ostatniego biegu.
Odnotować należy udany
powrót po kontuzji na trasy
biegowe Arkadiusza Piróga
oraz medalowe miejsca w
swoich kategoriach wiekowych: Bogdana Cebuli, Jana
Kołpaka, Mieczysława Dobrenki, który był drugi.
W kategorii kobiet zwyciężyła Dorota Pawłowska z
Kurzętnika, druga była Weronika Wójcik (KKB Starogard Gd.), trzecia Małgorzata
Tuwalska a czwarta Magdalena Bucewka (obie Zantyr).
Warto zauważyć start Hanny
Sypniewskiej z Gdyni (uczyła
geografii w SP Stary Targ),
uczestniczki biegów długodystansowych po zamarzniętym Bajkale i pustyni w
Omanie.
W biegu juniorów trzecie
zwycięstwo odniósł Patryk
Sowiński z Sambora Tczew,
zapewniając końcowy sukces

Styczniowy bieg odbywał się w scenerii niewiele mającej z zimą…
Fot. Sławomir Wiechowski

w naszym Grand Prix. Podobnie jak w kategorii dzieci: Agata Karbowska, Kamila
Pawłowska (Starogard), Dominik Bakaj, Krzysztof Strzelczyk i Filip Ostrowski (Kwidzyn). Wszyscy otrzymali
pyszna grochówkę, chleb ze
smalcem, drożdżówkę, gorący napój, były nagrody do
losowania i bezpłatny masaż
firmy Wojciecha Trecia.
Wszystkim dzieciom na
mecie słodycze wręczał bur-

Mistrzostwa Sztumu w Rummikub
Kinga Rutkowska,
dziesięcioletnia uczennica
Szkoły Podstawowej nr 2,
została mistrzynią Sztumu
w Rummikub.
Za oknami hulał porywisty
wiatr, kiedy w ciepłej atmosferze sali czekoladowej
Sztumskiego Centrum Kultury
62 uczestników zasiadło do
rozgrywania partii Rummikuba, by po raz czwarty wyłonić
mistrza Sztumu w tą niezwykle sympatyczną, choć bardzo
losową grę rodzinną. Do walki
o tytuł włączyli się również
mieszkańcy Gdańska, Elbląga,
Malborka, Kwidzyna, Ryjewa i
Grabowa.
Całość rozpoczęła się powitaniem gości przez organizatora Sławomira Wiechowskiego
oraz burmistrza Miasta i Gminy
Sztum Leszka Tabora – gorą-

cego fana klubu Pionkolandia.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów przy każdym
stoliku byli obecni sędziowie
- członkowie Pionkolandii z
Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 ze Sztumu.
Za wielogodzinną, wytężoną
pracę wolontariusze otrzymali
dyplomy z podziękowaniami.
Każdy uczestnik mistrzostw
miał do rozegrania 6 partii
przy 3 stolikach. Otrzymane
wyniki po półtoragodzinnych
zmaganiach wyłoniły 16 najlepszych. Wśród nich znaleźli
się: Katarzyna Gawrońska,
Szymon Niewdana, Kinga
Rutkowska, Agata Nabojczyk,
Małgorzata Szpalerska, Antonina Wieczorkiewicz, Łukasz
Tabaczyński, Krzysztof Cebula,
Sandra Czechowska, Maksymilian Wieczorkiewicz, Krzysztof

mistrz Leszek Tabor, sprawujący patronat honorowy nad
imprezą.
- Pierwszy raz w biegu
głównym mężczyzn zawodnik wystartował z psem na
smyczy. Był to Tomasz Morus
z Kwidzyna. Dobiegł w dobrej formie, ale psa bardziej
ciągnęło do licznych kaczek
niż do mety – mówi Ryszard
Mazerski, prezes LKS Zantyr,
głównego organizatora zawodów.

Od lewej: Anna Ranachowska (miejsce czwarte), Maksymilian Wieczorkiewicz (miejsce trzecie), Sandra Czechowska (miejsce drugie) i zwyciężczyni Kinga Rutkowska.

Żołędowski, Zuzanna Omieczyńska, Marek Dackiewicz,
Daniel Kanarek, Marek Grobelny, Anna Ranachowska.
Czołowa szesnastka utworzyła 4 stoliki półfinałowe, z
których do finału przeszły:

Sandra Czechowska, Maksymilian Wieczorkiewicz, Kinga
Rutkowska i Anna Ranachowska.
Najlepszą
okazałą
się
najmłodsza uczestniczka finału Kinga Rutkowska.
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Wystawa uczestników warsztatów fotograficznych UTW
Brygida Stępka - Samotny żagiel

Barbara Derbich - Sztum nocą

Grażyna Waszczuk - Mostek we mgle

Czesław Kołoszewski - Relaks

Wacław Gładczuk - Brama

Urszula Westfal - Park zimową porą

Miasto i Gmina Sztum

