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Owoce z drzewa przyjaźni
Przez kilka dni gościliśmy w Sztumie blisko 90 gości z naszych miast
partnerskich - francuskiego Val de
Reuil, niemieckiego Ritterhude i litewskich Kupiszek, z którymi właśnie
podpisaliśmy umowę. Na placu Wolności reprezentanci miast posadzili
symboliczne drzewko przyjaźni.
- Spotkanie było podsumowaniem
partnerstwa i współpracy. Zaczęło się
dobrych kilkanaście lat temu od Ritterhude - mówi burmistrz Leszek Tabor. To ta gmina, gdy jeszcze mgliście rysowały się perspektywy naszej przynależności do Unii Europejskiej, była naszym
promotorem. Uczyliśmy się pilnie od
naszego partnera i procentowało to potem, gdy ubiegaliśmy się o środki unijne. Podczas wizyty naszych gości staraliśmy się pokazać, jak zmieniło się nasze
miasto dzięki wykorzystaniu unijnego
wsparcia.
Chciałbym podziękować mieszkańcom Sztumu, którzy zapewnili gościnę
uczestnikom spotkania mieszkańców
miast partnerskich. Opuszczali nasze
miasto zadowoleni, wychwalając polską gościnność. Mam nadzieję, że nawiązane znajomości i sympatie zaowocują dalszymi już prywatnymi kontaktami.

26 maja – Piknik Hippiczny
w Sztumskim Polu
Czytaj str. 14

Francusko-niemiecko-litewsko-polskie drzewko przyjaźni. Od prawej: radny Francois Merle,
burmistrzowie Suzanne Geils, Jonas Jarutis i Leszek Tabor.
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Spotkanie mieszkańców miast partnerskich

Zbiorowa fotografia uczestników spotkania z czterech krajów na placu Wolności.

Obraz symbolizujący współpracę – dar od gminy Ritterhude.

Po części oficjalnej występy zespołu tanecznego SCK.

Podpisanie umowy partnerskiej
z litewską gminą Kupiszki.

Energetyczna muzyka Piotra Podlewskiego, Arka Rogowskiego
i Adama Meryka.
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Kino-Teatru Powiśle dzień otwarty
Rekordowe zainteresowanie wywołał Dzień Otwarty Sztumskiego Centrum Kultury, zorganizowany 1 maja. Po gruntownej
modernizacji placówkę Kino-Teatru Powiśle odwiedziło kilkuset zwiedzających.
SCK przeniósł się
z zamku do starego-nowego obiektu przy ul. Reja. Można powiedzieć, że to
powrót do źródeł.
Budynek przedwojennej (1932 r.) hali widowisko-sportowej od 1958 roku był
siedzibą Powiatowego Domu Kultury, kina Powiśle, kawiarni
Puchatek, a po reformie administracyjnej
Sztumskiego Ośrodka Kultury. W latach
90. ub. wieku placówka kultury przeprowadziła się do kamieniczki przy u. Mickiewicza, a stamtąd
do wyremontowanego skrzydła zamku.
Kiedy okazało się,
Patrząc na fotogramy Henryka Lipskiego, powróciły wspomnienia...
że ze względów technicznych trzeba zamknąć kino Powiśle, samorząd zdecydował, że obiekt zosta- le osób przychodziło tu na zajęcia artystyczne, kół zainteresonie zmodernizowany i całkowicie oddany na cele kulturalne.
wań. Osobny temat to kultowa klubokawiarnia Puchatek...
- Nie spodziewałem się, że Dzień Otwarty spotka się z taDla zwiedzających przygotowano m.in. wystawę fotograki dużym zainteresowaniem - mówi dyrektor SCK Adam Karaś. mów Henryka Lipskiego i wystawę „Sztum oczami artystów”,
- Nasi goście mogli zajrzeć w każdy nasz zakamarek, ale naj- na której swoje prace pokazali członkowie klubu Paleta, którewiększych powodzeniem cieszyły się sala kinowa, dwie wysta- mu przewodniczy Hanna Uchmańska. Podczas wernisażu wywiennicze i nowa konferencyjna.
stąpił zespół „Shuflada”.
Przy okazji zwiedzania ożywały wspomnienia, bo dla kilku
pokoleń to miejsce jest związane z silnymi przeżyciami. Porankami bajek dla dzieci, filmami, koncertami, występami. Wie-

W rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Mszą w kościele św. Anny rozpoczęły się w Sztumie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oprócz
władz miasta i powiatu uczestniczyły w niej także delegacje
z miast partnerskich Val de Reuil i Ritterhude. Po mszy korowód przemaszerował pod pomnik Rodła, gdzie przemawiali burmistrzowie - Sztumu Leszek Tabor oraz Ritterhude Susane Geils. Następnie delegacje władz samorządowych, kombatantów, partii politycznych, organizacji społecznych, policji, służby więziennej, straży pożarnej złożyły wiązanki kwiatów. Po południu rozegrano XXII Sztumski Bieg Solidarności.
Bieg główny, po raz pierwszy odbywający się Bulwarem Zamkowym, ukończyło ponad 270 zawodników. Zwyciężyli Dominika Nowakowska z Lęborka i Kenijczyk Martin Mukule.
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Szanse na inwestycje
W Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się
w marcu spotkanie, na które burmistrz Sztumu Leszek
Tabor oraz starosta powiatu Wojciech Cymerys zaprosili Marka Łyżwę, wiceprezesa Zarządu Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych wraz ze współpracownikami.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorcy
oraz przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Włodarze przedstawili sytuację społeczno-gospodarczą w powiecie oraz
możliwości
inwestowania
w mieście i gminie Sztum.
Prezes Marek Łyżwa omówił, m.in., rolę i zadania PAIiIZ
w procesie obsługi inwestorów zagranicznych w Polsce.
W drugiej części odbyła się
wizytacja terenów inwestycyjnych - strefy ekonomicznej oraz po byłym OMET.

Wiadomości ze strefy
W PSSE w Koniecwałdzie
trwają prace przygotowawcze firm, które zamierzają
w tym roku rozpocząć swoje
inwestycje. Pomorska Spółka
Gazownicza otrzymała pozwolenie na budowę gazociągu wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym,
PSSE
decyzję zatwierdzającą projekt budowy zbiornika retencyjno-filtracyjnego i kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe ze
strefy.
Firma Coffee Promotion
ma dokumentację budowlaną i obecnie trwa postępowanie związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy zakładu palarni i mieszalnia kawy.
Druga, Widok Kogeneracja z Sopotu, będzie zajmowała się przetwarzaniem
tworzyw sztucznych na granulat wykorzystywany do
produkcji prądu.

