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Ośrodek pomocy
informuje
Złóż wniosek na fundusz alimentacyjny
jeszcze w sierpniu, a nie będziesz
musiał czekać na wypłatę świadczeń.

Program święta pomyślany został tak, aby każdy znalazł dla siebie coś ciekawego.

Miasto świętuje urodziny
Od 7 do 9 września będziemy obchodzili Dni Ziemi Sztumskiej. W parku miejskim jako gwiazdy kolejnych wieczorów wystąpią: Golden Live, Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, a podczas „Nocy bardów” Krzysztof Daukszewicz, Jakub (Kuba) Sienkiewicz,
Piotr Bakal, Bogusław Nowicki i Marek Stefankiewicz. W niedzielę o godz. 15 burmistrz Leszek Tabor będzie częstował tortem, przygotowanym na 596. urodziny miasta.
8 września (sobota) w godz. 10 do 13 przy Urzędzie Miasta i Gminy zostanie przeprowadzona coroczna akcja proekologiczna „Drzewko za makulaturę”. Podobnie jak
w ubiegłych latach za 5 kg oddanej makulatury i kupon wycięty z „Dziennika Bałtyckiego” otrzymuje się sadzonki drzew leśnych lub ozdobnych. Nowością akcji, organizowanej przez Miasto i Gminę Sztum w porozumieniu z redakcją „Dziennika Bałtyckiego” oraz Nadleśnictwo Kwidzyn, będzie możliwość oddania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Ramowy program publikujemy na str. 16.

Zgodnie z przepisami, jeśli osoba
ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz
wypłata ich za październik następuje do
31 października.
Natomiast w sytuacji, gdy wniosek
zostanie złożony po tym terminie, musi poczekać do 30 listopada.
Od 1 września można składać wnioski na świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 2012/2013! W przypadku, gdy ubiegający się złoży wniosek
wraz z dokumentami do 30 września, to
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata za listopad następuje do 30 listopada; gdy zostanie złożony
od 1 października do 30 listopada - do
31 grudnia 2012 r.
Więcej informacji pod numerami
telefonów: 55 640 63 51 lub 55 640 34 30.

Wybory radnych
Nowy kodeks wyborczy wprowadza
m.in. jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach radnych w gminach.
Oznacza to, że miasto i gmina Sztum zostanie podzielone na 15 okręgów. Jaka
jest propozycja?
Str. 3
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Z miasta i gminy

Po raz drugi Sztumskie Centrum Kultury zorganizowało Festiwal Teatrów
Ulicznych. Zespoły – w tym grupa ze Sztumu - występowały w różnych
częściach placu Wolności do późnych godzin wieczornych. Warto dodać,
że przez całe wakacje SCK proponował cykl sobotnich koncertów –
z różnymi gatunkami muzyki - na plaży i placu Wolności.

W 90. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech oraz z okazji
odpustu odbył się w kościele św. Anny koncert organowy Ireneusza
Wyrwy z Lublina. W repertuarze znalazły się tradycyjnie utwory Feliksa
Nowowiejskiego. Występ artysty bardzo podobał się publiczności.
Na zdjęciu: Ireneusz Wyrwa pod popiersiem kompozytora.

Finałem
lipcowych
zajęć
dla
młodych
wodniaków,
organizowanych przez Sztumskie
Towarzystwo Żeglarskie Sailing
na podstawie umowy podpisanej
z Miastem i Gminą Sztum, był
spływ kajakowy z przystani
w Białej Górze do Malborka.
Pogoda dopisała, a osiemnastu
śmiałków bez przygód dopłynęło
do celu. Wcześniej trzy razy
w tygodniu kilkunastoosobowa
grupa młodzieży poznawała
tajniki żeglarstwa. Klub Sailing
miał do dyspozycji trzy łódki,
z czego jedną przekazaną na
własność przez firmę DAWID,
a pomalowaną przez PRIMET.

Tracimy na tym wszyscy...

