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Strefa spięcia

Przybliżanie historii
Z niepokojem oczekiwano
na decyzje konferencji w
Wersalu. Okazało się, że
o losach Ziemi Sztumskiej
miał zadecydować plebiscyt. Jego termin ustalono na 11 lipca 1920 roku.
Str. 7

Święto miasta
Pierwszy weekend wreśnia przebiegnie pod znakiem święta miasta i jego
mieszkańców. Od 4 do 6
września potrwają Dni Ziemi Sztumskiej. Jak zwykle,
największe emocje wzbudza estradowa oferta, jaką
przygotowało z tej okazji
Sztumskie Centrum Kultury.
Wystąpią m.in. Zbigniew
Wodecki, Luxtorpeda, Papa
D., Red Lips, Najlepszy
Przekaz w Mieście, Słowiańska Dusza, czyli muzyczne
klimaty dla różnych pokoleń i gustów. W niedzielę o
godz. 14 na urodzinowy tort
zaprasza wszystkich burmistrz Leszek Tabor. Cały
program Dni Ziemi Sztumskiej - str. 16
Wsparcie dla ucznia

Budowa parkingu przez gminę w Pomorskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej spotkała się ze sprzeciwem radnych
z Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego. - Jestem zdziwiony stanowiskiem

opozycji. Wcześniej poparła
mój wniosek o przeznaczenie
środków na wykonanie dokumentacji parkingu - mówi
burmistrz Leszek Tabor. - Nie
ma w takim postępowaniu
logiki, widzę tylko działanie

polityczne. Musimy działać
razem, nie osobno, a już na
pewno nie przeciwko sobie
kosztem mieszkańców.
Str. 8-9

Początek nowego roku
szkolnego to czas, w którym
w bardzo wielu rodzinach
zaczyna się głębokie sięganie do kieszeni, nerwowe
zaglądanie do portfeli lub
bankowego konta. Dlatego
warto sprawdzić, na jaką
pomoc mogą liczyć uczniowie i ich rodziny. Str. 15
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Fotokronika z miasta i gminy
KAMIZELKI W AKCJI. Służby
techniczne magistratu otrzymały kamizelki. - Urzędnicy
pracujący poza urzędem,
przy inwestycjach i w innych sytuacjach będą teraz
bardziej widoczni dla mieszkańców - wyjaśnia burmistrz
Leszek Tabor. - Teraz każdy,
widząc urzędnika załatwiającego jakąś sprawę w terenie,
będzie mógł od razu podzielić
się swoimi uwagami, wyjaśnić problem. Urząd ma być
jeszcze bardziej widoczny i
przyjazny dla mieszkańców.

PIĘKNE JUBILEUSZE. 100 lat
ukończyła 24 lipca Eleonora
Brandolisio, mieszkająca w
Sztumie od 1950 roku. Z tej
okazji odwiedzili ją burmistrz
Leszek Tabor oraz Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej (na zdjęciu). W
imieniu mieszkańców przekazali jubilatce serdeczne życzenia. Pani Eleonora urodziła
się w Gdańsku, a jej ojciec był
Włochem, który przywędrował
nad Bałtyk w poszukiwaniu
lepszej pracy.

BIAŁA GÓRA. Plac zabaw dla dzieci oraz urządzeniami fitness
stanął w sąsiedztwie świetlicy. Wybudowanie miejsca rekreacji
kosztowało ponad 80 tys. zł, z czego 60 482 zł gmina pozyskała
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

15 sierpnia setne urodziny obchodziła kolejna sztumianka,
Helena Lubińska. Dzieciństwo
spędziła w Gniewie, w latach
60. ubiegłego wieku przyprowadziła się z mężem Bronisławem, nauczycielem, do Postolina. Wiele lat przepracowała

w bibliotece. Wśród składających życzenia byli także wiceburmistrz Ryszard Wirtwein
(na zdjęciu), dyrektor MGOPS
Sylwia Mackiewicz a także pracownice Biblioteki Miejskiej.

NOWA WIEŚ. Dobiegła końca modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej. Inwestycja została zrealizowana
w ramach Budżetu Obywatelskiego (wybrano ją w głosowaniu
mieszkańców), a jej koszt wyniósł 188 799,99 zł.

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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Jumbo drogi zwizytowane
Przedstawiciele Płużnicy (woj. kujawsko-pomorskie) zwizytowali tereny wiejskie
naszej gminy, aby sprawdzić, jak w praktyce sprawdza się nasz innowacyjny plan
budowy dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo.

W Zajezierzu goście sprawdzali, jak wygląda droga po kilku latach intensywnej eksploatacji.

Płużnica to prężnie rozwijająca się gmina powiatu
wąbrzeskiego. Obecne lata to
szybki wzrost i wielkie inwestycje, m.in. Budowa Płużnickiego Parku Przemysłowego
o wartości ok. 11 mln zł.
Delegacja, która nas odwiedziła składała się z radnych i sołtysów, a także
gminnych urzędników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji - Tomasza
Zygnarowskiego, kierownik

oraz Emila Łydzińskiego, zajmującego się m.in. drogownictwem. Z pracownikiem
Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
UMiG Zdzisławem Barańskim
odwiedzili m.in. Gościszewo,
czyli tereny zwartej zabudowy jednorodzinnej, gdzie niedawno powstały drogi z płyt
jumbo, tereny wiejskie okolic
Koniecwałdu oraz Zajezierza,
gdzie mogli sprawdzić, jak
wygląda droga z płyt po dość

intensywnym użytkowaniu i
wielu latach po jej ułożeniu.
Po wizji lokalnej i uzyskaniu informacji o realnych
kosztach takich inwestycji
(wykonanie znacznie tańsze
i „ekologiczne” bez konieczności budowy odwodnienia)
przedstawiciele gminy Płużnica wyjechali ze Sztumu bogatsi o nowe doświadczenia
a także z zamiarem ich wykorzystania.

Nad wodą i w górach
Jak co roku Pomorski Kurator Oświaty zorganizował
kolonie letnie dla dzieci z
terenów wiejskich, z rodzin
o niskich dochodach a także dzieci z gmin miejskich,
które ze względu na swoją
sytuację rodzinną nie mogły
liczyć na wyjazd wakacyjny
i wypoczynek poza domem.
Przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
do udziału w koloniach wytypowano 42 uczestników z
terenu miasta i gminy. Od
13 do 26 lipca 22 kolonistów
z terenów wiejskich wypoczywało w miejscowości
Charzykowy w Harcerskim
Centrum Edukacji Ekologicznej, natomiast w okresie od
15 do 28 sierpnia 20 mieszczuchów w Domu Wczasowym Kolejarz w miejscowości Złockie, pod Muszyną.
Ponadto Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Sztumie
zorganizowała od 7 do 16
lipca wypoczynek dla 45
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich w Ośrodku Jaskółka w miejscowości
Małe Ciche.

Pożegnania.
Andrzej Grześków
10 sierpnia na cmentarzu w Zajezierzu pożegnaliśmy Andrzeja Grześkowa, dyrektora Sztumskiego
Ośrodka Kultury w latach 2002-2011. Był wcześniej
bardzo znaną postacią na ogólnopolskim rynku księgarskim, tworząc własną sieć Bestseller. Doświadczeń
zawodowych nabierał w Sztumie, kierując księgarnią
na placu Wolności. Starał się wówczas, by książka towar wówczas pożądany i absolutnie pierwszej potrzeby - nie trafiała tylko do przypadkowego czytelnika. Miał artystyczną naturę, był otwarty i towarzyski.
Wielu zapamięta Go zapewne, jak świetnie potrafił
posługiwać się gwarą sztumską, z którą stykał się od
dzieciństwa.
Requiescat in pace!

3

4

WWW.SZTUM.PL • SIERPIEŃ 2015

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014-2020
27 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone Lokalnej Strategii Rozwoju powiatu na lata 2014 - 2020. Mimo wakacyjnego okresu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z
zaproszenia skorzystali m.in. przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, sołtysi i radni.

Spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy poświecone tworzonej Lokalnej Strategii Działania.