Od grosika do złotówki
Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem
Szkoły z Pasją. W Szkole Podstawowej nr 2 klasy drugie w lutym przystąpiły do programu
„Od grosika do złotówki”.
Propozycje zawarte w programie
stanowią
unikalną na polskim rynku
edukacyjnym
ofertę, wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę
i umiejętności przydatne we współczesnym świecie. Program opracowany
został pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji Bankowej im.
Leopolda Kronenberga i został skonstruowany tak, by
sposób przekazyKlasa II D ustawiła się po pamiątkowego zdjęcia na inaugurację programu.
wania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospo- bywają podróż z przewodni- byte kompetencje wykorzydarowania finansami oraz kiem Grosikiem po Galaktyce stują w trakcie prowadzonych
kształtowania umiejętności Finanse i Galaktyce Oszczę- zajęć.
i postaw uczniów był dosto- dzanie, w czasie której zdoPodczas inauguracji prosowany do naturalnej w tym bywają określone w danym gramu obecna była Anna Zawieku aktywności dzieci.
miesiącu umiejętności. Każdy wadka – zastępca dyrektora
Zgodne z założeniami no- z uczniów otrzymuje własny Oddziału Banku Spółdzielczewej podstawy programo- „Dziennik podróży”, w którym go w Sztumie, z którym szkowej treści nauczania, zawar- dokumentuje realizację po- ła współpracuje w ramach
te w projekcie „Od grosika do szczególnych zadań.
Szkolnej Kasy Oszczędności.
złotówki”, obejmują edukację
Wychowawcy klas drugich
- O udział w programie
polonistyczną, matematycz- – Renata Skoczyńska, Jolanta staraliśmy się długo, dzięną, przyrodniczo-zdrowotną, Rogalska, Izabela Zaboronek, ki naszej determinacji udaspołeczno-etyczną, muzycz- Katarzyna Bator oraz zastęp- ło się i było warto. To bardzo
no-ruchową oraz plastyczno- ca dyrektora Beata Ossowska- ciekawe doświadczenie i dla
-techniczną.
-Smeja wzięły udział w spe- uczniów, rodziców, ale takRealizacja projektu trwa cjalistycznym szkoleniu, doty- że nauczycieli – dodaje Beata
10 miesięcy. Uczniowie od- czącym istoty programu. Na- Ossowska-Smeja.

Kalendarz podatnika
Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum przypomina o terminach płatności, które przypadają w maju.
Terminy płatności podatków i opłat lokalnych:
15 maja – rata podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego;

30 maja – opłata roczna
od posiadania psów (30 zł za
1 psa).
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 (w placówkach Banku Spółdzielczego w
Sztumie bez prowizji).

Informacje
dodatkowe
można uzyskać w Referacie
Podatkowym - I piętro:
pokój nr 25 – podatki z terenu gminy Sztum, nr 26 – podatki z terenu miasta i opłata
od posiadania psów.
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Akademia bliżej miasta
W Urzędzie Miasta i Gminy Sztum zostało podpisane porozumienie o współpracy między gminą Sztum
a Akademią Morską w Gdyni.
Miasta nie tylko - jak to się przyjęło - dla
studentów, ale i dla kadry naukowej, dla
której samorząd może być obszarem badawczym. Dzięki takiej współpracy gmina może uzyskać doradztwo w wielu interesujących obszarach, np. związanych
z zarządzaniem.

Z podpisanego porozumienia

Akademia Morska ma ciekawą ofertę dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie
własnego biznesu.

Jest ono pierwszym krokiem do realizacji ustaleń, które zapadły podczas
Międzynarodowej Konferencji Naukowej CSR Społeczna Odpowiedzialność
Organizacji „Samorząd - przedsiębiorczość - nauka”, odbytej 18 czerwca ub.
roku. Przed podpisaniem umowy burmistrz wraz ze współpracownikami gościli w Akademii Morskiej. Odbyło się
spotkanie w szerokim gronie, by ustalić
obszary współpracy.
Porozumienie podpisali: prof. Romuald Cwilewicz, rektor Akademii Morskiej
w Gdyni, prof. Piotr Przybyłowski, dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz burmistrz Leszek Tabor.
W najbliższym czasie zostaną ustalone pierwsze konkretne działania. Akademia Morska bardzo chętnie włączy
się nie tylko w działalność Uniwersyte-

tu Trzeciego Wieku czy Akademii Malucha, ale ma również ciekawą ofertę dla przedsiębiorców czy osób planujących rozpoczęcie własnego biznesu
- tzw. „kawiarenki biznesowe”, których
pomysłodawca - dr Zygmunt Mietlewski, mieszkaniec Sztumu, w wielkim powodzeniem prowadził takie działania
na Warmii i Mazurach. Idea kawiarenek
biznesowych polega na tym, że w niezobowiązującej atmosferze przy kawie
spotyka się przedsiębiorca i kilkoro ekspertów, którzy w swobodnej rozmowie
identyfikują problem i szukają najlepszego rozwiązania. Dla przedsiębiorców
jest to niezwykle atrakcyjny, bo nieodpłatny i fachowy sposób podejścia do
problemów, z jakimi borykają się na co
dzień.
Inna propozycja dotyczy możliwości organizacji staży i praktyk w Urzędzie

Miasto i Gmina Sztum wyraża wolę zaangażowania swoich zasobów na rzecz Akademii Morskiej
w Gdyni w zakresie: przekazywania pracownikom naukowym oraz studentom wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakresie
zarządzania gminą; organizacji na terenie
Miasta i Gminy Sztum dla pracowników naukowych i studentów praktyk i staży związanych tematycznie z szeroko pojętym zarządzaniem gminą; podtrzymania tradycji
współorganizacji w Sztumie międzynarodowej konferencji naukowej.
Akademia Morska w Gdyni wyraża wolę zaangażowania swoich zasobów na rzecz
Miasta i Gminy Sztum w zakresie: wsparcia w opracowaniu strategii rozwoju Miasta i Gminy Sztum; podnoszenia standardów zarządzania Gminą, w tym m.in. podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Sztum oraz jednostek organizacyjnych Gminy; propagowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum; podnoszenia jakości kapitału społecznego poprzez wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Akademii Malucha.
W celu zapewnienia finansowania
wspólnych działań strony porozumienia mogą wspólnie podejmować działania
w celu pozyskania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej.

Lampy na słońce i wiatr
Urząd Miasta i Gminy złożył wniosek na ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku konkurs ,,Słoneczne Pomorze”.
Planowane przedsięwzięcie ma za
zadanie doświetlenie dróg na przejściach, skrzyżowaniach oraz ciągów pieszych w sołectwach. Tam gdzie brakuje
sieci energetycznej staną autonomiczne
punkty świetlne w postaci latarni hybrydowych.
Biorąc pod uwagę warunki pogodowe w naszym klimacie, mianowicie niskie nasłonecznienie oraz występujące
wiatry w okresach pochmurnych, planu-

je się instalowanie latarni hybrydowych.
Wykorzystują one energię słoneczną poprzez panele fotowoltaniczne i - dla uzupełnienia efektywności oraz poprawnego działania - są wyposażone w turbiny wiatrowe. Jako czynnik świetlny zostaną zamontowane dostępne na rynku
nowoczesne energooszczędne oprawy
LED-owe.
Urząd Miasta i Gminy Sztum złożył
wniosek na uzyskanie dotacji w wyso-

