Stadion dla każdego

Podziel budżet
Do 6 listopada mieszkańcy
mogą zgłaszać propozycje
do Budżetu Obywatelskiego
2016. Tak jak w poprzedniej
edycji miasto i gmina została podzielona na dwa okręgi konsultacyjne. Pierwszy
tworzą Sztum z wraz z sołectwem Czernin oraz drugi
pozostałe sołectwa gminy.
Przewidywana kwota środków przeznaczonych na
projekty to 100 000 zł na
każdy okręg.
Koszt realizacji pojedynczego zadania (wniosku) nie
może być niższy niż 20 000
zł oraz nie może być wyższy
niż 50 proc. środków finansowych przeznaczonych na
realizację budżetu obywatelskiego w danym okręgu.
Szczegółowe informacje zamieszczamy na str. 16.
Rzeczpospolita lokalna

Zakończył się pierwszy etap
modernizacji stadionu miejskiego, w ramach którego
powstał budynek szatni z
zapleczem sanitarnym (także dla kibiców) i trybunami.
Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki i ma służyć

nie tylko klubom sportowym
- piłkarzom i lekkoatletom,
ale także młodzieży szkolnej
i amatorom rekreacji.
Uroczyste otwarcie obiektu
z udziałem ministra sportu
Adama Korola odbędzie się
9 października o godz. 15. W
programie także bieg rekrea-

cyjny, marsz nordic walking i
zabawy dla dzieci pod hasłem
„Lekkoatletyka dla każdego”.
Zapraszamy mieszkańców!

27 maja 1990 roku po raz
pierwszy w powojennej Polsce obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie. W
przeddzień wyborów samorządowych premier Tadeusz Mazowiecki zwrócił się
do rodaków z przesłaniem:
„Rzeczpospolita
lokalna
przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują.
Będzie ona taka, jaką one
same potrafią stworzyć”.
XXV-lecie sztumskiej samorządności przypominamy na
str. 7-10
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Dni Ziemi Sztumskiej 2015

Deszczowe chmury pojawiły się nad Sztumem, gdy rozpoczął się przemarsz przez miasto do Parku Miejskiego.

Motocyklistom towarzyszyło słońce. Warkot silników przepłoszył chmury…

Prof. Grzegorz Raczak udzielał porad.

Tort przygotowany na urodziny miasta trzeba było degustować pod parasolami.

Promocja Sztumskiej Karty Dużej Rodziny

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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Nie daliśmy się pogodzie
Adam Karaś, dyrektor
Sztumskiego Ośrodka Kultury, głównego organizatora Dni Ziemi Sztumskiej,
z niepokojem spoglądał
w niebo i wsłuchiwał się
w prognozy pogody. Wszystko dopięte na ostatni guzik, ale niestety nie
mamy wpływu na aurę.
Deszcz w przypadku imprezy plenerowej oznacza
katastrofę.
Popadywało na inaugurację
Dni Ziemi Sztumskiej, lało podczas wieczornych koncertów
w sobotę. Niedzielne imprezy
zaplanowane na placu Wolności przeniesiono do Kino-Teatru
Powiśle. Informowały o tym
plakaty, media społecznościowe, ale… spełnił się czarny
scenariusz. Tłoku tego dnia nie
było.
Za to rekordy frekwencji pobiły występujące wcześniej w
Parku Miejskim: Luxtorpeda,
Red Lips, Zbigniew Wodecki,
Najlepszy Przekaz w Mieście.
Nie ma co kryć, że jakość corocznego święta mierzona jest
głównie ofertą muzyczną. A ta
się podobała.
Udały się imprezy towarzyszące: karciane rozgrywki w
Baśkę, Puchar Pomorza w Nordic Walking, turniej Pionkoladii.
Donosiły o nich szeroko inne
media. Dlatego dalej skupimy
się na mniej spektakularnych,
a godnych odnotowania wydarzeniach.
Serce do konsultacji
Przychodzących do Parku
Miejskiego musiała zaskoczyć
tabliczka z napisem Dni Konsultacji Kardiologicznych i siedzący przy stoliku pan w białym kitlu. Był to prof. dr hab.
Grzegorz Raczak, kierownik II
Katedry Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z
Gdańska i zarazem Wojewódzki
Konsultant Kardiologii. Profesor
udzielał darmowych porad medycznych. Główne problemy, z
jakimi przychodzili mieszkańcy
to nadciśnienie tętnicze, migo-

tanie przedsionków, choroba
wieńcowa oraz niewydolność
serca. Niektórzy pacjenci prosili o weryfikacje wskazań do
procedur inwazyjnych, takich
jak wszczepienie stymulatora
serca, czy koronarografia. Inni
oczekiwali modyfikacji stosowanego dotychczas leczenia.
Były też osoby, które na nic nie
chorowały, ale zainteresowane
były stosowaniem skutecznej
profilaktyki chorób krążenia.
Prof. Raczak, poza stanem
zdrowia pacjentów, interesował się szczególnie jak wiele
czasu poświęcają lekarze na
propagowanie zdrowego trybu
życia i metody niefarmakologiczne leczenia chorób układu krążenia. Dodajmy, że Dni
Konsultacji Kardiologicznych,
to własna inicjatywa prof.
Grzegorza Raczaka, mieszczą
się one w formule Światowego Dnia Serca, obchodzonego
corocznie w wielu krajach na
świecie, w tym także w Polsce.
W tym roku centralne obchody
w naszym kraju odbyły się 27
września w Łodzi.
Porządne Pomorze,
porządny Sztum
W ramach projektu pn.: „Porządne Pomorze - kampania
edukacyjna w regionie wschodnim gospodarki odpadami”, we
współpracy ze Stowarzyszenie
„Eko-Inicjatywa” z Kwidzyna
i patronatem Nadleśnictwa
Kwidzyn oraz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie zorganizowano dwudniową akcję ekologiczno-edukacyjną. Gospodarka odpadami
jest szczególnym elementem
ochrony środowiska. Z jednej strony niektóre odpady są
istotnym źródłem energii i surowców, z drugiej zaś niewłaściwe postępowanie z odpadami
może spowodować negatywne
skutki dla środowiska. Dni Ziemi Sztumskiej były doskonałą
okazją, aby łączyć wypoczynek
i rozrywkę z ważną ideą społeczną. Jakość środowiska naturalnego, ekologiczny sposób

Chcemy być gminą ekologiczną, dlatego tak ważna jest edukacja – nie tylko
najmłodszych.