W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przyjęło Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2014-2020. Stąd też
powiecie sztumskim trwają
prace nad Lokalną Strategią
Rozwoju. Prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z
siedzibą w Dzierzgoniu.
Według nowego PROW w ramach działania: Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER, przewidziano dwie najważniejsze
grupy beneficjentów. Są to:
stowarzyszenia, które będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie działań lokalnych mających na celu poprawę jakości
życia mieszkańców oraz osoby
fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, które będą mogły uzyskać
dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozwój działalności o
charakterze pozarolniczym.
Lokalna Strategia Rozwoju
ma stać się dokumentem faktycznie
odzwierciedlającym
potrzeby mieszkańców. Aby
tak się stało, musi zostać zbudowana oddolnie, czyli przez
mieszkańców. W związku z

tym organizacje pozarządowe i osoby planujące założenie lub rozwój działalności
gospodarczej mogą zgłaszać
propozycje działań, na które będą mogli ubiegać się o
dofinansowanie ze środków
unijnych. Propozycje takich
przedsięwzięć składać można
na fiszce projektowej (druk
do pobrania ze strony internetowej lub w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum). Termin składania fiszek projektowych mija
30 sierpnia 2015 roku. Można
składać w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum, III piętro, pok.
nr 67.
Warsztaty strategiczne „ Diagnoza i analiza stanu rozwoju
obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” odbyły się 20 i 21 lipca część I i 4 sierpnia - część II
w siedzibie Stowarzyszenia w
Dzierzgoniu. Z terenu gminy
Sztum uczestniczyli w nich pracownicy sztumskiego samorządu oraz jednostek podległych.
Dodatkowo w każdej gminie
należącej do Stowarzyszenia
odbyły się konsultacje społeczne. Spotkanie konsultacyjne
w Sztumie zorganizowane 27
lipca w siedzibie Urzędu cie-

szyło się dużym zainteresowaniem. Z zaproszenia skorzystali
między innymi przedstawiciele
lokalnych organizacji pozarządowych, sołtysi i radni.
Przed nami kolejny etap konsultacji, który będzie już dotyczył treści wypracowanego
na warsztatach dokumentu.
Ponadto istnieje możliwość
zorganizowania
indywidualnych spotkań konsultacyjnych

dotyczących tego dokumentu.
Na realizację wypracowanej
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz
zawartych w niej planów i działań Stowarzyszenie LGD Kraina
Dolnego Powiśla ubiegać się
będzie o środki w konkursie
zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Pomorskiego. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano na pierwszy kwartał 2016 roku.

Prawnicy Urzędu Wojewódzkiego uznali, że uchwała Rady
Miejskiej w Sztumie, dotycząca tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, narusza prawo. Chodziło o ograniczenie wiekowe dla głosujących (ukończone 16 lat) i wymóg podawania
PESEL. Wcześniej te same zasady nie budziły zastrzeżeń
służb prawnych wojewody.
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Sportowe wakacje na plaży
Już tradycyjnie LKS Zantyr patronował wakacyjnej ofercie sportowej, głównie dla dzieci, na plaży nad Jeziorem
Sztumskim.
„Sportowe wakacje” organizowane przez Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Zantyr Sztum
przy bardzo wydanym wsparciu Sztumskiego Centrum
Kultury, Sztumskiej Agencji
Rozrywkowej Burczyk Estrada
i Lido, PWiK Sztum i sztumskich ratowników. W ramach
tych zajęć prowadzono w lipcu
„Letnią Szkołę Pływania”, a w
razie niepogody odbywały się
gry planszowe z Pionkolandii
Sławomira
Wiechowskiego.
Poza tym w soboty turniej
boulle, Otwarte Amatorskie
Zawody Pływackie (głównie
dla dzieci) oraz III Sztumski
Aquathlon.
- W zajęciach nauki pływania wzięło udział ponad sto
dzieci z terenu miasta i gminy
Sztum, z czego połowa uczęszczała w miarę systematycznie,
a 11 bardzo wytrwale i wzorowo, bez względu na pogodę
- informuje Ryszard Mazerski,
prezes LKS Zantyr.
Zajęcia prowadzone były
przez instruktorów LKS ZANTYR Sztum Arkadiusza Piroga
oraz Seweryna Jażdżewskiego.

Pamiętamy…
Uczniowie sztumskiego gimnazjum w ubiegłym roku
szkolnym przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „Pamięć nieustająca”. Zadaniem
uczestników było opisanie
działalności ważnej postaci lub wydarzenia z historii
ostatnich 100 lat w małej ojczyźnie. Organizatorzy zaproponowali rożne formy wyrazu
od wierszy po prezentacje,
film, czy opracowanie źródłowe. Wyróżnienia jury przyznało Łucji Budzowskiej, Klarze
Omieczyńskiej, Mai Musze i
Jakubowi Nenczakowi oraz
Gimnazjum. Wyróżnione szkoły zostały zaproszone na uroczysta galę, która odbędzie się
w Warszawie przed Świętem
Niepodległości.

Na zakończenie nauki pływania dzieci otrzymały dyplomy oraz słodycze.

Zadanie sfinansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Sztum na rok 2015″ z programu Sportowych Wakacji „Żyj zdrowo i wzorowo
- uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” realizowanego przez Lekkoatletyczny Klub
Sportowy ZANTYR Sztum.

Dobra zabawa na festynie
21 czerwca przy Zespole
Szkół w Gościszewie odbył
się festyn rodzinny. Na gości
czekało wiele atrakcji.
Dzięki żołnierzom z 22
Bazy Lotnictwa Taktycznego można było wypróbować
swoich sił w strzelaniu z karabinu, kierowaniu robotem
saperskim, posługiwaniu się
wykrywaczem metalu. Dla
najmłodszych dzieci przygotowano zamek dmuchany
oraz gokarty. Można było też
obejrzeć pokazy umiejętności strażaków z miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz przejazd motocyklistów z klubu Crusader
Rider.
Ogromnym zainteresowaniem wśród gości festynu
cieszyła się loteria z główną
nagrodą - rowerem. Chętni

Pokaz wojskowego sprzętu najbardziej przypadł do gustu chłopcom.

uczniowie wraz z rodzicami
mogli spróbować swoich sił
w zmaganiach sportowych.
Przygotowano też stoiska z
małą gastronomią.
Podczas trwania festynu
uczniowie z Zespołu szkół
w Gościszewie prezentowali

swoje umiejętności wokalne
i taneczne. Nad oprawą muzyczną czuwali pracownicy ze
Sztumskiego Centrum Kultury.
Impreza objęta była patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum Leszka Tabora.
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Kaczka wystarczała mu na jedno posiedzenie…
Zadanie prostego pytania:
kim był patron ulicy/osiedla, na którym mieszkasz,
może wywołać wielką
konsternację. Zwłaszcza,
gdy chodzi o bohaterów
nie tej wielkiej historii
(Chopin, Rej, Skłodowska,
Sienkiewicz, Mickiewicz,
Jagiełło, etc.), ale regionalnej - np. Fiszer, Osiński,
Domański, Morawski, czy
Barczewski.
Właśnie Barczewski. Kto kojarzy ulicę prowadzącą w stronę Kalwy z konkretną postacią, choćby z tym, że chodzi
o księdza? A jego związki ze
Sztumem? Pospieszę zatem
z pomocą. Podczas wakacji
1883 roku Walenty Barczewski, wówczas diakon seminarium duchownego w Eichstätt
(Bawaria), został skierowany
przez biskupa do pomocy ks.
proboszczowi Janowi Witkowskiemu w Postolinie. Trzy
miesiące spędzone w parafii
o typowo polskim charakterze
miały pomóc w lepszym opanowaniu języka literackiego.
Zaowocowały też po latach
szkicem „Geografia sztumskiego Powiśla” (1921). Olsztyński
historyk Jan Chłosta, zajmujący się także naszym Powiślem,
w swojej niedawno wydanej
biografii Barczewskiego, pisze
tak: „Należał do tych Polaków, którzy działali, walczyli i
za swoją nieprzejednaną postawę narodową tu na południowej Warmii w końcu XIX
i na początku XX wieku nie
doczekali się za życia awansu
ani uznania. Był inwigilowany
przez pruskim urzędników za
starania o obecność języka
polskiego w szkole i Kościele
spotykały go upokorzenia. Z
tego powodu mamy obowiązek pamiętać o nim niezależnie od tego, czy jego ofiara i
zabiegi przyniosły jakieś rezultaty. Moim zdaniem, ks. Barczewski zapewnił sobie trwałe
miejsce na kartach historii tej
ziemi”.