kości 200 tys. zł i zabezpieczył w budżecie środki własne minimum takiej wysokości, szacując wstępny koszt kwalifikowany całego przedsięwzięcia na 400 tys.
zł. Pozwoliłoby na montaż 26 latarń hybrydowych na terenie gminy.
Informacji udziela zainteresowanym
Edward Jasiński, tel. (55) 640 6314.
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Raz, dwa, trzy… w „dwójce”
Od 5 grudnia ub. roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie są prowadzone zajęcia w ramach projektu „ Raz, Dwa, Trzy –
zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”,
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego - Człowiek - najlepsza inwestycja.
Zajęcia wzbogaciły ofertę
edukacyjną, wspierającą rozwój ucznia, jego odkryte talenty, zainteresowania. Atrakcyjność podnoszą pozyskane
w projekcie pomoce dydaktyczne. Tworzy je bogaty asortyment gier, programów multimedialnych, zabawek. Gabinet logopedy, w którym realizowane są zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami
mowy, został w pełni umeblowany, tym samym zyskał na
wyglądzie. Szeroka gama specjalistycznych pomocy wspiera prowadzoną terapię, a dla
dzieci stanowi pozytywną stymulację do ćwiczeń.
Roześmiane twarze wypełniają salę gimnastyczną
w trakcie zajęć gimnastyki korekcyjnej. Tunele, kształtki re-

habilitacyjne, dyski z fakturami, piłki „skoczki” i wiele innych pomocy sprzyjają wykonywaniu trudnych ćwiczeń
kształtujących właściwą postawę. Wyciszenie, chwile relaksu znajdują dzieci siadając
w trakcie zajęć w niesamowicie ogromnych poduchach-siedziskach w pastelowych
kolorach.
A to dopiero początek,
przed szkołą kolejny etap doposażenia w pomoce dydaktyczne.
- Już dzisiaj zapraszamy na
stronę projektu: http://123.
sztum.net, na której zamieszczamy informacje na temat realizacji działań w ramach projektu, ale też ciekawe artykuły
dla rodziców -dodaje koordynator szkolny projektu Beata

Ossowska-Smeja. - Zachęcamy także do obejrzenia mini
galerii prac plastycznych wykonanych w trakcie zajęć rozwijających zainteresowania
uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych plastycznie
„Świat barw, pędzla i palety”.
Galeria mieści się na tzw. „ulicy klas pierwszych” w SP nr 2
Sztum. Ze względu na ogrom
wykonanych prac prowadząca
zajęcia Maria Kalinowska postanowiła umieścić na wystawie zdjęcia dzieł.
Dzieci wykonywały prace o
tematyce marynistycznej. Brały też udział w XV Jubileuszowym Konkursie Plastycznym
dla Dzieci „W krainie mrozu
i śniegu”. Na konkurs wpłynęły 3644 prace z 328 placówek
w Polsce. Komisja zakwalifi-

kowała 282 prace do udziału
w wystawie pokonkursowej
i przyznała 55 nagród. Z naszej placówki zostały zakwalifikowane na wystawę prace
Igi Kęsickiej oraz Patrycji Paprockiej.
Warto wspomnieć o zajęciach dla szczególnie uzdolnionych w dziedzinie przyrody prowadzonych przez Grażynę Michalik. W myśl przysłowia chińskiego: „Jeśli myślisz
rok naprzód, sadź ryż. Jeśli
myślisz 10 lat naprzód, sadź
drzewo. Jeśli myślisz 100 lat
naprzód, ucz ludzi” każde spotkanie jest również inspiracją
do działań na rzecz ochrony
środowiska naturalnego człowieka, w trosce o następne
pokolenia.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-233/11 pn. Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy
dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Kszyk ortograficzny
Tradycyjnie już Gimnazjum nr 1 gościło uczestników XII konkursu ortograficznego. Do dyktanda, a potem do testu ortograficznego przystąpili gimnazjaliści z Dzierzgonia, Starego Targu, Mikołajek Pomorskich, Przezmarka, Czernina i Sztumu. Pierwsze trzy miejsca
zajęły w kolejności: Marta Winkiel, Katarzyna Winkiel i Kinga Ruczkowska.
Sztumianki nie tylko najlepiej ominęły pułapki, czyhające w dyktandzie,
ale także doskonale poradziły sobie
z oryginalnymi nazwami ptaków. Nie
dały się pokonać ani białorzytce, ani
dzierzbie, ani rzepołuchowi czy kszykowi.

Olimpijczycy z gimnazjum
Sztumskie Gimnazjum sklasyfikowano na czwartym miejscu w województwie w gronie ponad 300 szkół,
które przystąpiły do konkursów
przedmiotowych, organizowanych
przez Kuratorium Oświaty.
Do Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku zaproszono 191 laureatów
10 konkursów przedmiotowych. Wśród
przybyłych była w tym roku dość liczna
grupa sztumskich gimnazjalistów: Katarzyna Litwin - laureatka konkursu z j.
angielskiego (nauczycielka Beata Osińska); Patrycja Redmer - laureatka konkursu z j. niemieckiego (nauczycielka
Marta Seńko); Sarah Łazar - laureatka

konkursu z j. niemieckiego (nauczycielka Maria Nawojczyk- Dornig); Karolina Pluta, Sonia Pawełkiewicz, Marta
Winkiel - laureatki konkursu biologicznego (nauczycielka Anna Zdziennicka).
W finałach wojewódzkich konkursów znalazły się także Adrianna Koza (matematyka); Karolina Smolińska
(chemia) i Katarzyna Litwin (język polski).
Zdobyte laury dowodzą, że młodzież
z naszego miasta nie ustępuje w nauce
pola kolegom ze szkół Trójmiasta. Gratulujemy zwyciężczyniom.
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Fitness przy
Bulwarze
Została przygotowana
dokumentacja projektowa
na usytuowanie urządzeń siłowo-rekreacyjnych (fitness)
przy Bulwarze Zamkowym.
Na terenie rekreacyjnym
przy Jeziorze Sztumskim zaplanowano usytuowanie 11
urządzeń fitness do ćwiczeń
różnych partii ciała, m.in.
„biegacz”, „prasa nożna”, „wahadło”, „wioślarz”, „prostownik pleców”. Mają one zachęcić młodzież i dorosłych do
zajęć ruchowo-sprawnościowych. Zastosowanie urządzenia nie będą takie jak w
typowych siłowniach. Zrezygnowano z obciążników, regulacji obciążenia, itp. Będą
zapewniały przede wszystkim dobrą zabawę i ruch na
świeżym powietrzu.
Warto dodać, że przyrządy rekreacyjne będą ustawione w taki sposób, by rodzice i opiekunowie mogli swobodnie ćwiczyć, jednocześnie nie spuszczając
z oka swoich pociech bawiących się na placu zabaw.
Obecnie trwa wybór wykonawcy, który dostarczy
i zamontuje urządzenia.