życia stają się przedmiotem
coraz powszechniejszej troski,
zyskując zrozumienie, popularność i poparcie. Sztum aspiruje
do miana ekologicznej gminy.
Każdy kto odwiedził stoisko
Miasta i Gminy mógł zmierzyć
się z quizami, testami wiedzy
o gospodarce odpadami oraz
eko-pytaniami. Za trafne odpowiedzi mieszkańcy nagradzani
byli drobnymi upominkami.
Kampania edukacyjna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Sztumska rodzinna karta
Wspieranie sztumskich rodzin to jedno z najważniejszych
zadań naszego samorządu. Na
szczególną uwagę zasługują
rodziny wielodzietne, podejmujące trud wychowania licznego
potomstwa. Do nich skierowany jest program Sztumskiej
Karty Dużej Rodziny, który
ma na celu m.in. promowanie
modelu rodziny wielodzietnej,

kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz zwiększenie
pomocy.
Podczas tegorocznych obchodów Dni Ziemi Sztumskiej
pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
zachęcali mieszkańców do
przystąpienia do programu dla
rodzin wielodzietnych. Udzielali odpowiedzi na pytania oraz
rozdawali balony i ulotki zawierające niezbędne informacje o
Sztumskiej Karcie Dużej Rodziny.
O szczegółach oraz zasadach ubiegania się o Sztumską
Kartę i uprawnieniach z niej
wynikających mogą Państwo
na bieżąco dowiadywać się w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 2 lub
3, na stronach: www.sztum.
pl, www.mgopssztum.pl. w
zakładce Karta Dużej Rodziny
oraz pod numerami telefonów:
55 640 34 30 lub 55 640 63 51.

Burmistrz Leszek Tabor dziękuje
- Tegoroczne święto miasta i jego mieszkańców, czyli Dni Ziemi Sztumskiej, przeszło już do historii. Chciałbym podziękować
wszystkim, którzy skorzystali z mojego zaproszenia i uczestniczyli
w przemarszu, imprezach i koncertach. Kaprysy aury spowodowały, że wymagało to czasem sporego hartu ducha.
Aby jedni mogli się bawić i świętować, drudzy musieli o to zadbać. Szczególne słowa kieruję do wszystkich, którzy włączyli się
w organizację Dni Ziemi Sztumskiej. Lista instytucji, organizacji,
osób jest bardzo długa, więc pozostanę przy ogólnych podziękowaniach. Urodzinowa oferta była bogata i atrakcyjna.
Wierzę, że zaangażowania, pasji i ofiarności nie zabraknie także
za rok, kiedy będziemy obchodzić wspólnie 600. urodziny miasta.
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Wsparcie dla chorych
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego pomocniczego przy Stowarzyszeniu
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym DAR SERCA w
ostatnich tygodniach została wzbogacona o nowe
łóżka rehabilitacyjne bardzo poszukiwane do opieki
domowej.
Stało się to dzięki wspieraniu opieki paliatywnej
przez samorząd Miasta i
Gminy Sztum.
- W ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod tytułem
„Opieka paliatywna darem
serca dla chorego” zakupiliśmy dwa łóżka rehabilitacyjne za kwotę 5700 zł
-informuje prezes Krystyna
Szafrańska. - Z budżetu gminy Sztum dofinansowanie wynosi 5000 zł.
Koszt jednego łóżka wynosi 2850 zł. Udział własny pokryliśmy z pieniędzy
zebranych podczas akcji
Pola Nadziei, przeprowadzonej przez wolontariuszy (uczniów, ich rodziców
i nauczycieli) wiosną tego
roku.
Zakupiony sprzęt to łóżka
elektrycznie sterowane na
kółkach, z wysięgnikiem
i barierkami, z leżem podwójnie łamanym, co zapewnia komfort choremu.
Osobom chorym na choroby nowotworowe wypożyczamy je bezpłatnie. Kontakt z nami: tel. 55 277 92
85 lub 519115542, adres
Sztum, ul. Reja 12.
Za wsparcie opieki paliatywnej serdecznie dziękujemy w imieniu własnym
i osób korzystających z
tej opieki - mówi Krystyna
Szafrańska, prezes Daru
Serca.

Inwestycje Budżetu Obywatelskiego
Zakończono realizację największych inwestycji infrastrukturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015.

Plac zabaw przy ul Nowowiejskiego to spełnienie woli mieszkańców wyrażonej w głosowaniu nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego.

Wybudowano od podstaw
dwa bezpieczne oraz nowoczesne place zabaw - w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego
oraz w Czerninie. Wyremontowano 269-metrowy odcinek wysłużonego chodnika
przy ul. Donimirskich w Czerninie, a także zamontowano
dwa piłkochwyty na boisku
piłkarskim w Postolinie. Łącz-

na wartość tych zadań wyniosła ponad 190 tys. zł.
Informowaliśmy już w poprzednim numerze, że przy
Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi zmodernizowano boisko.
Koszt tej inwestycji to ponad
188 tys. zł.
W tym roku zrealizowane
jeszcze zostaną następujące zadania: założenie lampy

oświetleniowej na Os. Parkowym w Sztumie, dwóch
lamp solarnych w Postolinie i
Michorowie, montaż poręczy
na Os. Parkowym, rewitalizacja drogi Czernin - Szpitalna Wieś oraz utworzenie
nowych miejsc parkingowych
na Os. Morawskiego w Sztumie.

Piękna wieś dziełem mieszkańców
Już po raz dwunasty Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie
zorganizował coroczny gminy
konkurs „Piękna wieś dziełem mieszkańców”. Mogli w
nim uczestniczyć właściciele
zagród wiejskich, zagród nierolniczych i posiadacze balkonów. W czerwcu komisja
konkursowa dokonała oceny
zgłoszonych do konkursu posesji i balkonów.
W kategorii zagroda rolnicza
nagrodzono: Krystynę Sawicką z Czernina (za pierwsze
miejsce), Jana Kucharskiego
(za drugie) i Teresę Lemkowską (za trzecie) - oboje z Postolina.
W kategorii zagroda nierolnicza Barbara Majewska ze
Sztumskiej Wsi i Marek Lisiecki z Nowej Wsi zdobyli
pierwsze nagrody, Helena
Ołdak z Białej Góry i Kry-

Barbara Majewska ze Sztumskiej Wsi.

styna Koszela z Nowej Wsi
- drugie, Marzanna Czermańska z Czernina i Małgorzata
Pudlis z Nowej Wsi –trzecie.
Najpiękniejsze balkony nale-

żały do czerninian: Władysławy Masikowskiej (pierwsze
miejsce), Czesławy Zołotar
(drugie) i Roberta Pietrzyka
(trzecie).
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Gimnazjaliści uczcili Dzień Sybiraka
17 września społeczność Gimnazjum nr 1 włączyła się w obchody Dnia Sybiraka. Pierwsza część obchodów odbywała się w auli. Uczniowie wszystkich klas wraz z zaproszonymi gośćmi i pracownikami szkoły uczestniczyli
w uroczystym apelu.
Zaproszeni zostali przedstawiciele Związku Sybiraków,
Rodzin Katyńskich, Związku
Kombatantów i Inwalidów
Wojennych i władz samorządowych. Strofami poezji
i fragmentami utworów muzycznych nawiązaliśmy do
wydarzeń sprzed 76 lat, gdy
sąsiad ze wschodu naruszył
granice Polski. Wojna oznaczała głód, śmierć, rozłąkę,
deportację. Prowadzące uroczystość lektorki zaznaczyły,
że aktualna sytuacja międzynarodowa też dla wielu tysięcy rodzin oznacza tułaczkę i
lęk. Na zakończenie tej części
wręczono seniorom okolicznościowe laurki i białe róże.
Następnie goście i delegacja
uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed Dębami Pamięci. Nie zabrakło sztandaru
i delegacji Gimnazjum przed
Głazem Pamięci i pomnikiem
Rodła, gdzie delegacje szkół

Goście i delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed katyńskim Dębami Pamięci.

i przedstawiciele władz oddali hołd ofiarom agresji 17
września.
Dzięki wsparciu finansowemu
Burmistrza 26 kombatantów i
20 uczniów udało się na centralne obchody Dnia Sybiraka
do Szymbarku. Uroczystej
mszy przewodniczył bp Mazur wyświęcony na Syberii.
Wzruszającym akcentem było

Wolni od uzależnień

Prezentacja mł. chor. Lidii Osik.