Opowieść o „Niezłomnym proboszczu…” jest prowadzona
chronologicznie – od domu rodzinnego, przez naukę, studia,
wikariat w Butrynach, Świętej
Lipce i Biskupcu Reszelskim. A
potem probostwo w Wielbarku na Mazurach i 34-letnie w
Brąswałdzie. Oddzielnie autor
potraktował działalność narodową na polskiej Warmii, dorobek w opisywaniu ziemi rodzinnej oraz to, jak zapisał się
w pamięci potomnych.
Podążając śladami Barczewskiego, natrafiamy na inne
jeszcze wątki związane z Powiślem. Otóż, kiedy uczęszczał
do Gimnazjum w Chełmnie,
zaprzyjaźnił się z Feliksem
Schreiberem z Mikołajek Pomorskich. W czerwcu 1878
roku obaj przystąpili do matury i jej nie zdali. Chorowitemu mikołajczaninowi, często
opuszającemu z tego powodu
zajęcia, zarzucono, że na egzaminie pisemnym korzystał
ze ściągawek. Pracę Barczewskiego z języka niemieckiego
oceniono jako „dalece niezadowalającą”. Obaj musieli
powtarzać wyższą prymę, ale
w kwietniu następnego roku
otrzymali świadectwo dojrzałości, po czym podjęli studia
teologiczne w braniewskim

Liceum Hozjanum. Schreiber
w Rzymie uzyskał święcenia
kapłańskie i potem doktoraty
z filozofii i prawa kanonicznego. Był wikariuszem w Postolinie, a potem Olsztynie. Nie
zaangażował się politycznie w
ruch polski, ale prowadził działalność wśród rzemieślników i
robotników, stając w obronie
języka polskiego rugowanego z Kościoła. Choroba, która
trapiła go wcześniej, wkrótce
przerwała jego działalność.
Zmarł w wieku 32 lat. W uroczystościach
pogrzebowych
wziął udział ks. Walenty Barczewski, wygłaszając dłuższe
kazanie po polsku. Warto dodać, że ks. Schreiber spoczął w
rodzinnej, mikołajskiej ziemi,
a obecny proboszcz ks. Marek
Źmudziński nie tylko dba o to,
by nie tylko o nim pamiętali
parafianie, ale całej, bardzo
zasłużonej dla polskości, rodzinie.
Ale powróćmy do ks. Walentego Barczewskiego. Jak
podkreśla biograf, „jego życie
miało charakter niezmienny.
(…) Przez całe życie poszukiwał dróg obrony i przywrócenia języka polskiego w szkole
i Kościele. (…) Jako duchowny musiał się jednak liczyć z
opinią kierownictwa Kościoła

lokalnego, zmieniał więc taktykę, ale nigdy wbrew ruchowi
polskiemu”.
Dzięki rozwadze, jak pisze
Chłosta, mógł przez długie
lata pracować z korzyścią dla
środowiska polskiego i parafian. Czym kończyło się jawne przeciwstawianie się kurii,
a tym było angażowanie się
w działalność ruchu polskiego, można pokazać choćby
na przykładach ks. dr Roberta
Bilitewskiego (był wikariuszem
w Sztumie), czy bł. ks. Władysława Demskiego, urodzonego
w Straszewie. Pierwszy został
przeniesiony na typowo niemiecką parafię koło Dobrego
Miasta, zabrano mu funkcję
lokalnego inspektora szkół, aż
w końcu zrezygnował z parafii
i zamieszkał w Olsztynie. Ks.
Dembski, jako wikary w Starym Targu, zaangażował się
w polską akcję plebiscytową
a potem w tworzenie Związku
Polaków w Prusach Wschodnich. Został wkrótce zmuszony
przez władze administracyjne
do opuszczenia Powiśla.
Jan Chłosta starał się pokazać „niezłomnego proboszcza
z Brąswałdu” nie jako postać
odlaną ze spiżu, ale taką z
krwi i kości. Stąd np. autor
przypomina incydent z czasów studiów teologicznych
w Braniewie, gdy Barczewski
przewrócił popiersie Bismarcka i z kolegami schronił się
w pobliskiej piwiarni… z konsekwencjami, którymi można
się tylko domyślać. Albo kiedy
przytacza wspomnienie poetki
Marii Zientary-Malewskiej, która była uczennicą księdza w
Brąswałdzie. Poza kościołem
chodził w garniturze, zawsze z
koloratką, lubił drób, a kaczka
wystarczała mu na jedno posiedzenie.
Jan Chłosta, Niezwykły proboszcz z Brąswałdu. Nad
biografią ks. Walentego Barczewskiego (1856-1928), Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2015
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Plebiscyt na Powiślu 1920 roku
Nie wszystkie ziemie polskie weszły w skład niepodległej Polski w 1918 roku. Poza granicami nowej państwowości pozostawała Wielkopolska, Pomorze, Warmia i Powiśle.
Od jesieni na Powiślu działała polska Powiatowa Rada
Ludowa, składająca się z 34
członków. Główną rolę odgrywali w niej hr. Stanisław Sierakowski z Waplewa, Kazimierz
Donimirski z Ramz Małych,
Witold Donimirski z Czernina
- ziemianie, kupcy sztumscy:
Paweł Nawrocki, Józef Domański oraz dentysta Brunon
Świtalski.
Do czerwca 1919 roku nie
było wiadomo, do kogo ziemie te będą przynależały. Z
niepokojem oczekiwano na
decyzje konferencji w Wersalu. Okazało się, że o losach
Powiśla, Warmii i Mazur miał
zadecydować plebiscyt. Jego
termin ustalono na 11 lipca
1920 roku.
Niemcy przywiązywali dużą
wagę do jego przeprowadzenia, na działalność przeznaczyli 300 mln marek, strona
polska 30 mln. W tym czasie
Polska była zaangażowana w
wojnę z Rosją bolszewicką.
Kazimierz Donimirski z Ramz
Małych dwukrotnie udawał się
do Warszawy, by informować
władze o działaniach na Powiślu. Znalazł się też w kierownictwie Warmińskiego Komitetu
Plebiscytowego. Na początku
1920 roku razem z Heleną Sierakowską z Waplewa i Tadeuszem Odrowskim z Kwidzyna
uczestniczył w posiedzeniu
Rady Ministrów.
Właściwe przygotowania do
plebiscytu rozpoczęły się, gdy
do Kwidzyna przyjedzie międzynarodowa Komisja Międzysojusznicza. Na jej czele stanął gen. Angelo Pavia, Włoch.
Wcześniej urzędnicy niemieccy utrudniali prowadzenie agitacji polskiej, wykorzystując
paragraf konstytucji mówiący
o zdradzie stanu.
Od lutego zaczęto organizować polskie wiece. Informowała o tym „Gazeta Polska
dla powiatów nadwiślańskich”,
która wydawana była w Kwidzynie.
27 marca 1920 zapadła decyzja o wprowadzeniu nauki
języka polskiego i religii w

Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej uczczono 95 rocznicę plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach i Powiślu. Z
okolicznościowym referatem wystąpił Andrzej Lubiński, historyk, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej. Po obradach delegacja samorządu złożyła kwiaty pod pomnikiem Rodła.