Rajd Rodła
Rajd Rodło to przedsięwzięcie Gdańskiej Chorągwi
Związku Harcerstwa Polskiego, organizowane od 1984
r. Daje możliwość aktywnego poznania walorów krajobrazowych województwa
pomorskiego.
Zaszczepia
w młodych chęć poznawania świata oraz prowadzenia
aktywnego i zdrowego trybu życia.
Nasze miasto od 17 do 20
maja przeżyje najazd blisko
150 harcerzy. Każdy patrol
przejdzie nawet po 20 kilometrów, by poznać walory
Powiśla. Ze Sztumu trasy poprowadzą do Malborka, jedna przez Pogorzelską Wieś.
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Rowerem przez Powiśle
17 kwietnia rozstrzygnięto przetarg na zadanie pod nazwą: „Wytyczenie i oznakowanie trasy
rowerowej łączącej wszystkie największe atrakcje na Powiślu z zamkiem w Malborku”.
Początek trasy znajduje
się na terenie gminy Malbork.
Dalej szlak prowadzi drogami
miasta i gminy Sztum, gminy
Stary Targ, Dzierzgoń, Stary
Dzierzgoń, Mikołajki i zakończy się w gminie Prabuty. Inwestycja jest możliwa dzięki
współpracy tych gmin. Partnerem wiodącym jest Miasto
i Gmina Sztum, która zleciła
opracowanie dokumentacji,
przeprowadziła postępowanie przetargowe oraz będzie
nadzorować realizację inwestycji.
Głównym celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności istniejących ścieżek rowerowych, stworzenie spójnego systemu szlaków turystycznych na obszarze Powiśla, a także promocja regionu
i propagowanie turystyki aktywnej. Warto zaznaczyć, że
w okolicy przebiegają ważne
szlaki turystyczne, takie jak
m.in.: Międzynarodowa Trasa Rowerowa R1, Szlak Nadwiślański, Napoleoński, Kopernikowski, Świętego Wojciecha. Nowy szlak będzie ich
doskonałym uzupełnieniem.

Miłośnicy turystyki rowerowej cieszą się z nowych tras.

Przebieg szlaku jest dość
zróżnicowany - biegnie zarówno drogami publicznymi,
jak i leśnymi, przebiega w pobliżu rzek i jezior, oraz miasteczek i wsi. Uwzględnia znajdujące się w jej pobliżu atrakcje turystyczne, punkty widokowe, zabytki oraz miejsca wypoczynku i rekreacji.
Został wytyczony tak, aby zapewnić jego użytkownikom
przede wszystkim jak największe bezpieczeństwo.
Oprócz oznakowania na
drogach, którymi prowadzi szlak, zostaną ustawione
zbiorcze tablice, zawierające

informacje o historii poszczególnych obszarów na terenie
szlaku oraz pobliskich miejscach wartych odwiedzenia.
Inwestycja realizowana
jest w ramach zadania: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa
trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego”.

Remont budynku przy plaży
20 kwietnia rozpoczął się
remont budynku przy ul. Reja
11b w Sztumie, znajdującego
się przy plaży miejskiej.
Zakres prac obejmuje,
m.in. docieplenie ścian, wymianę pokrycia dachowego,
stolarki okiennej i drzwiowej,
a także naprawę i konserwację drewnianej konstrukcji
ścian i dachu. Budynek zyska
nową, kolorową elewację, na
ścianach zewnętrznych znajdować się będą rysunki nawiązujące do sportów wodnych.
Wnętrze również zostanie poddane modernizacji – zmieni się aranżacja po-

Rozpoczął się remont budynku przy plaży.

mieszczeń. Po remoncie z budynku będą korzystały kluby sportowe oraz ratownicy
wodni.

Prace
modernizacyjne
potrwają do końca czerwca.
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Z doświadczeń pracownika socjalnego MGOPS
Rano zadzwonił pedagog
szkolny. Był zaniepokojony
sytuacją dzieci pani Z. Często
opuszczają lekcje. Nie mają wszystkich podręczników,
choć to już drugi semestr.
Rzadko przynoszą ze sobą
drugie śniadanie.
Sprawdzenie sytuacji rodzinnej jest konieczne, ponieważ rodzice unikają kontaktu z wychowawcami. Pracownik socjalny udaje się
do mieszkania pani Krystyny. Dochodzi godzina 11, zza
drzwi słychać głośne odgłosy telewizora oraz śmiejących
się dzieci. Po dłuższej chwili otwierają się drzwi, zza których zerkają ciemne oczka
czteroletniej Zosi, a jej matka
zjawia się w piżamie i z potarganymi włosami. Dwoje starszych braci w wieku szkolnym ogląda bajki, zajadając
chipsy. Na pytanie pracownika socjalnego o powód
nieobecności dzieci w szkole matka odpowiada, że zaspała, a dzieci same nie mogą przecież pójść do szkolnego autobusu. Kolejny raz
w tym miesiącu... . Ojca dzieci
nie ma w domu, od rana zbiera złom, jak co dzień przeszukując wszystkie śmietniki.
Nawet nie myśli o tym, żeby
poszukać stałej pracy, gdyż
uważa, że ze zbieractwa jest
dobry zarobek. „Dobry”, ale
niewystarczający do zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny na co wskazywać mogą warunki panujące
w domu...
W trakcie długiej rozmowy pracownika socjalnego
z panią Krystyną okazuje się,
że faktycznie dochód rodziny
nie jest niski, a bieżące opłaty niewysokie. Kwota, która pozostaje rodzinie na bieżące potrzeby po opłaceniu
rachunków - w ocenie pracownika socjalnego - powinna być wystarczająca. Kiedy wspólnie z panią Krystyną analizuje sposób, w jaki wydatkowane są pienią-

dze w rodzinie okazuje się,
że w najmniejszym stopniu
nie wie ona, jak ekonomicznie prowadzić gospodarstwo
domowe, gdzie można szukać oszczędności. Rozmowa jest długa i trudna z uwagi na widoczne ograniczenie
umysłowe klientki. W głowie
pracownika socjalnego powoli układa się plan, według
którego podejmie współpracę z rodziną. Należy zrobić
wszystko, aby dzieci jak najmniej odczuwały skutki bezradności rodziców….
Jednym z wielu zadań
pracowników socjalnych jest
diagnozowanie środowiska
rodzin, wymagających szczególnego wsparcia. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
oraz
prowadzeniu gospodarstwa
domowego jest jedną z często występujących dysfunkcji
w rodzinach, które wizytują. Jest to zarazem niezwykle trudne wyzwanie zawodowe z uwagi na złożoność
problemów oraz konieczność
zaproponowania indywidualnego planu pomocy.
Rodzina jest podstawową komórką społeczną spełniającą istotne funkcje służące zaspokojeniu potrzeb
społecznych, psychicznych
i emocjonalnych swoich
członków. Często przyczyną
nieprawidłowego jej funkcjonowania jest trudność w wypełnianiu właściwych ról społecznych
poszczególnych
członków rodziny. Wówczas
bezradność objawia się poprzez problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich i problemy wychowawcze związane często z prezentowaniem
przez dzieci agresywnych
zachowań, łamaniem obyczajów i norm społecznych.
Wszelka pomoc w takim wypadku powinna zmierzać do
udzielenia rodzinie wsparcia
w odbudowie prawidłowych
relacji i umacniania prawidłowych postaw rodzicielskich.