W Gimnazjum nr 1 pod patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum realizowany jest
projekt: WOLNY OD UZALEŻNIEŃ. STOP DOPALACZOM.
W ramach tych działań przewidziane są spotkania informacyjne z rodzicami i nauczycielami, warsztaty z uczniami i
przedstawienia profilaktyczne

dla gimnazjalistów.
17 września podczas spotkania rodzice i nauczyciele mieli
okazję poszerzyć swoją wiedzę
na temat dopalaczy dzięki wystąpieniom chor. sztab. straży
granicznej Lidii Osik i prelekcji Marka Jarosza, dyrektora
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

przecięcie wstęgi przed symboliczną bramą obozu Stutthof. Przecięcia wstęgi dokonali: marszałek województwa
Mieczysław Struk, pani prezydentowa Danuta Wałęsa i
dyrektor Muzeum Stutthof. W
części artystycznej motywem
muzycznym były piosenki z
repertuaru Anny German. W
miłej rodzinnej atmosferze

wspólnie młodzież i kombatanci spędzili dzień w Szymbarku. Historyczne obiekty z
domem Sybiraka i lokomotywą radziecką w tle nakazywały pamiętać o tym, jak ważna
jest pamięć i więzi międzypokoleniowe i troska, by gehenna wojny się nie powtórzyła.

60-lecie „Dwójki”
Przygotowana
prezentacja
pozwoliła zebranym przekonać
się, że problem dopalaczy coraz
częściej także dotyczy naszej
młodzieży. Szczególnie ważkie
były dane z ankiety przeprowadzonej wśród młodych ludzi.
Najczęściej podawane przyczyny sięgania po dopalacze: brak
akceptacji rówieśników, problemy w domu i w szkole oraz
samotność.
Prowadzący to spotkanie Marek Jarosz, zwracając się do
rodziców, podkreślił ich ogromną rolę w kształtowaniu osobowości młodych ludzi i równie
ogromną odpowiedzialność za
przekazanie właściwych wzorców postępowania, w czym pomaga im szkoła i inne instytucje
społeczne. Na zakończenie zebrani otrzymali ulotki zawierające najważniejsze informacje
na temat przeciwdziałania różnym uzależnieniom, a zwłaszcza zwalczania dopalaczy.

1 września 1955 roku w Szkole Podstawowej w Sztumie po
raz pierwszy zabrzmiał dzwonek. Grono pedagogiczne oraz
uczniowie przygotowują się do
jubileuszu już od dawna.
Oficjalne uroczystości zaplanowano na 9, 10 i 11 października. Pierwszego dnia w
klasach odbędą się wewnętrzne obchody święta, tematycznie związane z historią szkoły
oraz losami jej patrona. W
sobotę o godzinie 9.00 w sali
kinowej Sztumskiego Centrum
Kultury oficjalną część jubileuszu zainauguruje przedstawienie teatralne „Szkoła łączy
pokolenia”. Tuż po nim przed
budynkiem szkoły zostanie zasadzony „Dąb 60-lecia”, a około godziny 11.30 rozpocznie
się sentymentalny spacer po
„Dwójce”. Obchody zakończą
się 11 października uroczystą
mszą świętą o godzinie 12.30
w kościele świętej Anny.
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Galop do wolności
21 września w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbył
się wernisaż i podsumowanie konkursu artystycznego o tematyce
hippicznej,
zorganizowanego przez personel
penitencjarny
Zakładu Karnego w Sztumie
oraz członków Spółdzielni Socjalnej ISKRA
w Sztumskim Polu dla
skazanych z zakładów
karnych i aresztów śledczych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w
Gdańsku.
Konkurs artystyczny jest
częścią projektu edukacyjnego „Ekonomia ku wolności”, innowacyjnego programu aktywizacji zawodowej
osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie. Na
początku roku podpisane
zostało porozumienie między Zakładem Karnym w
Sztumie, Spółdzielnią Socjalną ISKRA, Ośrodkiem
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Sztumie, Powiatowym Urzędem
Pracy w Dzierzgoniu oraz
Stowarzyszeniem Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu. Celem projektu
jest aktywizacja zawodowa

i społeczna osób skazanych
i opuszczających zakłady
karne przy wykorzystaniu
narzędzi ekonomii społecznej. Grupa objęta programem odbyła dwumiesięczny
kurs przygotowujący do zawodu pomocniczego robotnika przy uprawie roślin i
hodowli zwierząt zakończony otrzymaniem certyfikatu
zawodowego.
W nowoczesnych wnętrzach
Europejskiego
Centrum
Solidarności, pod patronatem dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Gdańsku, płk. Radosława Chmielewskiego,
rozstrzygnięty
został konkurs artystyczny
o tematyce hippicznej „Galop do Wolności”. Poza partnerami projektu, do udziału
w konkursie włączyło się
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Do
siedziby Spółdzielni Socjalnej ISKRA w Sztumskim
Polu wpłynęło blisko 60
prac z zakładów karnych i
aresztów śledczych z terenu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Gdańsku. Prace wykonano
różnymi technikami – grafika, malarstwo, formy przestrzenne, rękodzieło. Rozstrzygnięcie konkursu, poza
atrakcyjnymi
nagrodami
rzeczowymi, walorami estetycznymi, przyniosło skaza-

Prace skazanych pokazano na wystawie w Europejskim Centrum Solidarności.

nym satysfakcję z faktu, że
ich dzieła zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas cyklicznych wystaw objazdowych.
O możliwości przeniesienia „modelu sztumskiego”
do innych części kraju oraz
wdrożenia go w innych realiach niż środowiska związane z zakładami karnymi
mówiła podczas otwarcia
wystawy Agnieszka Chomiuk, kierownik Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku oraz Piotr
Wołkowiński, pełnomocnik
Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk Gdynia Sopot ds.
ekonomii społecznej, którzy
są partnerami projektu.
Dyrektor Zakładu Karnego
w Sztumie, płk Jan Morozowski podkreślił otwartość

Służby Więziennej na nowe
formy oddziaływań reedukacyjnych
sprzyjających
doskonaleniu umiejętności
i kompetencji społecznych
skazanych. Katarzyna Gossa, prezes Spółdzielni Socjalnej Iskra w Sztumskim
Polu, podkreśliła zaangażowanie, z jakim od koncepcji programowej poprzez
zawiązanie partnerstwa aż
do finału projektu, działały
wszystkie strony porozumienia. Razem z gdańskim
OWES planuje już kolejne
ciekawe działania, które zawierają się w celach statutowych prowadzonej przez
nią spółdzielni socjalnej;
jedynego jak do tej pory
przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie
powiatu sztumskiego.