szkołach. Rozpoczęto ją w 33
miejscowościach. Utworzono
również 15 ochronek (przedszkoli) polskich. Ważną rolę w
ich organizowaniu odgrywali
Helena Sierakowska i ks. Władysław Demski.
W sali Strzelnicy w Sztumie
odbył się pod koniec marca
wiec polski, jako protest przeciwko prześladowaniom ze
strony Niemców i neutralności
Komisji
Międzysojuszniczej.
Uchwalono, że rezolucję należy
wysłać do Paryża, Komisji Międzysojuszniczej w Kwidzynie i
rządu polskiego. Po zakończeniu wiecu, jak relacjonowała
„Gazeta Polska…”, zajechała
samochodami komisja włoska
z gen. Pavią, aby stwierdzić na
miejscu, jak to przedstawiali
Niemcy, że miasto jest typowo niemieckie. Polacy oblegli
samochody i wznosili okrzyki:
„Niech żyje gen Pavia”. Wszyscy Polacy udali się do koszar
(obecnie szpital), gdzie gen.
Pavia miał się zatrzymać. Po
odegraniu hymnów włoskiego i angielskiego przez orkiestrę zabrzmiała „z tysiąca
piersi pieśń Boże coś Polskę”.
Starosta sztumski Walter von
Awers, jak pisze „Gazeta…” :

zacięty wróg polskości musiał
zdjąć kapelusz zieleniejąc ze
złości. Przyrzeczono Polakom
różne udogodnienia. Wiec
obudził w szerokich kołach
ducha polskiego i pokazał jak
wielka jest liczba Polaków. (…)
W Trzcianie i Pierzchowicach
utworzono Towarzystwa Ludowe, które liczyły po ok. 200
osób. W Sztumie 27 kwietnia
Towarzystwo Młodzieży „Jedność” urządziło wieczornicę
z wykładem „O życiu Romualda Traugutta naczelnika
powstanie styczniowego w
1863 roku”. 29 kwietnia w
sztumskiej Strzelnicy odbyło
się zebranie Towarzystwa Ludowego. Ks. Władysław Łęga
wygłosił wykład „O czasach
przed historycznych Prus Zachodnich”.
Duże wrażenie wywarła manifestacja ludności polskiej
z okazji Konstytucji 3 maja,
urządzona w przeddzień święta. Ks. Władysław Łęga mówił podczas uroczystości, że
na Powiślu zawsze wierzono
w zmartwychwstanie Polski.
Przytoczył przepowiednię z
1913 roku, mówiącą o zakończeniu panowania władcy ze
sztywną ręką, czyli cesarza

niemieckiego Wilhelma.
9 maja odbył się w Sztumie
koncert plebiscytowy Feliksa
Nowowiejskiego w sali Strzelnicy. Później kółka rolnicze z
całego powiatu pod kierownictwem Jana Donimirskiego
zorganizowały przejazd przez
miasto, pokazując siłę ekonomiczną polskich chłopów i
ziemian.
20 czerwca w poświęceniu
chorągwi Towarzystwa św.
Kingi w Sztumie wszystkie
towarzystwa polskie uczestniczyły we mszy świętej i
spotkaniu towarzyskim, które
odbyło się w ogrodzie pana
Arendta w Sztumskim Polu.
***
Plebiscyt zakończył się porażką strony polskiej. Na całym Powiślu (powiaty suski,
kwidzyński, sztumski, malborski) za Polską opowiedziało się
4904 wyborców, za Niemcami
19 884. W 22 miejscowościach
mieszkańcy opowiedzieli się w
większości za Polską. W tych
miejscowościach oddano za
Polską 2079 głosów, za Niemcami 1296.
Pełna wersja tekstu na www.
sztum.pl
ANDRZEJ LUBIŃSKI
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Podczas wyjazdowej części sesji Rady Miejskiej w lipcu radni zwizytowali gminne inwestycje.

Burmistrz Leszek Tabor:

Musimy działać razem
- Radni Obywatelskiego
Porozumienia Samorządowego sprzeciwili się
temu, by gmina wybudowała z własnych środków
parking w Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie. Padł argument, że
jest wiele innych potrzeb.
Burmistrz Leszek Tabor:
- Jestem zdziwiony stanowiskiem opozycji. Najpierw poparła mój wniosek o przeznaczenie środków na wykonanie
dokumentacji parkingu, a potem sprzeciwiła się sfinansowaniu tej inwestycji. Nie ma
w takim postępowaniu logiki,
widzę tylko działanie polityczne. Musimy działać razem,
nie osobno, a już na pewno
nie przeciwko sobie kosztem
mieszkańców. Z mojej strony taka wola współpracy ponad politycznymi podziałami
jest od dawna.
Jako burmistrz wraz z radnymi komitetu Razem dla
Powiśla i koalicyjnego PSL
realizuję program, który
przedstawiłem
mieszkańcom w kampanii wyborczej.
Otrzymałem na to mandat

zaufania. Jednym z najważniejszych punktów programu
było stworzenie warunków
do powstania w PSSE w Koniecwałdzie Parku Przemysłowego Sztum. Powstanie
nowych miejsc pracy wiąże
się z poprawą jakości życia
mieszkańców. Dlatego fakt,
że w niezagospodarowanej
przez lata PSEE, zaczął się inwestycyjny ruch, jest dobrym
prognostykiem i trzeba ten
kierunek wspierać. Sprzeciw
radnych OPS uderza w wizerunek naszej gminy jako
przyjaznej przedsiębiorcom.
Sztum nie jest pępkiem świata, kraju ani też Pomorza.
Musimy mieć do zaoferowania dużo więcej niż inni, by
zwrócić na siebie uwagę. To
przedsiębiorcy sygnalizowali,
że w strefie brakuje parkingu
obsługującego nowe fabryki. Budujemy więc z myślą o
obecnych inwestorach, i tych,
których chcielibyśmy pozyskać, bo docelowo nasz Park
Przemysłowy Sztum ma rozciągać się na 80 hektarach.
- W tygodniku „Powiśle
Sztum Dzierzgoń” przytoczono anonimową opinię,

że parking powstaje na
gruncie nienależącym do
gminy, co jest złamaniem
prawa…
- To się też wpisuje w klimat politycznej walki. Podważyć wiarygodność, a nuż
jakaś łatka przylgnie na trwałe. Aby przeciąć plotki - zapewniam, że teren tej inwestycji należy do gminy i nie
nadawał się na inne cele.
Kiedy
rewitalizowaliśmy
centrum miasta też budowaliśmy parkingi, które, m.in.,
służą także prowadzącym
tam działalność gospodarczą. Odniosę się jeszcze do
tezy, że inwestycja w Strefie odbędzie kosztem innych
potrzeb społecznych. Każdy,
kto dysponuje życiowym doświadczeniem, wie, że potrzeb będzie zawsze więcej
niż możliwości finansowych.
Tak jest z budżetem gminy
i w każdej rodzinie. Trzeba
zatem wybierać. Parking w
Strefie nie będzie służyć jakiejś wąskiej, wybranej grupie, a nowe miejsca pracy
posłużą w perspektywie całej
społeczności lokalnej. Przecież za kilka lat funkcjonujące

w PSSE firmy zapewnią wpływy podatkowe do budżetu
gminy. Z tego w przyszłości
będzie można finansować
różne potrzeby mieszkańców. Czyli - najpierw dochody, potem wydatki. Zwrócę
jeszcze uwagę na inną ważną
sprawę: parking ma zapobiec
blokowaniu przez tiry dróg w
samej Strefie i skrzyżowanie
z drogą krajową Sztum - Malbork.
- Spoglądając na statystyki gminne, można
dostrzec ciekawą tendencję: szybciej niż w
Sztumie przybywa mieszkańców
na
terenach
wiejskich. Jakby to pan
skomentował?
- Przecież nikt nie przenosi się w gorsze miejsce. Przeczy to próbom lansowania
tezy, że na wsi od dawna nic
się nie zmienia, jest pomijana, nawet krzywdzona. Mam
świadomość, że wiele jest
jeszcze do zrobienia, zresztą
jak wszędzie, ale drogi gruntowe zastępowane są utwardzonymi z płyt jumbo, sołectwa mają świetlice, place
zabaw, dobry jest dostęp do
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oferty edukacyjnej i przedszkolnej. Z zadowoleniem obserwuję, że oprócz stowarzyszeń sportowych i strażackich,
które tradycyjnie były aktywne na wsi, zaczynają powstać
nowe, które chcą działać na
rzecz swojego najbliższego
środowiska. Ich członkowie
wiedzą z reguły najlepiej, jakie są najpilniejsze potrzeby.
W czerwcu zorganizowaliśmy szkolenie dla sołtysów
w Debrznie, by mogli skorzystać z doświadczeń prężnie
działających stowarzyszeń i
ich liderów z powiatu człuchowskiego. W kilku naszych
sołectwach odbyły się spotkania poświęcone aktywności
lokalnej. Nasi urzędnicy m.in.
służyli pomocą, jak się organizować, dyskutowano, co
można zrobić. To ważne, bo
jesteśmy w trakcie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
powiatu sztumskiego na lata
2014-2010. Prace nad tym
dokumentem prowadzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Kraina Dolnego Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu. Do końca sierpnia zbieramy propozycje działań, które
mogą zostać dofinansowane z
unijnego budżetu.
- Większe współdecydowanie mieszkańców to
ważny kierunek polityki
samorządu…
- To prawda. Dlatego zabiegałem, aby radni wprowadzili
takie instrumenty jak: budżet
obywatelski, którego drugą
edycję ogłosimy jesienią, a
ostatnio dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty
o wartości do 10 tys. zł. Jest
też możliwość wsparcia zadań
publicznych w ramach inicjatywy grupy mieszkańców.
Wkład własny inicjatora to
przede wszystkim jego praca
społeczna.
Trzeba też pamiętać, że od
lat działa inny system wsparcia
z pulą 400 tys. zł - w ramach
konkursów na przedsięwzięcia
sportowe, edukacyjne, kulturalne. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które oferują