Problem
bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego był w roku 2011 przyczyną skierowania przez
MGOPS wsparcia finansowego do 170 rodzin a dożywianiem objęto łącznie 248 rodzin. Akcję na tak dużą skalę
gmina może prowadzić dzięki temu, że prawie wszystkie
szkoły wyposażone są w stołówkę, gdzie dzieci otrzymują
ciepłe posiłki. Czasem jedyny
w ciągu dnia.
Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sztumie korzysta z dofinansowania ze środków unijnych, aby
móc objąć profilaktyką rodziny dysfunkcyjne, a w szczególności zagrożone umieszczeniem dzieci w rodzinach
zastępczych. W ramach projektu systemowego czwarty rok z rzędu zatrudnia asy-

stenta rodziny oraz psychologa. Są oni kierowani do rodzin wymagających wszechstronnej pomocy. Wsparcie
jest kompleksowe, dopasowane indywidualnie do każdej z rodzin, a terapia prowadzona jest w miejscu ich zamieszkania. Z tymi specjalistami współpracują pracownicy socjalni, aby przywrócić
rodzinie prawidłowe funkcjonowanie.
Najważniejszą
rzeczą
w działalności pracowników
socjalnych MGOPS w Sztumie jest możliwie wczesna interwencja, udzielenie pomocy oraz zastosowanie działań profilaktyczno-ochronnych w rodzinach charakteryzujących się bezradnością
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego.
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Znani i zapomniani z ziemi sztumskiej
Był wytrawnym i pełnym temperamentu dziennikarzem. Społeczeństwo polskie, bez różnicy obozów, żywo odczuje stratę
tak wybitnego, użytecznego i pracowitego człowieka. Prasa polska żegna w nim jednego z najgodniejszych swych
przedstawicieli.
W takim tonie pisała w kwietniu 1912
roku „Gazeta Toruńska” o Antonim Donimirskich, urodzonym w 1846 r. w Buchwałdzie (Bukowie).
Był synem Teodora Donimirskiego
z Bukowa (1805-1884), postaci najbardziej
zasłużonej w XIX w. dla polskiego życia politycznego, gospodarczego Powiśla, a dziś
zapomnianej. Wiele wskazywało na to, że
kariera Antoniego będzie toczyła się po torach urzędniczo-bankowych. Ale zanim do
tego doszło, tak jak o dwa lata starszy brat
Edward i kuzyn Henryk z Zajezierza, wziął
udział w powstaniu styczniowym. Studiował ekonomię i prawo Heidelbergu, Wrocławiu i Berlinie, gdzie obronił pracę doktorską „O szanowaniu własności prywatnej podczas wojen morskich” (1869) i zdał
pruski egzamin państwowy. Jako urzędnik pracował w Kwidzynie i Gdańsku. Zdobył odpowiednia praktykę i w 1872 roku
przeniósł się do Torunia, by kierować Bankiem Kredytowym Donimirski, Kalkstein,
Łyskowski i Sp. Zastąpił na tym stanowisku ojca.
W latach 1874-1877 był posłem, wybranym przez ludność polską, do parlamentu Rzeszy z okręgu chojnicko-tucholskiego. Oprócz działalności politycznej,
udzielał się w Towarzystwie Naukowym
w Toruniu i współredagował „Gazetę Toruńską”. W pelplińskim „Pielgrzymie” znalazłem informację, że był nawet jej redaktorem naczelnym. Kiedy w mieście Kopernika gościł Jan Matejko z rodziną, był podejmowany przez Antoniostwo Donimirskich.
Toruń opuścił w 1882 roku, by zamieszkać na kilka lat we Wiedniu i zająć się pracą publicystyczną. Później przeniósł się do
Warszawy, gdzie szybko znalazł uznanie
nie tylko jako redaktor, ale także działacz
spółdzielczy.

Kawa Sienkiewicza

Przyjaźnił się m.in. w Henrykiem Sienkiewiczem. To najpewniej on doradził pisarzowi wizytę w Malborku i pobyt nad morzem (w 1888 r.), gdy cierpiał straszliwie po
stracie małżonki. Przewodnikiem i opiekunem Litwosa został wówczas Jan Donimirski, brat Antoniego, gospodarujący w Buchwałdzie. Jego córka Maria, która uczestniczyła w wyprawie nad Bałtyk, zapamiętała, że Sienkiewicz narzekał na kiepską kawę serwowaną w kurortach, żartował, że
robią ją z rybich oczu. „Mojej matce dawał
przepisy i rady dobierania gatunków zia-

ren i przyrządzania ulubionej czarnej kawy, której - pisząc całe noce - musiał mieć
zawsze pełne filiżanki. Wszystkie te rady
matka moja wiernie zapamiętała - toteż
takiej dobrej kawy jak u niej, nie było nigdzie. Mawiała zawsze, ze to pamiątka po
Sienkiewiczu”.
Jakaż szkoda, że przepis na małą czarną z Bukowa a la autor „Krzyżaków” nie dotrwała do naszych czasów. Chętnie - pewnie nie tylko ja - zamówiłbym ją w jakiej kafejce na sztumskim rynku...
Drugą wielką postacią, związaną z Antonim Donimirskim, był Ignacy Paderewski. W 1890 r. zorganizował koncert pianisty i kompozytora w Toruniu. Nie wdając
się tu w szczegóły ich znajomości, przytoczmy taki fakt. Kiedy Donimirski zmarł
w Berlinie i tam został pochowany, Paderewski zajął się sprowadzeniem jego prochów do Warszawy. „On musi powrócić do
swoich” - stwierdził. Ufundował też epitafium w kościele pijarów.

Skarby ziemi

Wielką pasją Donimirskiego była archeologia. W 1880 roku na posiedzeniu
wydziału historycznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu relacjonował, jak to
bawiąc u krewnych żony w Inflantach, prowadził wykopaliska. Na polu w Marienhauzie rozkopał dwa pagórki. Znalazł,
m.in. , dwa szkielety i pas rzemienny nabijany brązowymi guzami. „Prelegent miał
sposobność pokazywać panu Zygmuntowi Glogierowi swoją zdobycz, który odnosił do dość późnych czasów, może wojen szwedzkich, choć forma przedmiotów
zdaje się wskazywać na czasy walk z rycerzami niemieckimi.” Znalezione rzeczy Donimirski przekazał do toruńskiego muzeum.
Wspomniany Gloger, wybitny etnograf, prowadził badania w tym samym
miejscu. Ciekawe, czy było to po wykopkach Donimirskiego? Wielce prawdopodobne. W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (1885) w haśle Marienhauz można
przeczytać:
„Niedaleko jeziora i dworu jest pagórek, na którym odkryto przed parą laty starożytne cmentarzysko. Z. Gloger cmentarzysko to rozkopywał i znalazł tu wielką ilość ozdób brązowych i wyrobów żelaznych, a mianowicie: 15 pierścieni, 60
dzwoneczków i brzękadeł, kilkanaście