PWiK nadal będzie odbierać odpady komunalne
Informujemy, że w wyniku
rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Sztum usługę w tym zakresie świadczyć będzie nadal Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. ze
Sztumu.
Przypominamy
również, że można także
korzystać z usług Punku

Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych
zlokalizowanego na terenie miejskiej oczyszczalni
ścieków w Sztumskim Polu.
Zasady korzystania znajdują się na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum
- www.sztum.pl w zakładce
„Nowelizacja ustawy śmieciowej”.
Przypominany także, iż
od października do maja
każdego roku (w sezonie

grzewczym) będą odbierane odpady popiołu i odpadów paleniskowych w
każdej wytworzonej przez
właściciela nieruchomości
ilości z terenu zabudowy
jednorodzinnej, w której do
ogrzewania wykorzystywane są paliwa stałe. Częstotliwość odbioru to nie rzadziej niż raz w miesiącu. Do
gromadzenia popiołu każda
nieruchomość
będziecie
zaopatrzona w przeznaczo-

ne do tego celu worki.
Ponadto podpisano porozumienia z aptekami mające na celu umożliwienie
mieszkańcom deponowania
w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach przeterminowanych
leków. Wykaz tych punktów aptecznych zostanie
opublikowany na stronie
internetowej www.sztum.
pl.
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Takie były początki
27 maja 1990 roku po raz
pierwszy w powojennej Polsce obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie. W
przeddzień wyborów samorządowych premier Tadeusz Mazowiecki zwrócił się
do rodaków z przesłaniem:
„Rzeczpospolita
lokalna
przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują.
Będzie ona taka, jaką one
same potrafią stworzyć”.
A jak wyglądało to u nas? Frekwencja wyborcza wyniosła w
mieście i gminie 41 proc., lepiej niż średnia wojewódzka.
Gazeta „Sztumska Solidarność”
(z 3 czerwca) tak opisywała tę
pierwszą samorządową kampanię: „Plakatów i wojny plakatowej prawie nie było. Najwięcej
wywiesiło ich SD [Stronnictwo
Demokratyczne]. To na ulicach,
bo na klatkach schodowych i
niektórych witrynach sklepowych można było zauważyć plakaty ze zdjęciami i programem
„bezpartyjnych” kandydatów.
Najładniejsze plakaty mieli Z.
Juszczak i L. Węcławowicz oraz
w Czerninie A. Płociennik, R.
Samonek i A. Wilczański. Jedyny transparent zachęcał do wy-

boru kandydatki KO [Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”]:
„Jeśli chcesz mieć kulturalnie
rozwinięte dziecko - głosuj na
Bogumiłę Bruniecką”.
Odbyło się też kilka spotkań z
mieszkańcami, które zorganizował głównie Komitet Obywatelski. Frekwencja była słaba, ale
znacznie lepsza niż na zebraniu
SD, gdzie wyborców było mniej
niż palców u jednej reki. W sumie kampania przedwyborcza
była bardzo oszczędna i nieśmiała. Wśród 24 wybranych są
tylko dwie kobiety. Średni wiek
radnego wynosi 36 lat. (…) Wykształcenie wyższe posiada 11
radnych, średnie też 11, zawodowe dwóch. Rolników i osób
związanych ściśle z rolnictwem
jest 9, siedmiu radnych to inżynierowie i mechanicy, nauczycieli jest 4; pozostali to bibliotekarka, technik pożarnictwa,
oraz malarz i murarz.
Jeśli chodzi o skład społeczno-polityczny, to połowię mandatów mają członkowie Komitetu
Obywatelskiego. Dużą grupę - 8
osób stanowią ci, którzy brali
udział w wyborach bez podawania jakiejkolwiek przynależności
organizacyjnej. Pozostałe osoby
należą do „Solidarności” Rol-

Obrady radnych w sali szpitala. Prezentacja kandydatów na burmistrza w kwietniu
1991 roku.

ników Indywidualnych (2 osoby) oraz Kółek Rolniczych (1) i
Stronnictwa Demokratycznego
(tylko jedna osoba).”
Konkurs na burmistrza
Podczas II sesji (12 czerwca 1990) odbyło się publiczne
przesłuchanie czterech kandydatów na stanowisko burmistrza. Zgłosili się radny Zdzisław
Juszczak, zastępca dyrektora
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
Jacek Pajda, trener w klubie
Victoria, Andrzej Glosa, zastępca dyrektora Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego
(PBROL) i Antoni Fila, prywatny
przedsiębiorca. Radni poparli
kandydaturę Fili i on i tak został
pierwszym burmistrzem.
W marcu następnego roku
złożył rezygnację. Tak tłumaczył swoją decyzję: „(…) było
mówione, że samorządy będą
samorządne, samofinansujące
się - będą autentycznym gospodarzem na swoim terenie. To
dawało szansę na to, że za jakiś czas będę mógł powiedzieć
ludziom: „Słuchajcie, ja to zrobiłem”. Gdy ujrzeliśmy Ustawę
o samorządzie okazało się, że
to wszystko było kłamstwem.
Doszedł do tego jeszcze budżet. Na dzień dzisiejszy trzeba
zamknąć część przedszkoli, nie
remontujemy domów komunalnych (nawet dachów), nie
mówiąc o chodnikach i ulicach.
(…) Do tego dochodzi sprawa
kompetencji. , dalej administracja rządowa decyduje o
wielu sprawach. Więc co to za
samorząd? Jeśli ktoś podejrzewa, że między mną a Radą, czy
urzędnikami jest konflikt - nie
ma racji. (…) Motywy mojego
odejścia są rozległe” - powiedział w wywiadzie dla „Gazety
Sztumskiej”.

Podzieleni i rozbici
W kwietniu 1991 roku do konkursu na stanowisko burmistrza
stanęło 7 kandydatów, wśród
nich dotychczasowy zastępca
burmistrza - Waldemar Wnuk.
Nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia, więc powtórzono go za
miesiąc. Wtedy to 15 głosami
zwyciężył Waldemar Wnuk, pokonując Krzysztofa Mroczkowskiego (7 głosów) i Ryszarda
Waszelewskiego.
Na koniec kadencji Waldemar
Wnuk posumował: „(…) rola
burmistrza nie polega chyba na
osiąganiu spektakularnych sukcesów, a raczej na sprawnym
administrowaniu (…). Niewątpliwie sukcesem, a dla mnie
osobistą satysfakcją, było zainicjowanie, i jak dotąd częściowo
zrealizowanej, budowy nowych
chodników w mieście, budowa
dróg gminnych, rezerwuaru
wody w Sztumie, zdobycie środków na instalację ogrzewania
gazowego w kilku szkołach,
dokończenie gazyfikacji miasta,
itp.”
Porażką był projekt zagospodarowania wzgórza zamkowego
(na centrum dla amerykańskiej
Polonii) przez spółkę, w którą
udziałowcami byli inwestorzy z
USA.
W sprawozdaniu podsumowującym tę pierwszą kadencję Wacław Bielecki, przewodniczący
Rady stwierdził: „Niestety, społeczność naszej gminy jest jeszcze bardzo podzielona, rozbita
i zdezintegrowana. Mamy do
siebie wiele niechęci i urazów.
Ten wielki problem, problem
większej społecznej integracji
gminy, szukanie tego wszystkiego co łączy, a nie dzieli, powinien być obecny w świadomości
wszystkich radnych i rządzących
gminą.”
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Oni tworzyli samorząd...
RADNI SIEDMIU KADENCJI