Punkt wypoczynkowy w Gościszewie, będący elementem ścieżki rowerowej, to idealne miejsce do wypoczynku. Roztacza
się stamtąd malowniczy widok na dolinę Nogatu. Niestety, wystarczyło kilka miesięcy użytkowania, a wandale (to zbyt delikatne określenie) dokonali tam istnego spustoszenia. Porozrzucane śmieci można posprzątać, ale co zrobić, gdy zostaje niszczone
wyposażenie? Ostatnio skradziono ławostół...
Problem jest szerszy i dotyczy nie tylko opisanego przypadku. Dewastacje notuje się na Bulwarze Zamkowym i w innych, niedawno odnowionych miejscach. Marnotrawione są pieniądze nas wszystkich...
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Nowy podział gminy na okręgi
Uchwalony 5 stycznia ub. roku kodeks wyborczy wprowadza m.in. jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach radnych
we wszystkich gminach, poza tymi, które mają prawa powiatu. W praktyce oznacza to, że miasto i gmina Sztum zostanie
podzielone na 15 okręgów. Z każdego wybrany zostanie jeden radny.
Okręgi muszą mieć zbliżoną liczbę
mieszkańców, czyli tzw. normę przedstawicielstwa. Oblicza się ją przez podzielenie mieszkańców gminy przez wybieraną liczbę radnych. Dla miasta i gminy
Sztum wynosi ona 1211,93.
Na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza
gminy (sołectwo). Łączy się je lub dzieli,
jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
Dla miasta i gminy Sztum zostały
przygotowane dwie propozycje podziału na okręgi. Przy każdej ulicy i sołectwie
podajemy liczbę mieszkańców.
Do 10 września mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi, dostarczając
je w formie pisemnej do Biura Informacji Urzędu (parter) lub na adres mailowy
biuletyn@sztum.pl. Bliższych informacji
udzielają Daria Mietlewska-Dura, sekretarz urzędu (tel. 55 640 6320) i Małgorzata Draganek, p.o. zastępcy kierownika
Referatu Ogólno-Organizacyjnego (tel.
55 640 6385).
Najpóźniej do 1 listopada radni powinni zdecydować, jakie będą granice okręgów. Przepisy mówią, że podział
gminy na okręgi wyborcze jest stały, a jego zmiana możliwa jest tylko w nielicznych przypadkach.

Podział miasta na okręgi

(propozycja)
1. Kasprowicza (33), Kościuszki (14),
Osiedle Różane (1023), Polna (44), Żeromskiego (89). Razem mieszkańców
1203

2. Chełmińska (150), Lipowa (55),
Nowowiejskiego (813), Słowackiego (15).
Razem 1033
3. Barczewskiego (89), Baczyńskiego (135), Domańskiego (50), Fiszera (64),
Galla Anonima (61), Jagiełły ( 203), Kasztelańska (10), Kwidzyńska (63), Osiedle
na Wzgórzu (90), Osiedle Witosa (123),
Osińskiego (150), Plebiscytowa (34), Władysława IV ( 7), Związku Jaszczurczego
(66). Razem 1312
4. Osiedle nad Jeziorem (610), Reja
(715). Razem 1325
5. Kochanowskiego (152), Młyńska
(158), Osiedle parkowe (691), plac Wolności (221). Razem 1222
6. Mickiewicza (467), Morawskiego
(416), Osiedle Sierakowskich (535). Razem 1418
7. Kwiatowa (140), Ogrodowa (23),
Radosna (97), Sienkiewicza (444), Słoneczna (112), Wiejska (21), Wojciechowskiego (276), Zacisze (134). Razem 1247
8. Chopina (193), Czarnieckiego
(133), Gdańska (56), Kalkszteina (66), Koniecpolskiego (104), Konopnickiej (77),
Kopernika (127), Królowej Jadwigi (48),
Paderewskiego (61), Skłodowskiej (111),
Spokojna (261). Razem 1237

Podział wsi na okręgi

Propozycja I:
1. Barlewice (356), Parowy (63), Pietrzwałd (157), Sztumska Wieś (431),
Sztumska Wieś ul. Domańskiego (79). Razem 1086
2. Postolin (671), Nowa Wieś (429).
Razem 1100

3. Białą Góra (232), Piekło (334),
Uśnice (361), Zajezierze (299). Razem
1226
4. Gościszewo (984), Gronajny (200).
Razem 1184
5. Kępina (147), Koniecwałd (516),
Koślinka (150), Sztumskie Pole (582). Razem 1395
6. Czernin: Osiedle Przyleśne, ulice: Sportowa, Reymonta, Cygusy, Górki,
Ramzy Małe, Szpitalna Wieś (1041)
7. Czernin ulice: Akacjowa, Donimirskich, Jaśminowa, Krótka, Okrężna,
Pieniężnego, Sadowa, Topolowa, Zielna
(1150)
Propozycja II
1. Barlewice (356), Kepina (147), Koślinka (150), Postolin (671), Pietrzwałd
(157), Sztumska Wieś ul. Domańskiego
(79)
2. Nowa Wieś (429), Parowy (63),
Sztumska Wieś (431)
3. Biała Góra (232), Piekło (334),
Uśnice (361)
4. Gościszewo (984), Gronajny (200).
Razem 1184
5. Koniecwałd (516), Sztumskie Pole
(582), Zajezierze (299)
6. Czernin: Osiedle Przyleśne, ulice: Sportowa, Reymonta, Cygusy, Górki,
Ramzy Małe, Szpitalna Wieś (1041)
7. Czernin - ulice: Akacjowa, Donimirskich, Jaśminowa, Krótka, Okrężna,
Pieniężnego, Sadowa, Topolowa, Zielna
(1150)