możliwość skorzystania z tak
dużego pakietu możliwości.
Nasze działania idą dwoma
torami. Budujemy i modernizujemy drogi, obiekty użyteczności publicznej, mamy
Kino-Teatr, powstaje stadion
z prawdziwego zdarzenia,
będzie dokończona ścieżka
pieszo-rowerowa wokół jeziora, etc. To oczywiście poprawia jakość życia. I drugi
tor, po którym poruszać się
daleko trudniej. Chodzi o to,
by droga do zmian łączyła się
z budowaniem więzi społecznych, integracją, także z zadowoleniem mieszkańca, że ma
wpływ na zmiany otoczenia.
Musimy mieć świadomość,
że samorząd inicjuje działania
i je realizuje, jest też doradcą
i życzliwym pomocnikiem przy
oddolnych inicjatywach. Sam
nie zrobi wszystkiego.
- Rozmawiamy na początku sierpnia, okres urlopowy, termometry szaleją. W Urzędzie jednak
podwójnie gorący czas…
- Tego nie widać, więc tym
bardziej warto o tym wspomnieć. Przygotowujemy bardzo duże projekty w ramach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork - Sztum.
Czasem spotykam się z opiniami, że pozyskanie pieniędzy unijnych to przysłowiowa
bułka z masłem. Tymczasem,
gdy ogłosiliśmy konkurs na
wolne stanowisko urzędnicze

ds. projektów, to nie ma chętnych. Naprawdę nie jest łatwo
przygotować dobre projekty,
a tylko takie mają szansę na
dofinansowanie. Konkurencja
jest bardzo duża, środki zaś
są mocno ograniczone. Wielkie pieniądze kierowane są na
potrzeby dużych aglomeracji,
dla nas zostaje już niewiele.
- Nad czym konkretnie
trwają prace?
- W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork
- Sztum z Zarządem Województwa Pomorskiego mamy
wynegocjowane zakres i wartość projektów. Dzięki temu,
że współpracujemy z innymi
gminami, możemy liczyć w
ogłaszanych konkursach na
pewne preferencje.
Kończymy
dokumentację
dużych projektów inwestycyjnych: termomodernizacji budynków gminnych, w których
mieszczą się nasze instytucje,
dalej - modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa ścieżki
nad Jeziorem Sztumskim, kanalizacji deszczowej, przystępujemy do opracowania dokumentacji kanalizacji Zajezierze
- Sztumska Wieś - Nowa Wieś.
Strategicznym
projektem
jest zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego. Przygotowaliśmy koncepcję utworzenia
tam Parku Pomorskiej Historii
i Kultury, ale okazało się, że
maksymalne dofinansowanie,
o jakie możemy się ubiegać,

Strategicznym projektem jest zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego.

to 5 mln euro, a potrzebujemy
na to dwukrotnie więcej. Trzeba więc zmodyfikować, odchudzić projekt. Mamy szansę
na pozyskanie pieniędzy, jeżeli
Zarządowi Województwa nasz
wspólny z Malborkiem i Muzeum Zamkowym projekt, wart
15 mln euro, uda się wpisać
do Kontraktu Terytorialnego
negocjowanego z rządem. 24
października kontrakt zostanie
podpisany i będzie wiadomo…
- A jak zostaniemy odprawieni z kwitkiem? Jest
jakiś alternatywny kierunek działania?
- W porozumieniu z radnymi,
którym sprawę zagospodarowania Wzgórza Zamkowego
przedstawiliśmy na komisjach,
poszukujemy jako samorząd
inwestora w ramach partnerstwa
publiczno-prawnego.
Nawiązaliśmy współpracę z
Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prawnego w Poznaniu,
który w naszym imieniu zajął
się poszukiwaniem partnerów.
W grę wchodzi też sprzedaż
zamku. Jestem świeżo po rozmowie z biznesmenem, który
jest zainteresowany kupnem.
Nawiasem mówiąc, niewielką
sztuką byłaby sama sprzedaż
zamku, ale znalezienie nowego właściciela, który nada mu
oczekiwane przez sztumian
funkcje, już tak. Działamy w
sprawie zamku, jak widać,
wielokierunkowo.
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Konkurs fotograficzny z okazji 600-lecia Sztumu
Miasto i Gmina zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym z okazji przypadającego w przyszłym roku
600-lecia nadania praw miejskich. Organizator przewiduje nagrody dla autorów najciekawszych prac oraz przygotowanie okolicznościowej wystawy.

Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Sztumu i Ziemi
Sztumskiej w okresie od 1
maja 2015 do 31 maja 2016
roku. Należy je dostarczyć do
Urzędu Miasta i Gminy – uwaga – do 30 maja do 3 czerwca
2016 r.
Uczestnikami konkursu mogą
być mieszkańcy miasta i gminy Sztum, którzy ukończyli
18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych oraz osoby, które
ukończyły 7 rok życia (posiadające ograniczoną zdolność
do czynności prawnych) za
pisemną zgodą prawnych
opiekunów. Zgodę należy dołączyć do zgłoszenia.
Każdy uczestnik może dostarczyć od 1 do 3 fotografii
w każdej z trzech podanych
kategorii:
I. Mieszkańcy Sztumu i
Ziemi Sztumskiej - ich życie
codzienne, praca, czas wolny,
portret
II. Krajobraz Sztumu i
Ziemi Sztumskiej (w tym,
wsie i osiedla)
III. Architektura Sztumu
i Ziemi Sztumskiej (w tym,
wsie i osiedla)
Najważniejsze postanowienia

regulaminowe:
Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej
nagradzane w innych konkursach fotograficznych oraz
publikowane.
Zabrania się stosowania fotomontaży.
W konkursie nie mogą brać
udziału osoby zawodowo zajmujące się fotografią.
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować:
1) od 1 do 3 zdjęć w danej
kategorii.
2) zdjęcia należy dostarczyć
na nośniku elektronicznym
CD/DVD, spełniających następujące warunki techniczne:
a) format JPEG, bez kompresji - z maksymalną jakością,
b) kolory w standardzie RGB,
c) wielkość dłuższego boku
zdjęcia – w zasadzie nie
mniejsza niż 3000 pikseli,
d) zdjęcia nie mogą zawierać dodatkowych elementów
takich jak: ramka, datownik
oraz cech montażu lub nadmiernej obróbki cyfrowej. Dozwolona jest jedynie obróbka
w zakresie podstawowym,
tzn. kadrowanie, prostowanie, kontrast, jasność, korekta

koloru (jury zastrzega sobie
prawo oceny tej kwestii),
Organizator zastrzega sobie
prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości
technicznej.
Warunki dostarczenia i
opisu fotografii:
Zdjęcia powinny być dostarczone:
1) w dużej kopercie podpisanej pseudonimem osobiście
lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta i Gminy Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum
2 ) w terminie od 30 maja do
3 czerwca 2016r. do godz.
14:00 (Podany termin to data