1990 - 1994

1994 - 1998

1998 - 2002

Wacław Bielecki

Andrzej Babieczko

Władysław Adamski

Bogumiła Bruniecka

Sergiusz Bartołd

Andrzej Babieczko

Janusz Fehrmann

Leszek Dobrzyński

Krzysztof Ciosek

Wanda Jeremicz

Waldemar Fierek

Wojciech Cymerys

Zdzisław Juszczak

Zdzisław Juszczak

Lech Czerniak

Kazimierz Kaczmarek

Krystyna Muszyńska

Waldemar Fierek

Zbigniew Konefał

Benedykt Nowak

Zdzisław Juszczak

Zdzisław Koza

Roman Król

Anna Kozubal

Krzysztof Mroczkowski

Zdzisław Lis

Halina Mądra

Stefan Muszalski

Krzysztof Ostrowski

Sławomir Michalik

Ryszard Orłowski

Jan Paprocki

Maria Mirecka

Jarosław Osowski

Henryk Piepiórka

Andrzej Murawski

Jan Paprocki

Ryszard Potowski

Czesław Oleksiak

Andrzej Płóciennik

Leszek Sarnowski

Jan Paprocki

Ryszard Potowski

Zygmunt Smoliński

Henryk Piepiórka

Roman Samonek

Manfred Piotr Steiniger

Andrzej Płóciennik

Leszek Sarnowski

Edward Studziński

Ryszard Potowski

Józef Sawicki

Leszek Tabor

Marek Psuja

Manfred Piotr Steiniger

Józef Warunek

Marian Pudełko

Ryszard Szafrański

Edward Wiśniewski

Irena Ruszkowska

Leszek Tabor

Eugeniusz Wujkowski

Roman Samonek

Lech Wnukowski

Ludwik Ziółkowski

Hanna Szafrańska

Krzysztof Wojewoda

Zbigniew Zwolenkiewicz

Eugeniusz Wujkowski

Stanisław Wudarczyk

Ryszard Zdziebłowski

Zbigniew Zwolenkiewicz

2002-2006

2006-2010

2010-2014

2014-2018

Andrzej Babieczko

Andrzej Babieczko

Andrzej Babieczko

Kazimierz Barański

Kazimierz Barański

Kazimierz Barański

Róża Banasik-Zarańska

Wademar Fierek

Andrzej Dziąbkowski

Tadeusz Buber Bubrowiecki

Kazimierz Barański

Adam Kaszubski

Arkadiusz Dzikowski

Krzysztof Ciosek

Tadeusz Buber Bubrowiecki

Tomasz Litwin

Waldemar Fierek

Arkadiusz Dzikowski

Wiesława Chabowska

Bartosz Mazerski

Mirosław Grabarek

Waldemar Fierek

Waldemar Fierek

Sylwia Monkielewicz

Joachim Majewski

Adam Kaszubski

Adam Kaszubski

Andrzej Murawski

Sławomir Michalik

Maciej Ołdak (do 2008)

Mirosław Kozłowski

Czesław Oleksiak

Andrzej Murawski

Bartosz Mazerski (od 2008)

Sławomir Lipski

Piotr Ostrowski

Czesław Oleksiak

Sylwia Monkielewicz

Bartosz Mazerski

Ewa Paduch

Marian Pudełko

Andrzej Murawski

Sylwia Monkielewicz

Adam Poćwiardowski

Eugeniusz Rumiński

Czesław Oleksiak

Andrzej Murawski

Ewa Rzeszotarska

Irena Ruszkowska

Henryk Piotrowski

Czesław Oleksiak

Anna Serocka

Roman Samonek

Andrzej Płóciennik

Henryk Piepiórka

Krzysztof Stelmach

Józef Zdziennicki

Bożena Rogowska

Tomasz Kubacki (do 2012)

Elżbieta Wysocka

Piotr Rogoziński

Elżbieta Wysocka (od 2013)

Mirosława Szpalerska

WWW.SZTUM.PL • PAŹDZIERNIK 2015

PRZEWODNICZĄCY RADY I ZASTĘPCY
1990 - 1994
Wacław Bielecki - przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Mroczkowski, Bogumiła Bruniecka,
Wanda Jeremicz (od 1992) - wiceprzewodniczący

1994 - 1998
Zbigniew Zwolenkiewicz - przewodniczący, Józef Warunek, Edward Wiśniewski- (do kwietnia
1996), Leszek Sarnowski (do czerwca 1997), Ludwik Ziółkowski - wiceprzewodniczący

1998 - 2002
Czesław Oleksiak - przewodniczący, Krzysztof Ciosek, Wojciech Cymerys - wiceprzewodniczący

2002-2006
Joachim Majewski - przewodniczący, Andrzej Babieczko, Eugeniusz Rumiński (do października
2004), Irena Ruszkowska (od llistopada 2004) - wiceprzewodniczący

2006-2010
Czesław Oleksiak - przewodniczący, Adam Kaszubski, Mirosława Szpalerska - wiceprzewodniczący

2010-2014
Czesław Oleksiak - przewodniczący, Wiesława Chabowska, Waldemar Fierek - wiceprzewodniczący

2014-2018
Czesław Oleksiak - przewodniczący, Waldemar Fierek, Ewa Paduch - wiceprzewodniczący

BURMISTRZOWIE

ZASTĘPCY BURMISTRZÓW

Antoni Fila (1990 - maj 1991)

Waldemar Wnuk (1990-1991)

Waldemar Wnuk (1991-1994)

Janusz Konefał (1991- 1994)

Krzysztof Mroczkowski (1994-1998)

Leszek Tabor (1994-1998)

Leszek Tabor (od 1998)

Zbigniew Zwolenkiewicz (1998-2002)
Alicja Podlewska (2002-2014)
Ryszard Wirtwein (od grudnia 2014)

Samorząd miał być bliżej mieszkańców, zrywać z dawnymi nawykami. W 1990 roku zaprzysiężenie burmistrza odbyło się w Parku Miejskim.
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Tu zaczęły się specjalne regaty…

W sztumskich zawodach uczestniczyły także dwie ekipy zagraniczne – z Ukrainy i Litwy.