Portret Antoniego Donimirskiego
(autor A. Kamiński)

bransolet, sprzążek, kilka naszyjników, kilkadziesiąt guzów, wiele łańcuszków, wisiadeł blaszkowych, mnóstwo perełek szklanych najrozmaitszej wielkości i barwy, tudzież kilkaset sztuk muszli białych, jakie
dotąd służą za monetę w Indyach, Tybecie i Sudanie, przedziurawionych do nawlekania, których cały sznur znajdował się
na szyi każdej pogrzebanej kobiety. Przy
wojownikach leżały żelazne groty oszczepów i bardysze czyli siekiery do podpierania i walki służące.”
Za sprawą Antoniego rodzina Donimirskich zwracała baczną uwagę na skarby ukryte w ziemi. W 1881 roku na polu
w Wielkich Ramzach robotnicy, szukający
kamienia do budowy drogi Sztum – Mleczewo, natrafili na dawne cmentarzysko.
Nie orientując się w jego wartości historycznej, wiele urn po prostu zniszczyli. Jeden tylko grób rozkopano ostrożnie. Były tam „cztery urny o dziwnych kształtach,
a w środku leżał hełm żelazny”. Ten zabrał
jeden z robotników, aby go sprzedać.
Jak napisała „Gazeta Toruńska” Zygmunt Donimirski miał nadzieję, że uda się
mu się ów hełm odzyskać i oddać do muzeum. Wiemy, że nieco wcześniej różne artefakty z Czernina, Bukowa i Telkwic trafiły
do toruńskiej placówki. Niektóre z nich pokazano na światowej wystawie w Paryżu
(1878) - przynajmniej tak donosiła gazeta”.

Janusz Ryszkowski
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu,
przeznaczonej do zbycia w drodze bez przetargu z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej
Opis i położenie nieruchomości: gruntowa niezabudowana położona w Sztumie obręb 3 przy ul. Pieniężnego.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 212/3 o pow. 913 m kw.
Nr księgi wieczystej: 6507
Cena za grunt: 36.520,00 zł netto
Ustalenie ceny zbycia: do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc. na podstawie ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Przeznaczenie: poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 204
przeznaczonej na cel mieszkaniowy.
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która zamierza tą nieruchomość nabyć.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII/283/93 z dnia 27 listopada 1993 roku.
Warunki płatności: Ustalona cena płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej, na konto wskazane
przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej oraz
przygotowania nieruchomości do sprzedaży na jego rzecz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr
XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej: czerwiec 2012 rok
Uwaga! Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6
tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 24.04. 2012 r.

Zjazd absolwentów liceum i technikum
29 września odbędzie się VI Zjazd Absolwentów szkół, które funkcjonowały przy ul. Kasprowicza w Sztumie (LO, LE, LH,
TE, itd.).
Koszty uczestnictwa:
Wariant A – spotkanie absolwentów – 70 zł (w tym: okolicznościowe pamiątki, poczęstunek w trakcie spotkania roczników, obiad)
Wariant B – spotkanie i bal absolwentów – 220 zł (wariant
A oraz koszty balu i orkiestry).
Uwaga! Ilość miejsc na balu ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Istnieje możliwość noclegów w internacie Zespołu Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach – rezerwacja indywidualna, tel.
(55) 640 57 00, wew. 18 (do godz. 15) lub 517 082 123.
Wpłatę należy dokonać do 14 sierpnia na konto:
Bank Spółdzielczy w Sztumie
20 8309 0000 0001 8096 2000 0020

W rubryce „tytuł wpłaty” należy podać imię i nazwisko
(w przypadku kobiet rodowe), rok ukończenia szkoły z zaznaczeniem typu (LO, LE, LH, TE, szkoły zaoczne), nazwisko wychowawcy.
Organizatorzy proszą o wstępne zarejestrowanie się pod
adresem internetowym: zssztum6zjazd@interia.pl oraz poinformować o zjeździe znajomych absolwentów.
Bieżące informacje są dostępne na stronie http://www.
zs.sztum.pl w zakładce VI ZJAZD ABSOLWENTÓW. Kontakt
telefoniczny (55) 640 40 50, w. 17.
Organizatorzy zachęcają do nadsyłania wspomnień i zdjęć
z czasów szkolnych w formie elektronicznej:
zssztum6zjazd@interia.pl
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego wolnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu
1. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 56,59 m kw.
z przynależną piwnicą o pow. 6,00 m kw. i udział 0,205 do
działki nr 505/10 o pow. 629 m kw.
Położenie: w Sztumie przy ul. Mickiewicza nr 33
Nr księgi wieczystej: GD2I/00022112/0
Sposób zbycia: w drodze przetargu nieograniczonego
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIV/254/2009
Cena wywoławcza: za lokal 154.000,00 zł, za udział
do gruntu 10.500,00 zł

2. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 63,14 m kw.
i udział 0,13 do działki nr 560/1 i 560/2 o łącznej pow. 483
m kw. oddawany w użytkowanie wieczyste.
Położenie: w Sztumie przy placu Wolności nr 25
Nr księgi wieczystej: 2951
Sposób zbycia: w drodze przetargu nieograniczonego
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIV/254/2009
Cena wywoławcza: za lokal 142.000,00 zł, za udział
do gruntu 5.100,00 zł