wpływu zgłoszenia na biuro
podawcze tut. Urzędu).
3) w kopercie zgłoszeniowej
powinny się znaleźć:
a) Płyta CD ze zdjęciami, podpisana pseudonimem Każdy
plik ze zdjęciem powinien
zawierać informacje: pseudonim autora, numer fotografii,
krótki tytuł (1-3 słowa), miejsce wykonania zdjęcia, datę
wykonania: dzień - miesiąc rok, kategorię do której zgłaszane jest zdjęcie.
b) spis zgłoszonych fotografii.
Wzór: Mak99 - fot. nr 3
- Nad Wisłą - Biała Góra 15.02.2016 - II Krajobraz
c) Mała koperta podpisana
tym samym pseudonimem co
płyta ze zdjęciami, dokładnie
zaklejona. W środku koperty
należy umieścić: wypełnioną
kartę zgłoszenia, zgodę opiekuna prawnego (w przypadku
osób z ograniczoną zdolnością
do czynności prawnych). Na
płycie i na plikach nie może
być podane nazwisko i imię
autora.
Pytania dotyczące konkursu
należy kierować drogą elektroniczną na adres janusz.
ryszkowski@sztum.pl, bądź
telefonicznie - 55 640 63 83.
Pełny tekst regulaminu z załącznikami do pobrania na
www.sztum.pl.
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Przypominamy o terminach płatności, które
przypadają 15 września.
Terminy płatności podatków i opłat:
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).
10 września – comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na
nadany dla tej opłaty indywidualny numer
konta bankowego.

KINO POWIŚLE

Kalendarz podatnika

zaprasza

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych do
dzierżawy/najmu w drodze bezprzetargowej.
Na czas określony do 3 lat (regu- Działki numer 211/17 oraz
lacja na rzecz dotychczasowych 211/18 położone w obr. Koniedzierżawców, najemców, użyt- cwałd gm. Sztum z przeznaczekowników):
niem na zagospodarowanie rolCzęść działki nr 10/25 oraz dział- nicze - uprawy rolne.
ka nr 77/11 położone w obr. I Część działki nr 279/36 położone
m. Sztum z przeznaczeniem na w obr. II m. Sztum z przeznaczeogródki przydomowe;
niem na ogród przydomowy.
Boks garażowy nr 28 położony w Wykazy zostały również wywieobr. II m. Sztum. Działki numer szone na tablicy informacyjnej
179 oraz 178/3 położone w obr. na II piętrze w tut. Urzędzie oraz
Gronajny gm. Sztum z przezna- zostały umieszczone na stronie
czeniem na zagospodarowanie internetowej www.sztum.pl zarolnicze – uprawy rolne.
kładka ogłoszenia i wykazy.
Na czas nieokreślony na pod- Szczegółowe informacje o przedstawie Uchwały Nr XI.77.2015 miocie dzierżawy/najmu - Urząd
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia Miasta i Gminy Sztum, pokój nr
08.07.2015 R. (regulacja na rzecz 41 lub 43 (II piętro), tel. 55 640dotychczasowych dzierżawców): 63-72 lub 55 640-63-62.
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.
Z dn. 06.08.2015 r. o sprze- wysokości 6 020,00 zł do dnia
daży w drodze przetargu 18.09.2015 r.
nieograniczonego
niżej Działki nr 310 o pow. 1060 m2,
wymienionych
nierucho- przetarg dn. 23.09.2015 r. o
mości przeznaczonych pod godz. 1000. Cena wywoławcza
budownictwo mieszkanio- 68 300,00 zł. Wpłata wadium w
we jednorodzinne, położo- wysokości 6 830,00 zł do dnia
nych w Sztumie, osiedle Na 18.09.2015 r.
Wzgórzu opisanych w KW Działki nr 311 o pow. 1244 m2
GD2I/00000088/2:
przetarg dn. 25.09.2015 r. o
Działki nr 301 o pow. 918 m2 godz. 1000. Cena wywoławcza
, przetarg dn. 15.09.2015 r. o 80 200,00 zł. Wpłata wadium w
godz. 1000. Cena wywoławcza wysokości 8 020,00 zł do dnia
60 000,00 zł. Wpłata wadium w 22.09.2015 r.
wysokości 6 000,00 zł do dnia Wadium należy wpłacić na kon11.09.2015 r.
to w BS w Sztumie nr 19 8309
Działki nr 302 o pow. 934 m2 0000 0000 0042 2000 0040.
, przetarg dn. 17.09.2015 r. o Szczegółowe informacje o
godz. 1000. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości moż60 200,00 zł. Wpłata wadium w na uzyskać osobiście w pok. 43
wysokości 6 020,00 zł do dnia lub 52 oraz pod nr telefonu 55
14.09.2015 r.
640 63 79 lub 55 640 63 62.
Działki nr 303 o pow. 963 m2 Ogłoszenia można pobrać ze
, przetarg dn. 21.09.2015 r. o strony www.sztum.pl z zakładki
godz. 1000. Cena wywoławcza Ogłoszenia i wykazy.
62 050,00 zł. Wpłata wadium w Sztum, dnia 11.08.2015 r.
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URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy – archiwum

Telefon

Leszek Tabor
64-06-301
Ryszard Wirtwein
64-06-302
Daria Mietlewska-Dura
64-06-320
Danuta Wiatrowska
64-06-317
Czesław Oleksiak
64-06-388
Marzena Grochowska
64-06-301/02
REERAT ORGANIZACYJNY
Z-ca Kierownika - kadry
Małgorzata Draganek
64-06-385
Biuro Rady
Czesława Jaźwińska
64-06-308
Regina Lukas
64-06-303
Biuro Informacji Urzędu
FAX
64-06-300
Sprawy organizacyjne i OC
Angelika Pyzik-Kapszewicz
64-06-321
Sprawy organizacyjne i BHP
Joanna Siebert
64-06-352
Kamil Markowski
64-06-322
Informatyk Urzędu
Mateusz Krzysztofik
64-86-848
Ewidencja ludności
Małgorzata Grzyb
64-06-373
Dowody osobiste
Halina Koszalińska
64-06-325
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWNIK
Ewa Ruczyńska
64-06-393
Z-ca Kierownika - pozyskiwanie środków pomocowych
Gabriela Smolińska
64-06-387
Sprawy informacyjno - prasowe
Janusz Ryszkowski
64-06-383
Rozliczanie projektów i środków pomocowych
Małgorzata Sulich
64-06-383
Stanowisko ds. projektów i aktywizacji społecznej.
Daria Wojtaś
64-06-340
Stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy
Małgorzata Schufreida
64-06-340
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
p.o. Z-cy Kierownika
Teresa Zgubińska
64-06-392
Księgowość budżetowa
Wanda Grabowska
64-06-392
Księgowość budżetowa
Barbara Kara
64-06-338
Księgowość budżetowa
Monika Rosińska, Agnieszka Szymańska
64-06-311
Księgowość budżetowa /Płace
Ewa Zdziennicka, Barbara Albrecht-Politowska
64-06-306
REFERAT PODATKOWY
KIEROWNIK - wymiar podatku – wieś
Iwona Sanewska
64-06-337
Wymiar podatku – miasto
Sylwia Lipińska
64-06-335
Windykacja należności
Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
64-06-336
Księgowość podatkowa
Edyta Łukaszewicz
64-06-386
Teresa Truskawa
64-06-396
Windykacja należności
Małgorzata Surdyka
64-02-226
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
KIEROWNIK
Marcin Lipiński
64-06-315
p. o. Z-ca Kierownika
Dariusz Kumuda
64-06-319
Stanowisko ds. komunalnych
Zdzisław Barański
64-06-319
Stanowisko ds. komunalnych
Halina Cymerys
64-06-314
Działalność gospodarcza i sprawy sołeckie
Grażyna Żołędowska
64-06-316
Ochrona środowiska
Miłosz Gutjar
64-06-349
Komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Roman Markowicz
697 336 222
64-06-384
Stanowisko ds. energetycznych
Michał Mroczkowski
64-06-384
STRAŻ MIEJSKA
Wojciech Bednarski, Jacek Szymański
601 218 587 64-06-341
REFERAT INWESTYCJ I I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
p. o. KIEROWNIKA
Teresa Wasielewska
64-06-323
p.o. Z-cy Kierownika
Lidia Ruszała
64-06-390
Inwestycje gminne
Natalia Smoter
64-06-390
Inwestycje gminne
Elżbieta Oblotzka, Agnieszka Łuniewska-Jarzyna
64-06-399
Zamówienia Publiczne
Malwina Wiśniewska
64-06-363
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
Iwona Wyżykowska
64-06-379
KIEROWNIK
Z-ca Kierownika - plany miejscowe, studium
Agnieszka Topolewska- Reksa
64-06-380
Dajana Czarnecka
Planowanie przestrzenne - warunki zabudowy
64-06-380
Justyna Jaśtak
Gospodarka nieruchomościami - dzierżawy
64-06-372
Krzysztofa Parafiniuk
Sprawy lokalowe
64-06-372
Halina Tymoszuk
Gospodarka nieruchomościami - sprzedaż
64-06-362
Beata Tritt
Podziały geodezyjne, scalenia i wywłaszczenia
64-06-324
Joanna Stopa
Planowanie przestrzenne
64-06-324
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
Sabina Jabłońska-Janus
64-06-382
Z-ca kierownika
Marzanna Moneta
64-06-326