19 września na Jeziorze
Zajezierskim odbyły się
Jubileuszowe Pomorskie
Regaty Kajakowe i Pokazowe Zawody w Pływaniu w Wodach Otwartych
Olimpiad
Specjalnych.
Były to zawody rangi
wojewódzkiej i zarazem
zmagania wyjątkowe.
To właśnie na sztumskim jeziorze właśnie 20 lat temu
rozegrano pierwsze oficjalne
regaty kajakowe Olimpiad
Specjalnych. Po tych właśnie regatach kajakarstwo dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną rozwinęło
się w Polsce i na świecie.
Ogromnym sukcesem było
włączenie tej dyscypliny do
programu Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych (po raz
pierwszy w Irlandii w 2003).
Od tego czasu zawodnicy z
Polski mieli okazje startować
w Szanghaju, Atenach czy
ostatnio w Los Angeles.
W sztumskich zawodach po

raz pierwszy w Polsce uczestniczyły w tym roku dwie
ekipy z zagranicy: Ukraina i
Litwa. Przedstawiciele tych
krajów uczestniczyli w seminarium, które przeprowadzone zostało we Lwowie i teraz
zdecydowali sie wysłać swoje
reprezentacje, aby praktycznie poznać zasady organizacji regat dla osób niepełnosprawnych.
W zawodach kajakowych
startowali zawodnicy z klubów z Polski: Chojnic, Turska
i oczywiście Uśnic. 29 Kajakarzy walczyło na dystansie
200 metrów w kajakach turystycznych w osadach pojedynczych i dwójkach. Była
także grupa śmiałków ścigających się na kajakach wyczynowych. Rozegrano łącznie 22 wyścigi.
Drugi powód wyjątkowości
zawodów to rozgrywane po
raz pierwszy w Polsce Pokazowe Zawody w Pływaniu w
Wodach Otwartych Olimpiad

Specjalnych. Wystartowało w
nich łącznie 11 pływaków z
trzech krajów (Litwa, Ukraina
i Polska). Bardziej zawansowani zawodnicy startowali
na dystansach 1500 i 500
metrów. Tutaj wszyscy podziwiali zawodników z Ukrainy, dla których pokonanie
dystansu nie stanowiło problemu. Zawodnicy mniej zaawansowani startowali na
dystansie 300 metrów.
- Chciałabym serdecznie
podziękować
wszystkim
wspaniałym osobom, dzięki którym kajakarstwo osób
niepełnosprawnych
mogło
się rozpocząć i rozwijać przez
wiele lat - mówi Róża Banasik-Zarańska. - Zrobiliśmy tak
wiele, a jeszcze wciąż więcej
do zrobienia. Mam także nadzieję, że tak samo rozwinie
się nowa dyscyplina, jaką
jest pływanie w akwenach
otwartych.

Zantyr maszeruje po medale
We wrześniu 10 zawodników
Zantyra Sztum wystartowało
w Pucharze Europy w Nordic
Walking, który rozgrywano w
elbląskim Parku Bażantarnia.
Spisali się świetnie, aż sześciu z nich stanęło na podium

w swoich kategoriach wiekowych, a pozostali plasowali
się w pierwszej dziesiątce.
Na dystansie 5 km druga
była Maria Mazerska, trzecia Irena Kołpak, Mirosław
Podolski zajął drugą pozy-

cję. W rywalizacji na 10 km
Krzysztofa Parafiniuk uznała
wyższość tylko jednej rywalki, Mirosław Anaczkowski był
trzeci. W półmaratonie (21
km) Andżelika Pyzik-Kapszewicz była trzecia. Gratulacje!

Pamięci Dzieci
Utraconych
15 października obchodzony
w Polsce jako Dzień Dziecka
Utraconego poświęcony jest
modlitwie za przedwcześnie
zmarłe dzieci i ich rodziców.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
wspólnie z parafią św. Anny
oraz Szpitalem Polskim w
Sztumie już od roku 2011 organizują Sztumski Dzień Dziecka Utraconego.
Tego dnia w kościele św. Anny
o godz. 10:00 odbędzie się
uroczysta msza św. Po ceremonii kościelnej na cmentarzu Zajezierze w Sztumie, w
mogiłce „Pamięci dzieci utraconych” odbędzie się pochówek dzieci nienarodzonych,
których ciałka pozostawione
zostały w sztumskim szpitalu.
Z szacunku dla rodziców oraz
pamięci ich dzieci, którym nie
dane było przyjść na świat,
zostało stworzone na sztumskim cmentarzu specjalne
miejsce pamięci.

Kalendarz podatnika
Przypominamy o terminach
płatności, które przypadają w
październiku.
15.10.- comiesięczna rata podatku od nieruchomości od
osób prawnych; comiesięczna
rata podatku leśnego od osób
prawnych, 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).
10.10. - comiesięczna opłata
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - płatna na nadany dla tej opłaty indywidualny numer konta bankowego.
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Nowe progi dochodowe i wyższe świadczenia
POMOC SPOŁECZNA
Nowe kryteria dochodowe,
obowiązujące od 1 października br., uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej - maksymalnie 634 zł
(wzrost o 92 zł), dla osoby w
rodzinie - maksymalnie 514 zł
(wzrost o 58 zł).
Podwyższone zostały także niektóre świadczenia oraz
zwiększyła się kwota dochodu
z 1 ha przeliczeniowego. I tak:
kwota stanowiąca podstawę
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
kontynuowanie
nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
wzrosła z 1647 zł na 1722 zł;
minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie
i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą zwiększyła się z 531 zł na 606 zł;
maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków
związanych z nauką języka
polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrosła z 1 260 zł na
1 335 zł;

maksymalna kwota zasiłku
stałego zwiększyła się z 529 zł
na 604 zł;
wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego
wzrosła z 250 zł na 288 zł.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby
uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna wprowadza znaczące zmiany w
wysokości zasiłku rodzinnego
i kryterium dochodowego od
listopada 2015 roku.
Kryterium
dochodowe
(obecnie 574 zł, 664 zł jeśli
masz niepełnosprawne dziecko) od listopada 2015 wzrośnie do 674 zł (764 zł jeśli masz
niepełnosprawne dziecko), a
od listopada 2017 do 754 zł
(844 zł jeśli masz niepełnosprawne dziecko).
ZASIŁEK RODZINNY
Na dziecko 0-5 lat (obecnie 77 zł) od listopada 2015
wzrośnie do 89 zł, od listopada 2016 - wzrośnie do 95 zł,
od listopada 2017 - wzrośnie
do 100 zł. Na dziecko 5-18 lat
(obecnie 106 zł) od listopada
2015 wzrośnie do 118 zł, od

listopada 2016 - wzrośnie do
124 zł, od listopada 2017 wzrośnie do 130 zł. Na dziecko 18-24 lata (obecnie 115
zł), od listopada 2015 wzrośnie do 129 zł, od listopada
2016 wzrośnie do 135 zł, od
listopada 2017 wzrośnie do
140 zł.
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 185,00
zł miesięcznie na dziecko, nie
więcej jednak niż 370,00 zł
na wszystkie dzieci. Dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 90,00 zł
miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do
zasiłku rodzinnego. Dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawne 80,00 zł
miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 100,00 zł miesięcznie na
dziecko w wieku powyżej 5.
roku życia do ukończenia 24
roku życia.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza
miejscem
zamieszkania:
105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w

której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub
szkoły artystycznej, w której
realizowany jest obowiązek
szkolny i obowiązek nauki,
a także szkoły podstawowej
lub gimnazjum w przypadku
dziecka lub osoby uczącej się,
legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności;
63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z
miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w
szkole ponadgimnazjalnej.
Powyższe zmiany wysokości
dodatków wchodzą w życie z
dniem 1 listopada 2015 roku.
Wysokości
pozostałych
świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian. Ośrodek
przypomina jednocześnie, że
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w
wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, nie wyżej niż 500
zł, natomiast kryterium dochodowe 725 zł na osobę w
rodzinie.