Wysokość pierwszej opłaty za oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste : 25 proc. ceny uzyskanej w przetargu +
podatek VAT 23 proc.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste udziału do gruntu: 1 proc. ceny uzyskanej w przetargu + podatek VAT 23 proc. Opłata roczna
może być aktualizowana na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Warunki płatności: na konto Miasta i Gminy Sztum BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 przed zawarciem umowy notarialnej
z wyjątkiem opłat rocznych, które podlegają wnoszeniu, bez oddzielnego wezwania do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku
następnego po zawarciu umowy.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej oraz przygotowania do
sprzedaży.
Przewidywany termin przetargu: sierpień 2012 r.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia
wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości,
wchodzącej w skład gminnego zasobu, przeznaczonej do zbycia
w drodze bez przetargu z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Opis i położenie nieruchomości: gruntowa niezabudowana, obręb 2
miasta Sztum
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 573/13 o pow. 97 m kw.
Nr księgi wieczystej: GD2I/00009986/0
Cena za grunt: 8245,00 zł netto
Ustalenie ceny zbycia: do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23 proc. na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Przeznaczenie: poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 585 przeznaczonej na cel mieszkaniowy.
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby,
która zamierza tę nieruchomość nabyć.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie nr LI/412/2010
z dnia 28 października 2010 roku.
Warunki płatności: jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej,
na konto wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej i wpisów do księgi wieczystej oraz przygotowania
nieruchomości do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej:
czerwiec 2012 rok
Uwaga! Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu
wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać
wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 25.04. 2012 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z Uchwałą
Nr XVI/147/12 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31.03.2012 r.,
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu wywieszono wykaz z dnia
10.04.2012 r., dotyczący najmu na czas nieokreślony w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Obr. II m. Sztum
cz. dz. nr 402/5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
handlowej oraz wykaz z dnia 12.04.2012 r. dotyczący najmu
na czas określony do 3 lat w drodze bezprzetargowej na część
nieruchomości położonej w obrębie Piekło, gm. Sztum dz. nr
93/2 z przeznaczeniem na posadowienie budynku gospodarczego
nietrwale związanego z gruntem.
Dodatkowo na tablicy ogłoszeń Urzędu wywieszono wykaz z dnia
10.04.2012 r., dotyczący najmu na czas nieokreślony w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie sezonowej
działalności handlowej związanej z gastronomią w okresie
01.06 - 30.09 na części nieruchomości położonej w obrębie II m.
Sztum (plac Wolności) dz. nr 601/2 - sposób zagospodarowania utworzenie pięciu punktów gastronomicznych o powierzchni 40 m
kw. każde na tzw. ogródki piwne wraz z możliwością posadowienia
pięciu tymczasowych obiektów nietrwale związanych z gruntem np.
namiot, wiata, parasole. Obiekty będą stanowić własność najemcy
i będą posadowione na jego koszt. Od dnia 02.05.2012 r. na okres
30 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu zostanie wywieszone ogłoszenie
dotyczące przetargu na w/w nieruchomość.
Wykazy zostały umieszczone na stronie internetowej
www.sztum.pl.
Dodatkowe informacje: tel. 55-640-63-79 lub 55-640-63-72
oraz w pokoju nr 52 lub 44 II piętro UMiG Sztum.
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu,
przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
Opis i położenie nieruchomości: zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 119,70 m kw. i gospodarczym z garażem o pow.
użytkowej 35,60 m. kw., położona w Sztumie przy ul. Chopina nr 27 „B”– obciążona bezumownym korzystaniem przez byłych użytkowników
wieczystych i byłych właścicieli budynków i urządzeń. Nieruchomość położona na działce nr 30 o pow. 625 m kw.
Nr Księgi Wieczystej: 5817
Cena wywoławcza za budynki: 216.600,00 zł , cena wywoławcza za grunt: 33.000,00 zł
Przeznaczenie: cel mieszkaniowy
Sposób zbycia: sprzedaż budynków i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI/150/2012] z dnia 31 marca 2012 r.
Ustalenie ceny zbycia: sprzedaż budynków zwolniona z podatku VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.,
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Do pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu liczonej w wysokości 25 proc. ceny uzyskanej w przetargu oraz do opłat
rocznych w wysokości 1 proc od ceny uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc. zgodnie z art. 29 ust. 5a
(ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
Warunki płatności: cena ustalona w przetargu za budynki oraz pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25
proc. ceny uzyskanej w przetargu płatna przelewem na konto w skazane przez sprzedawcę przed zawarciem umowy notarialnej.
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w wysokości 1 proc. ceny uzyskanej w przetargu, płatne w terminie do 31 marca każdego roku
począwszy od roku następnego po zawarciu umowy. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu mogą być aktualizowane zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 ze zm.)
Cena uzyskana w przetargu za budynki płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Przewidywany termin przetargu: sierpień 2012 rok
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Uwaga! Nieruchomość jest obciążona bezumownym korzystaniem przez byłych użytkowników wieczystych, którym wygasło prawo
użytkowania wieczystego z upływem terminu ustalonego w umowie.
W przypadku wygrania przetargu przez byłych użytkowników wieczystych na poczet nabycia budynków zaliczone zostanie wynagrodzenie,
jakie im przysługuje z godnie z art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pomniejszone o opłaty za bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
Sztum, dnia 24.04. 2012 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
1. Lokal mieszkalny nr 13 o pow. użytkowej 31,36 m kw. i oddanie
w użytkowanie wieczyste udziału 0,030 do działki nr 331/1 o pow. 749
m kw.
Położenie: w Sztumie przy ul. Sienkiewicza nr 16
Nr księgi wieczystej: 9470
Cena: za lokal 47.610,00 zł, za udział do gruntu 1.685,00 zł

3. Lokal mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej 42,00 m kw. i oddanie
w użytkowanie wieczyste udziału 0,016 do działki
nr 603 o pow. 1095 m kw.
Położenie: w Sztumie przy placu Wolności nr 22 klatka „B”
Nr księgi wieczystej: 5713
Cena: za lokal 78.050,00 zł, za udział do gruntu 1.385,00 zł

2. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 47,40 m kw. i oddanie
w użytkowanie wieczyste udziału 0,073 do działki nr 463 o pow. 451 m 2
Położenie: w Sztumie przy ul. Chełmińska nr 2, klatka „B”
Nr księgi wieczystej: 7086
Cena: za lokal 72.430,00 zł, za udział do gruntu 2.173,00 zł

4. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 47,90 m kw. z przynależnym
pomieszczeniem gospodarczym o pow. 14,60 m kw. i sprzedaż udziału
0,227 do działki nr 52/3 o pow. 3272 m kw.
Położenie: w obrębie geodezyjnym Uśnice, Nadleśnictwo Polana nr 2
Nr księgi wieczystej: 37863
Cena: za lokal 23.550,00 zł, za udział do gruntu 11.142,00 zł

Wysokość pierwszej opłaty za oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste : 25 proc. ceny + podatek VAT 23 proc. (po zastosowaniu
bonifikaty)
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste udziału do gruntu: 1 proc. ceny + podatek VAT 23 proc. Opłata roczna może być aktualizowana na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.)
Podstawa sprzedaży: wg zasad określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009
Warunki płatności: na konto Miasta i Gminy Sztum BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 przed zawarciem umowy notarialnej z wyjątkiem
opłat rocznych, które podlegają wnoszeniu, bez oddzielnego wezwania do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku następnego po zawarciu
umowy.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej oraz przygotowania do sprzedaży.
Przewidywany termin sprzedaży: sierpień 2012 r.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997
roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski ]w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum.
Sztum, dnia 24 kwietnia 2012 r.
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Zagraniczni biegacze dyktowali tempo
W poprzednich latach 3-majowym biegom brakowało jednego - dobrej pogody. Tym razem jednak aura okazała się bardzo
przychylna dla organizatorów XII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności. W centrum miasta pojawiły się
tłumy.
Kibice masowo dopisali, a w części
sportowej wzięło udział ponad 800 osób,
licząc bieg główny na dystansie 10 kilometrów, rywalizację dzieci i młodzieży,
marsz rekreacyjny z kijkami wokół Jeziora
Zajezierskiego. Do udziału w imprezie zachęcali burmistrz Leszek Tabor i radny Andrzej Babieczko, dając osobisty przykład.
- Nas, organizatorów biegów, musi
cieszyć ich masowość - mówi prezes LKS
Zantyr Ryszard Mazerski. - Ale nie możemy zapominać o poziomie sportowym,
a ten w tej edycji był naprawdę wysoki.
Po raz pierwszy w historii naszych zawodów w pierwszej szóstce nie było reprezentanta naszego kraju. Ton rywalizacji
nadawali biegacze z Kenii, Siergiej Okseniuk z Ukrainy oraz mistrz Europy w biegach przełajowych Mohtar Behnari z Val
de Reuil z Francji. Podwójne zwycięstwo
odnieśli zawodnicy kenijscy - Martin Matule, przed Johnem Tanui, trzeci był Sergiej Okseniuk, a czwarty Moktar Behnari.
Pod nieobecność Bartosza Mazerskiego,
odpoczywającego po zwycięstwie w maratonie w Dreźnie, najlepszym polskim
zawodnikiem był Robert Sadowski z Floty Gdynia, sklasyfikowany na siódmej pozycji.
Wśród kobiet najszybsza okazała się
Dominka Nowakowska (KB Braci Petk Lębork), przed Violettą Kryzą z Olsztyna
i Oksaną Didan z Ukrainy. Najlepszym za-