Umowa na rewitalizację fosy podpisana
2 lipca została podpisana umowa
pomiędzy Województwem Pomorskim
a Miastem i Gminą Sztum na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów
fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

Miasto i Gmina Sztum realizuje projekt wspólnie z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Anny i Bankiem Spółdzielczym w Sztumie. Całkowity koszt realizacji projektu to 2 837 989,97 zł; przyznane dofinansowanie wynosi 1 808 252,08
zł, co stanowi 65 proc. kosztów kwalifikowalnych.
Projekt obejmuje rewitalizację miejskiego muru obronnego o łącznej dłu-

gości 116 m; budowę oświetlenia iluminacyjnego fragmentu murów obronnych; zagospodarowanie przestrzeni
publicznej fosy staromiejskiej o łącznej
powierzchni 0,6 ha; remont fragmentu
muru ceglanego o długości 46,32 m wokół cmentarza i kościoła p.w. św. Anny
w Sztumie.
Zakończenie projektu planuje się na
grudzień 2013 r.
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Udany festyn rodzinny
Zespół Szkół w Gościszewie i Rada
Sołecka zorganizowała dla mieszkańców
wsi festyn rodzinny.
Organizatorzy przygotowali sporo
atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchany zamek, zjeżdżalnię, trampolinę, elektryczne autka, były przejażdżki bryczką, konkursy sportowe i sprawnościowe. Była loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywał
oraz loterię, gdzie główną nagrodą był
rower ufundowany przez firmę Folta i zestawy piłek.
Były również punkty gastronomiczne z domowymi wypiekami, pyszną grochówką, zapiekankami, kiełbaską, lodami i słodyczami.
Festyn uświetniły swoim występem panie z zaprzyjaźnionego sołectwa
z Czernina. Oprócz tego były występy
dzieci z przedszkola oraz ze szkoły. Miejscowa Straż Pożarna dała pokaz swojej
sprawności.
Na zaproszenie sołtysa Ryszarda Antoniuka przyjechali na swoich pięknych
maszynach członkowie sztumskiego klubu motocyklowego. Sołtys uhonorował
jego lidera - Marka Gubca z Czernina pamiątkowym zegarem w kształcie - oczywiście - motocykla. Było to podziękowanie za udział w wielu imprezach okolicznościowych.

Wśród wielu stoisk nie zabrakło także z loterią fantową.

Nagrody dzieciom uczestniczącym
w różnych konkursach wręczali: burmistrz Leszek Tabor, wiceburmistrz Alicja
Podlewska, Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miasta oraz Zbigniew Zwolenkiewicz, radny powiatowy.
Dochód z festynu zostanie przeznaczony przez Radę Sołecką na wycieczki
dla dzieci.

Znane, aktywne i popularne

Wśród wielu stoisk nie zabrakło także z loterią fantową.

Koło Gospodyń Wiejskich z Czernina zajęło drugie miejsce w internetowym plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” na najpopularniejsze KGW w powiecie.
- Oczywiście, bardzo cieszymy się z wyróżnienia i dziękujemy wszystkim, którzy na nas zagłosowali - mówi Danuta Barańska, szefowa koła. – Staramy się różnymi sposobami integrować miejscową społeczność, zachęcić do aktywności, wyrwać
z czterech ścian domu i sprzed telewizora.
1 września zapraszamy na festyn rodzinny „Zakończenie lata”, który organizujemy
ze stowarzyszeniem Aktywny Czernin. Od godz. 15 atrakcje dla dzieci, darmowy bigos, stoiska z przysmakami, wstępy artystyczne, m.in. Maxa Covera, a wieczorem zabawa taneczna.

Gotuj i żyj zdrowo
Miasto i Gmina Sztum zaprasza do
udziału w projekcie „Gotuj i żyj zdrowo
– cykl warsztatów kulinarnych aktywizujących i wzmacniających więzi społeczne poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi”.
Nabór ogłoszony jest dla mieszkańców Sztumskiej Wsi, Koślinki oraz okolicznych wsi gminy Sztum dotyczy osób
powyżej 15 roku życia. Zakres projektu obejmuje m.in. cykl warsztatów kulinarnych oraz uczestnictwo w wydarzeniach rekreacyjno–kulturalnych.
Terminy spotkań: Sztumska Wieś –
11 i 13 września, Koślinka – 18 i 20 września.
Podsumowaniem warsztatów będzie wyjazd integracyjno-kulturalny dla
50 osób do Teatru Dramatycznego w Elblągu.
Uwaga - liczba miejsc ograniczona. Zapisy i szczegółowe informacje tel. 55 640-63-83.