Ekologiczna cukinia z przedszkolnego ogródka
Niepubliczne
Przedszkole
„Na Słonecznej Górce” promuje zdrowy tryb życia. Wiosną
po raz kolejny ekologiczny powstał ogródek warzywny. Dzieci z dwóch najstarszych grup
(„Motylki” i „Słoneczka”) regularnie uczestniczyły w pracach
ogrodowych - począwszy od
siewu, pielęgnacji oraz zbioru
plonów i przygotowania z nich
zdrowych posiłków. Przez cały
okres wegetacji przedszkolaki
zbierały sałatę, koperek, rzodkiewkę, pietruszkę, szczypiorek, cukinię - to lista warzyw z

ogrodu przedszkolnego, które
niejednokrotnie są wykorzystywane w przedszkolnej kuchni.
Jarzyny i zioła służą również
dzieciom podczas samodzielnego komponowania kanapek
oraz przygotowywania zdrowych potraw podczas Dnia
Kuchcika.
Celem akcji jest zaszczepienie w przedszkolakach już od
najmłodszych lat zainteresowania zdrowym odżywianiem
oraz wyrabianiem prawidłowych nawyków żywieniowych.
Cukinia z ekologicznego ogródka przedszkola „Na Słonecznej Górce”
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Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie,
ul. Kochanowskiego 28, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pawilonów
handlowych

Przetarg odbędzie się dnia 22.10.2015 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28 - I piętro:
1) Pawilon nr 15 o godz. 13.00
2) Pawilon nr 11 o godz. 13.10
3) Pawilon nr 14 o godz. 13.20
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.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Sztum, dnia 22.09.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących
do gminnego zasobu przeznaczonych do najmu w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego na czas nieokreślony
Działka numer 106/4 położona w obrębie Piekło gm. Sztum zabudowana budynkiem użytkowym (po byłym OSP) z przeznaczeniem na cele produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe lub gospodarcze dla rolnictwa.
Cena miesięcznego czynszu najmu wynosi 200,00 zł +VAT.
Przybliżony termin przetargu I połowa listopada 2015 roku.
Wykaz został również wywieszony na tablicy informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie
oraz zostały umieszczony na stronie internetowej www.sztum.pl zakładka ogłoszenia i
wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu - Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 41
(II piętro), tel. 55 640- 63-72.

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 wymienionego ogłoszenia:
Wykaz z 22.09.2015 r. o sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w
Sztumie przy ul. Osiedle Nad Jeziorem 7/7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
udziału 0,048 do działek nr 452 i 448 opisanych w KW nr GD2I/ 00000307.
Szczegółowych informacji o sprzedaży nieruchomości można uzyskać osobiście w pok. 43
lub 52 oraz pod nr telefonu 55 640 63 79 lub 55 640 63 62.
Ogłoszenie można pobrać ze strony www.sztum.pl z zakładki ogłoszenia i wykazy.
Sztum, dnia 23.09.2015 r.

Dzielmy się posiłkiem
W dniach 25-26 września na
terenie przeprowadzona została zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”, którą zorganizował Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie przy współpracy z Bankiem Żywności w
Tczewie.
W akcję włączyli się wolontariusze z Zespołu Szkół w
Sztumie i z Gimnazjum nr 1
w Sztumie. Zbiórki odbyły się
w sklepach Biedronka, Netto,
Polo Market, Sokół oraz Lidl.
Żywność, która została zebrana podczas tej akcji (ok. 800
kg) została rozdysponowana
wśród ubogich rodzin.
W imieniu organizatorów akcji serdeczne podziękowania
składamy wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom Beacie Ostrowskiej-Nenczak,
Małgorzacie Dziedowicz, Eleonorze Karzarnowicz oraz Andrzejowi Omieczyńskiemu.
Za ofiarowane dary i dobre
serce wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy.
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Obwody głosowania w gminie Sztum w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
Numer
obwodu
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Biała Góra, Piekło, Wydry, Wygoda,

Budynek po Szkole
Podstawowej w Piekle

2

Zespół Szkół
w Gościszewie

3*

Gościszewo, Goraj, Gronajny, Grzępa,
Koniecwałd, Polanka, Węgry
Cygusy, Czernin, Górki, Ramzy Małe, Szpitalna Wieś

4

Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś, Sztumska Wieś – ul.: Kwidzyńska

5

Michorowo, Polaszki, Postolin

Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi
Biblioteka w Postolinie

6

*

7
8

9*

Sztum ul: Chopina, Kalkszteina, Konopnickiej, Kopernika, Kwiatowa,
Ogrodowa, Paderewskiego, Radosna, Skłodowskiej, Słoneczna, Spokojna,
Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze
Parpary, Sztumskie Pole, Uśnice, Witki, Zajezierze, Sztum: Osiedle nad
Jeziorem, ul.: Polna, Reja, Żeromskiego
Sztum ul.: Baczyńskiego, Galla Anonima, Kasztelańska, Mickiewicza,
Młyńska, Osińskiego, Plebiscytowa, Władysława IV, Związku
Jaszczurczego, Plac Wolności
Sztum: Osiedle Sierakowskich, ul. Morawskiego

12*

Sztum: Osiedle Parkowe, ul.: Chełmińska, Czarnieckiego, Gdańska,
Kochanowskiego, Koniecpolskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa,
Nowowiejskiego, Słowackiego
Barlewice, Barlewiczki, Kępina, Koślinka, Pietrzwałd, Sztumska Wieś
sołectwo Domańskiego, Sztum: Osiedle Witosa, Osiedle na Wzgórzu, ul.:
Barczewskiego, Domańskiego, Fiszera, Jagiełły, Kwidzyńska, Pieniężnego
Sztum: Osiedle Różane, ul.: Kasprowicza, Kościuszki, Sienkiewicza

13

Szpital

14

Zakład Karny

10

11*

*

Granice obwodu głosowania

lokal głosowania dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zespół Szkół w Czerninie

Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
ul. Sienkiewicza 54
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Sztumie ul. Reja 15 a
Biblioteka w Sztumie
ul. Mickiewicza 23
Siedziba Starostwa
Powiatowego w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
Urząd Stanu Cywilnego
w Sztumie ul. Mickiewicza 39
Zespół Szkół Zawodowych
Barlewiczki 13
Świetlica Straży Pożarnej
w Sztumie ul. Sienkiewicza 27
Szpital Polski Sztum
ul. Reja 12
Zakład Karny w Sztumie
ul. Nowowiejskiego 14