wodnikiem LKS Zantyr był sklasyfikowany na dziewiątym miejscu Karol Kaliś,
dziesiąty był Mariusz Kowalski. Wśród
mieszkańców miasta i gminy najlepszy
był Seweryn Jażdżewski przed Bogdanem Cebulą.
Najlepszą biegaczką reprezentującą
LKS Zantyr okazała się Magdalena Wolf,
a najlepszą zawodniczką miasta i gminy
Magdalena Bucewka.
W poszczególnych kategoriach wiekowych biegu głównego na najwyższym

podium stanęli nasi biegacze: Magdalena Wolf i Mieczysław Dobrenko; na
drugim stopniu: Bogdan Cebula i Arkadiusz Piróg. W biegach dla dzieci i młodzieży pod nieobecność Michała Kopeckiego i Andrzeja Rogiewicza, przebywających na obozie w Zakopanem, zwycięstwo odniósł Marcin Kopecki (LKS Zantyr). Drugie miejsca zajmowali - Magda
Ciupak i Wojtek Pastewski, a trzecie Rafał Bułaj i Jarosław Lewowicki.

WSPIERALI IMPREZĘ

SPONSORZY: Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe Sztum, Urząd Marszałkowski, Bank
Spółdzielczy Sztum, ELITA Sztum, Zajazd Jonatan Czernin, Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Poznań, FOBOS INVEST Sztum, SONAC Uśnice, Producent
Rowerów FOLTA Malbork, Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank SA Poznań, Idee Caffee - ZDROWA
ENERGIA, Malimpex Goraj, Rada Miasta i Gminy Sztum, PW Multihurt – Hurtownia, Pomorskie Zrzeszenie LZS Gdańsk, Firma Handlowo-Usługowa AHA - Chatka Skrzata Andrzej Ranachowski, Przychodnia Weterynaryjna Barlewiczki, Firma Handlowa Dansław Sztum - Sławomir Rozenberg, Masarnia w Ryjewie Norbert Kawski, Spółdzielnia Mieszkaniowa Sztum, Ulinex Sztum Urszula i Marek
Ruchlewicz, PSS Społem Sztum, Gabinet Kosmetyczny New Image Sztum, Browar Amber, Browar
Calsberg Polska, Las Vegas - Producent Napoi Izotonicznych i Energetycznych, Kwiaciarnia KAMELIA Sztum Tomasz Jakóbczyk, Kwiaciarnia Róża Sztum, Restauracja ROMA Sztum; Radni: Czesław
Oleksiak, Andrzej Murawski, Ryszard Mazerski; Roman Byczkowski - pełnomocnik Solidarna Polska w Sztumie.
PARTNERZY: Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztumskie Centrum
Kultury, SP 2 Sztum, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie, Straż Miejska Sztum,
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie, Ochotnicze Straże Pożarne Sztum, Sztumska Agencja Rozrywkowa Burczyk Estrada, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, Transport
Sanitarny Lesław Olszewski.
PATRONAT HONOROWY: Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Leszek
Tabor - burmistrz miasta i gminy Sztum
ORGANIZATOR: Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum

Piknik Hippiczny
Rada Sołecka oraz Stajnia Iska w Sztumskim Polu zapraszają wszystkich mieszkańców na Piknik Hippiczny, który odbędzie
się 26 maja na terenie Stadniny Koni przy ul. Łąkowej.
Gwoździem programu będą zawody w konkurencji skoków przez
przeszkody. Po raz pierwszy w historii Ziemi Sztumskiej zostanie rozegrany Konkurs Skoków o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Gospodarze imprezy zaprosili do
współzawodnictwa kluby jeździeckie
nie tylko z województwa pomorskiego, ale i z głębi kraju. Swoje umiejętności będą mogli zaprezentować zawodnicy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej trudnej dyscyplinie (klasa LL), jak również wytrawni skoczkowie, prezentujący swoje umiejętności
na wielu parkurach w regionie (klasa N).

Wszystkie konkursy odbędą się
na zasadach towarzyskich. Dodatkową atrakcją dla publiczności będą konkursy towarzyszące oraz przejazdy wozem konnym po okolicznych lasach.
Początek sportowego pikniku przewidziano na godz. 10. Szczegółowy plan imprezy znajdziecie Państwo
na stronie www.stajniaiskra.pl. Można też zadzwonić pod nr 504 025 326.
Sołtys Sztumskiego Pola Małgorzata Charycka, burmistrz Leszek Tabor oraz rodzina Gossów, gospodarze Stajni Iskra, zapraszają serdecznie!
Zawodniczka Stajnia Iskra Anna Braun zwyciężczyni poprzednich zawodów.
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Sztumski bieg Solidarności w obiektywie

Nie tylko wręczeniu nagród towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców.

U najmłodszych radość biegania widać od razu...

Zwycięzcy biegu głównego na podium.

Najszybsza sztumianka –
Magdalena Bucewka.

Trójka najszybszych sztumian.
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Pół wieku razem

Daniela i Mieczysław Setowie

Irena i Franciszek Krupowie

Maria i Krzysztof Snochowie
Marianna i Jan Małkiewiczowie

Urszula i Paweł Klotkowie

Janina i Wojciech Ludwikowie

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sztumie odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote gody obchodzili: Jadwiga i Ginter Bergowie, Irena i Franciszek Krupowie, Urszula i Paweł Klotkowie, Janina i Wojciech Ludwikowie, Marianna i Jan Małkiewiczowie,
Daniela i Mieczysław Setowie oraz Maria i Krzysztof Snochowie.
Burmistrz Sztumu Leszek Tabor złożył jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia oraz udekorował medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawanymi przez Prezydenta RP.
Medale są wyrazem uznania dla wartości życia rodzinnego,
wdzięczności za codzienny trud, wzajemne wsparcie i odpowiedzialność.
Pary otrzymały także dyplomy z życzeniami oraz kwiaty. Na zakończenie jubilaci oraz goście wpisali się do kroniki USC.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum,
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640
6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia ELGRAF, 82-300
Elbląg, ul. Komeńskiego 19 A, tel. 55 239 60 00

Jadwiga i Ginter Bergowie