Pok.
18
18
80
30
34
18
80
34
1
80
77
77
38
38
71
69
68
68
67
67
30
30
29
24
28
21
22
25
26
57
56
56
53
54
55
39
39
1a
72
64
64
65
73
51
40
40
41
41
43
52
52
17
17
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Jak uzyskać dotację w trybie małych zleceń?
Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr
85.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia
16 czerwca 2015 roku w
sprawie określenia Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub
podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem
otwartego konkursu ofert
realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym
można składać wnioski
na realizację zadań publicznych z pominięciem
trybu konkursowego – w
Trybie małych zleceń.
1. Wnioskodawca musi być
organizacją
pozarządową
niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, która prowadzi
działalność społecznie użyteczną lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zadania, które mogą być
realizowane z pominięciem
trybu konkursowego - czyli w
trybie małych zleceń - mogą

ubiegać się o dofinansowanie
do 10 000 zł (nie więcej jednak niż 20 000 zł rocznie na
daną organizację).
3. Samo zadanie, które ma
być dofinansowane musi być
realizowane w okresie nie
dłuższym niż 90 dni.
4. Ofertę w trybie małych zleceń należy składać na druku
(do pobrania - www.sztum.
pl). W razie problemów z wypełnieniem formularza, można uzyskać pomoc w Urzędzie Miasta i Gminy.
5. W ciągu 7 dni od wpłynięcia oferty, jest ona umieszczana na okres jednego tygodnia w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
oraz na stronie internetowej
Urzędu.
6. W tym czasie każdy może
zgłosić uwagi dotyczące zgłoszonej oferty (do pobrania www.sztum.pl FORMULARZ).
7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania
środków. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia
załącza się także krótkie uzasadnienie tej decyzji.
8. W przypadku przyznania środków Urząd Miasta i
Gminy przygotowuje umowę

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ
W TRZECH MAŁYCH KROKACH
KTO?

CO?

organizacje pozarządowe

zadania o charakterze
lokalnym i regionalnym

kluby sportowe

JAK?

krótki formularz
szybka odpowiedź

trwające nie dłużej niż 90 dni

jedn. org.
Kościoła Katolickiego

minimum formalności

do 10 000 złotych

można zgłaszać przez cały rok

i inne

PRZYKŁADY:

Wigilia dla osób samotnych
Mikołajki

Półkolonie

Ważne dla społeczności rocznice

Konkursy

Świąteczna zbiórka Żywności

SZCZEGÓŁY: WWW.SZTUM.PL

i zaprasza przedstawiciela
organizacji pozarządowej do
jej podpisania. W przypadku
rozbieżności między ofertą,
a oczekiwaniami Burmistrza,
możliwe jest przeprowadzenie krótkich negocjacji.
9. Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania biorąc pod uwagę:
a. Dostępność środków w budżecie,
b. Zgodność oferty z priorytetami określonymi w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego,
c. Wysokość środków finan-

sowych wnioskowanych na
realizację zadania , ich uzasadnienia, celowości, poziomu oczekiwanej efektywności
w realizacji zdań publicznych,
d. Zaangażowanie środków
własnych wnioskodawcy lub
środków pozyskanych z innych źródeł,
e. Możliwości realizacji zaplanowanego
zadania
z
uwzględnieniem
zasobów
rzeczowych, kadrowych i doświadczenia wnioskodawcy.
10. Regulamin trybu małych
zleceń (paragraf 9) określa
szczegółowo, jakie koszty nie
mogą być finansowane.

Jak uzyskać wsparcie dla inicjatywy lokalnej?
1. Wnioskodawcą może być
grupa mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum (minimum
dwójka mieszkańców).
2. Wniosek można złożyć za
pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.
3. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły.
4. Wnioski składa się na odpowiednim formularzu (do
pobrania na www.sztum.pl).
5. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne przede
wszystkim z następujących
obszarów:
- budowa, rozbudowa, prze-

budowa lub remont dróg,
chodników, ciągów pieszo-jezdnych, kanalizacji, sieci
wodociągowej,
budynków
oraz obiektów architektury,
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów
rekreacyjnych,
oświetlenie
uliczne, placów, ulic i terenów,
- ochrona przyrody, w tym
zieleni (ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego),
- porządek i bezpieczeństwo
publiczne.

6. Wkład inicjatora powinien
polegać przede wszystkim na
świadczeniu pracy społecznej.
7. Wkład inicjatora może także polegać na świadczeniach
pieniężnych lub rzeczowych.
8. Wkład Miasta i Gminy
Sztum polega przede wszystkich na świadczeniach rzeczowych.
9. Wniosek składa się w formie papierowej w Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum.
10. Wniosek oceniany jest
zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku do Uchwały
Rady Miasta i Gminy Sztum

(dostępna na www.sztum.
pl).
11. Ostateczna decyzja dotycząca uwzględnienia wniosku
należy do Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum.
12. Wniosek rozpatrywany
jest w terminie 45 dni.
13. W ciągu kolejnych 14 dni
inicjator potwierdza gotowość realizacji zadania.
14. W konsekwencji potwierdzenia gotowości dochodzi do podpisania umowy o
wspólną realizację zadania.

14
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Marzenia o wielkim wyścigach
Przemkną nam czasem
młodzi cykliści w charakterystycznych kolorowych
strojach z klubowym logo
Lidera Sztum. Czy sięgną
w przyszłości po wielkie
laury? Najważniejsze jednak, że poznają smak kolarstwa…
W czerwcu w Parku Miejskim
rozegrano zawody kolarskie dla
dzieci z terenu miasta i gminy.
Ich organizatorem był KLKS Lider.
- Dopisała pogoda i humory,
atmosfera była iście rodzinna
- mówią Eugeniusz Słonina i
Grzegorz Niewdana, działacze
klubowi. - Frekwencja nie była
duża, ale rywalizacja zacięta.
Trasa dla najmłodszych była
łatwa, dla starszych wymagająca sporych umiejętności i
kondycji. Burmistrz Leszek Tabor podczas wręczania nagród
był pełen uznania dla najmłodszych adeptów jazdy na rowerze.
Zawodnicy ścigali się w kilku
kategoriach wiekowych. W kategorii najstarszej - 14 lat zwyciężył Oskar Stachowski; 12/13
lat - Jan Smoliński przed Albertem Piekarskim i Maciejem
Mazerski; 9/11 lat - Franciszek
Stachowski. W kategorii 7/8 lat
triumfował Alex Selonka, drugi
był Tymoteusz Olszewski, trzeci
Szymon Olszewski. W kategorii 5/6 lat - Paweł Lenczewski
przed-Marcelem Puciłowskim.
Wśród dziewcząt Zosia Maczkowska, która pokonała Oliwię
Cyrankowską.
- Może takie małe imprezy
kiedyś staną się masowe i na
jazdę rowerami wybiorą się
całe rodziny – dodaje Grzegorz
Niewdana. - Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nam po-