Informacje dodatkowe
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu
Miasta i Gminy do dnia 12.10.2015 r.
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w
dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy do dnia 16.10.2015 r.
3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 00 do 2100.
W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w głosowaniu wyborcom z terenów wiejskich gminy gdzie jest bardzo
ograniczona komunikacja publiczna, tradycyjnie zabezpieczamy transport autobusowy.
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TRASY AUTOBUSÓW W DNIU 25.10.2015 (NIEDZIELA)
W WYBORACH SEJMU RP I SENATU RP
I autobus

miejsce zbiórki

1045 Biała Góra
1200 Ramzy Małe
1330 Pietrzwałd
1500 Koślinka

przy kościele (kierowca poczeka
na uczestników mszy św.) i
przystanek autobusowy
biuro gosp. rolnego
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy

II autobus

miejsce zbiórki

siedziba OKW

1010 Uśnice
1030 Sztumskie
Pole
00
13
Gronajny
10
13 Koniecwałd
1320 Koniecwałd
1325 Goraj
1330 Węgry

przy kościele i szkole,
przystanek autobusowy
przy jeziorze Białym i
przystanek autobusowy
przy starej szkole
Warsztaty Terapii Zajęciowej
obok biurowca Konpolu
obok przejazdu kolejowego
obok sklepu

Sztum- Szkoła
Podstawowa nr 2
Sztum- Szkoła
Podstawowa nr 2
Gościszewo
Gościszewo
Gościszewo
Gościszewo
Gościszewo

III autobus

miejsce zbiórki

siedziba OKW

900
910
1100
1110

przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy

Czernin
Czernin
Nowa Wieś
Nowa Wieś

obok posesji P. Jędrzejowskiego
przystanek autobusowy
przystanek autobusowy

Nowa Wieś
Postolin
Postolin

20

Cygusy
Szpitalna Wieś
Sztumska Wieś
Sztumska Wieś

11 Parowy
1400 Michorowo
1410 Polaszki

( dawny ZR)

siedziba OKW
Piekło
Czernin
Barlewiczki
Barlewiczki

Internauci oszaleli na punkcie tego zdjęcia…
Ponad 15,5 tysiąca odsłon miało archiwalne zdjęcie Domu Towarowego Kłos. To rekord na facebooku Miasta i Gminy Sztum.
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Fotokronika z miasta i gminy

Od września na trasie Malbork-Grudziądz kursują nowe szynobusy zakupione przez samorząd województwa pomorskiego
dzięki dofinansowaniu przez Szwajcarski Program Współpracy. Pojazdy mają 120 miejsc siedzących, są klimatyzowane,
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i - co dla
wielu ważne - mają WIFI. Gorsza wiadomość jest taka, że
z uwagi na stan torowiska szynobusy nie będą poruszać się
szybciej, a zmienić się to ma po rewitalizacji całej linii zaplanowanej do 2020 roku.

Tegoroczne gminne święto
plonów po raz pierwszy odbyło się w Gronajnach. Po
mszy św. i tradycyjnych obrzędach starostowie dożynek
Beata i Zbigniew Budlewscy
wręczyli burmistrzowi Leszkowi Taborowi bochen dożynkowego chleba. Licznie
zebranych uczestników bawiły m.in. zespoły: Sztumska
Orkiestra Dęta, Powiślanki z
Kwidzyna i Bazuny z Żukowa.

Burmistrz Sztumu Leszek Tabor otrzymał odznakę honorową
„Za zasługi dla samorządu terytorialnego”. Podczas uroczystości
w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku przyznano ją 38
osobom, w tym pośmiertnie - Maciejowi Płażyńskiemu, Franciszce Cegielskiej i Brunonowi Synakowi. - Bez państwa pracy, aktywności, zaangażowania, pokonywania barier, nie byłoby tego
wszystkiego, co mamy dzisiaj, co mamy naokoło i co widzimy
jako piękną, rozwijającą się Polskę. Bez samorządu nie ma rozwoju - stwierdził minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki.

Władze samorządowe, środowiska
kombatanckie,
organizacje
polityczne
i
społeczne, młodzież oraz
mieszkańcy uczestniczyli w
obchodach rocznic napaści
na Polskę 1 oraz 17 września.
M. in. kwiaty złożono pod pomnikiem Rodła i kamieniem
pamięci przy Banku PKO BP.

BUDŻET OBYWATELSKI 2016
MIASTA I GMINY SZTUM

Do 6 listopada trwa nabór wniosków!
1. Budżet obywatelski – co to jest?
Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują bezpośrednio sami
mieszkańcy poprzez zgłaszanie pomysłów, a następnie wybór w głosowaniu zadań do realizacji.
Miasto i Gmina Sztum zostało podzielone na 2 okręgi konsultacyjne:

Okręg nr 1 (Sztum i sołectwo Czernin),

Okręg nr 2 (sołectwa: Barlewice, Biała Góra, ul. Domańskiego, Gościszewo, Gronajny, Kępina,
Koniecwałd, Koślinka, Nowa Wieś, Piekło, Parowy, Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Sztumska Wieś,
Uśnice, Zajezierze).
Przewidywana kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski w roku 2016 wynosi 200 tys. zł - po
100 tys. zł na każdy okręg
2. Na co można przeznaczyć środki z budżetu obywatelskiego?
Na zadanie, które przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania gminy Sztum i
polega na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementu infrastruktury gminnej.
Zadanie musi spełniać łącznie poniższe warunki:

należy do zadań własnych gminy,

jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,

koszt realizacji pojedynczego zadania (wniosku) nie może być niższy niż 20 000 zł oraz nie
może być wyższy niż 50% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu
obywatelskiego w danym okręgu,

po realizacji nie może generować niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania,

jest zgodne z obowiązującymi w gminie planami zagospodarowania przestrzennego, politykami i
programami, nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności.
3. Kto może złożyć wniosek? Kto może głosować?
Każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Sztum, który ukończył 16 lat może zgłosić propozycję zadania do
zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego, wyrazić poparcie dla wniosku zgłaszanego przez innego
wnioskodawcę oraz wziąć udział w powszechnym głosowaniu, w którym będą wybierane ostatecznie zadania
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Przy czym każda uprawniona osoba może zgłosić lub poprzeć
tylko projekt z okręgu, w którym jest zameldowana, tzn. w okręgu nr 1 (Sztum i sołectwo Czernin) lub w
okręgu nr 2 (pozostałe 17 sołectw).
4. Kiedy można złożyć wniosek?
Termin składania rozpoczyna trwa od 28 września 2015 roku do 6 listopada 2015 roku.
5. Skąd wziąć formularz wniosku? Gdzie go oddać?
Wnioski będą dostępne w punkcie Informacja mieszczącym się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Wypełnione wnioski będzie można dostarczyć:

osobiście do punktu Informacja mieszczącego się na parterze Urzędu Miasta i Gminy Sztum lub

korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z
dopiskiem „Projekt-Budżet Obywatelski".
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.sztum.pl/budzet-obywatelski .
Zapraszamy do kontaktu:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
e-mail: bo@sztum.pl
tel. (55) 640 63 20

Miasto i Gmina Sztum