Zawodnicy LKS Lider Sztum z dyplomami i pucharami.

magali, szczególnie Urzędowi
Miasta i Gminy Sztum, firmie
ELITA, ANTYKI 24, Jarosławowi Folcie oraz Lesławowi
Olszewskiemu, zapewniającemu zabezpieczenie medyczne.
Wspólnie z trenerem Eugeniuszem Słoniną planowaliśmy od
dłuższego czasu zorganizowanie takiej imprezy. Pierwsze reakcje są przychylne, może więc
wyścig na stałe wpisze się w
sztumski kalendarz.
UCIECZKI I DRAMATY
Kolarze Lidera startowali w tym
roku w poważnych zawodach.
W międzynarodowym wyścigu w Miłkach koło Giżycka
zadebiutowali w kategorii żak
Jan Smoliński i Marcin Onasz,
zajmując 5 i 10 lokatę. Wielką
niespodziankę sprawili juniorzy
młodsi. Drużyna w składzie:
Michał Wróbel, Mateusz Skoczyński i Piotr Lewandowski,
pojechała od początku bardzo
rozważnie taktycznie, pozwalając na ostatniej rundzie odjechać Piotrowi Lewandowskiemu. Ten samotnie przeciął linię
mety, uciekając ponad piętna-

ście kilometrów. Pozostali koledzy bardzo czujnie kontrolowali
sytuację. Niewiele brakowałoby także Mateusz Skoczyński
wywalczył na podium, musiał
jednak zadowolić się czwartą
lokatą. Michał Wróbel był 10. W
kategorii masters Wiktor Czerwiński był 12 w kategorii M-60.
Szymon Niewdana startował
na Olimpiadzie Młodzieży w
Koziegłowach koło Częstochowy. Najlepsi z całej Polski kolarze rywalizowali na dystansie
109 km na bardzo krętej trasie. Na 89 kilometrze w tylna
przerzutkę Szymona wjechał
inny kolarz i uszkodził do tego
stopnia, że nasz zawodnik po
kilku kilometrach musiał się
wycofać z wyścigu. Nie było innego sztumskiego zawodnika,
z którym mógłby zamienić się
rowerem.
WOKÓŁ JEZIORA
W XXX międzynarodowym
wyścigu dookoła Jeziora Luterskiego w Lutrach Jan Smoliński w kategorii żak był drugi w łącznej klasyfikacji, a do
pierwszego miejsca zabrakło

sekundy. Drugi nasz żaczek
- Marcin Onasz zajął szóstą
pozycję. Starsi koledzy poszli
w ich ślady, wykazując dobrą
dyspozycję. Szymon Niewdana
jazdę na czas zakończył jako
czwarty, ustępując tylko kolarzom, którzy w spartakiadzie
młodzieży byli na czołowych
miejscach. W wyścigu ze startu wspólnego uplasował się na
trzecim miejscu i stanął na podium jako drugi. Mateusz Skoczyński w czasówce szósty, na
etapie czwarty a w łącznej klasyfikacji trzeci. Michał Wróbel
w jeździe na czas był dziesiąty.
Na etapie od początku do końca brał udział w ucieczce z kolarzem z Olsztyna i przyjechał
jako drugi. Strata poniesiona w
czasówce była zbyt duża i ostatecznie uplasował się na czwartej pozycji. Piotr Lewandowski w łącznej klasyfikacji był
szósty. Drużynowo sztumianie
skończyli zmagania na czwartej pozycji, z taką samą liczbą
punktów, co trzecia drużyna.
Puchary i nagrody są ważne,
ale najważniejsze - zadowolenie z uprawiania sportu.

Sprintem po zawodach
OSTRÓDA. W Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Ka- sował się Krzysztof Garbowski, zarazem trzeci wśród Polaków.
jakarstwie Filip Fehlau (KS Victoria Sztum) zdobył złoty medal, Oboje są zawodnikami LKS Zantyr.
a jego klubowy kolega Daniel Wieliczko srebrny (dystans 10 OSIELSK. Pięć brązowych medali w swoich kategoriach wiekowych przywieźli maszerzy z mistrzostw Polski w nordic walking.
km).
GDAŃSK. W 21. Międzynarodowym Maratonie Solidarności Zdobyli je Krzysztofa Parafiniuk, Mirosław Anaczkowski i Jan
Małgorzata Tuwalska zajęła piąte miejsce wśród kobiet i była Kołpak na dystansie 10 kilometrów oraz na 5 kilometrów Kinga
najlepsza z Polek. Na bardzo dobrym, siódmym miejscu upla- Langmeser i Maria Mazerska (wszyscy Zantyr Sztum).
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Finansowanie edukacji na terenie
Miasta i Gminy Sztum
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2015/2016 uczniowie i ich rodziny
mogą liczyć na pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i przyborów szkolnych. Miasto i Gmina Sztum udziela wsparcia na cele edukacyjne.
w ramach realizowanych programów rządowych:

Rządowy program ,,Darmowe podręczniki’’

W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki otrzymają uczniowie klas I, II, IV szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów.
Szkoła Podstawowa klasa I i II:
Uczeń klasy I otrzyma przygotowany przez darmowy podręcznik „Nasz elementarz”, ten sam, z którego w ubiegłym roku uczyli
się pierwszoklasiści. Uczniowie klasy II zostaną wyposażeni w darmowy podręcznik ,,Nasza szkoła’’. Ponadto szkoła otrzyma
z MEN wej 50,00 zł na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia, a także 25,00 zł na osobę na zakup podręcznika do nauki języka
obcego. Jedyne, za co rodzice będą musieli zapłacić, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np.
religia, etyka).
Szkoła Podstawowa klasa IV:
Nie trzeba kupować ani podręczników, ani ćwiczeń. Podręczniki i ćwiczenia są bezpłatne (zakupione przez szkołę) z wyjątkiem
przedmiotów nieobowiązkowych. Na zakup podręczników szkoła otrzymuje 140,00 zł na każdego ucznia, natomiast na zakup
ćwiczeń jest to kwota w wysokości 25,00 zł.
Gimnazjum klasa I:
Nie należy kupować ani podręczników, ani ćwiczeń, z wyjątkiem przedmiotów nieobowiązkowych. Na komplet książek dla ucznia szkoła otrzyma 250,00 zł, kolejne 25,00 zł/osobę na zakup ćwiczeń.

Rządowy program ,,Wyprawka szkolna’’

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników “Wyprawka
szkolna”.
Pomoc może otrzymać uczeń klasy III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza miesięcznie 574 zł netto;
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe, pobierający naukę w szkołach podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV), w gimnazjach (z wyjątkiem kasy I), a także w szkołach
ponadgimnazjalnych.
Uczniowie w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach
określonych, np. niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego mogą otrzymać pomoc na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w szkołach podstawowych (z wyjątkiem klasy IV), w gimnazjach (z wyjątkiem klasy I), lub w szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość
uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.
Wnioski pobiera się i składa w szkole do której uczęszcza dziecko.
Termin składania upływa w dniu 15 września 2015 roku.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym:

może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta i Gminy Sztum znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Miesięczna wysokość dochodu nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie.
Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Miesięczna
kwota, jaką może otrzymać uczeń, wynosi od 84,80 zł do 212,00 zł.
Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy pobierać i składać w Miejsko – Gminnym Zespole Oświaty
w Sztumie do 15 września 2015 roku.
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta i Gminy Sztum. Zasiłek szkolny wypłacany jest bez
względu na dochód uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny nie przysługuje uczniom klas zerowych.
Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy pobierać i składać w Miejsko - Gminnym Zespole Oświaty w
Sztumie w ciągu 2 miesięcy od daty powstania zdarzenia losowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, tel. 55 640 6327
e-mail: poczta@mgzosztum.pl
Wnioski można pobrać na stronie: www.sztum.pl
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