Dożynki...
... gminne odbędą się 15 września w
Gościszewie. Po mszy św. w intencji rolników, ceremonia dożynkowa, występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkół,
grupy AXEL (muzyka biesiadna) i wiele
atrakcji.
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Maszerujmy z kijkami wokół jeziora
8 września na plaży miejskiej odbędą się I Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum o Puchar Burmistrza i II Mistrzostwa Powiatu
Sztumskiego o Puchar Starosty w Nordic Walking.
Impreza wchodzi w cykl
„Pucharu Pomorza w Nordic Walking 2012” pod hasłem
„Dzieci, Młodzież, Dwa Kije.”
Dotychczas zawody odbyły się
w Łebie, Słupsku, Jarosławcu,
Grudziądzu i Sopocie. Sztumska impreza organizowana jest
w ramach obchodów Dni Ziemi Sztumskiej przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum, przy współudziale
Miasta i Gminy Sztum, Starostwa Powiatowego w Sztumie,
Sztumskiego Centrum Kultury,
Banku Spółdzielczego w Sztumie oraz Sztumskiej Agencji
Rozrywkowej Burczyk Estrada.
Zawody odbędą się na
dwóch dystansach 5 i 10 kilometrów na trasie wokół Jeziora Zajezierskiego. Uczestnicy
krótszego dystansu będą mieli
do pokonania jedno okrążenie
a uczestnicy dłuższego dystansu – dwa. Start i meta na plaży miejskiej. Trasa marszu przebiegać będzie po nawierzchni
zróżnicowanej: Bulwarem Zamkowym, ścieżką rowerową oraz
drogą żwirową wyłożoną płytami jumbo. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz wezmą
udział w losowaniu nagród.
Wszystkie informacje na stronach www.zantyr.pl oraz www.
chodzezkijami.pl.

Zapraszamy do startu w mistrzostwach miasta i gminy Sztum.

Program zawodów przedstawia się następująco: 9.00 –
11.15 – rejestracja zawodników
i przyjmowanie nowych zapisów; 11.30-11.55 – rozgrzewka,
ustawianie do startu, otwarcie
zawodów; 12.00 – start na dystansie 10 km; 12.15 – start na
dystansie 5 km; 14.30 – oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, losowanie
upominków
Zapraszamy wszystkich
amatorów marszów z kijkami do udziału w imprezie,
w szczególności z terenu naszej gminy i powiatu. Chodzi głównie o Państwa udział

i świetną zabawę. Chodzi
o ruch dla zdrowia i promocje
, nowej, świetnej formy aktywności ruchowej, jaką jest
NordicWalking. Dla wszystkich mieszkańców Miasta
i Gminy Sztum oraz Powiatu
Sztumskiego odpłatność wynosić będzie tylko 10 zł. Zapisywać się można na www.
elektonicznezapisy.pl
lub
w miejscu imprezy – na plaży
miejskiej.
Prosimy nie zrażać się tym,
że jest prowadzona klasyfikacja
sportowa, bo taka podczas zawodów być musi. Będą wyróżnieni najlepsi sztumscy ma-

szerzy oraz niepełnosprawni.
Klasyfikacja prowadzona
jest w kilkunastu kategoriach
wiekowych: Kategorie na 5
km: dziewczęta i chłopcy do 10
lat; 11 – 13; 14 – 16; juniorki/juniorzy - 17 -19; seniorki/seniorzy - 20 – 29; K30/M 30 - 30 -39;
K 40/M 40 - 40 – 49; K 50 /M50
- 50 – 59; K 60 /M 60 - 60 – 69;
K 70 - M 70 - 70 i powyżej. Kategorie na 10 km: seniorki/seniorzy 18 – 29 lat; K 30/M 30 30 – 39; K 40/M 40 - 40 – 49; K
50/ M 50 - 50 – 59; K 60/M 60 60 – 69; K 70/M 70 - 70 i powyżej.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących
do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy/najmu:
Miejscowość: Sztum, obręb 4 – działka nr 56 o pow. 0.2551ha.
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona klasa użytków RIIIa
Przeznaczenie: dzierżawa na okres do lat 3 z przeznaczeniem na uprawy rolne
Czynsz dzierżawny: roczny czynsz dzierżawny w wysokości odpowiadającej
0,9 q pszenicy
Termin płatności czynszu dzierżawnego: w dwóch ratach – I rata do 31 marca
każdego roku, II rata do 30 września każdego roku
Miejscowość: Sztum, obręb 2 – garaż nr 34 na dz. nr 279/131.
Opis nieruchomości: garaż murowany w zabudowie szeregowej
Przeznaczenie: najem na czas nieokreślony
Czynsz z tytułu najmu: miesięczny czynsz z tytułu najmu w wysokości 80,00 zł
+ VAT
Termin płatności czynszu: do 15 - tego każdego miesiąca
Miejscowość: Obręb Piekło, gm. Sztum – część działki nr 106/4 o pow.20 kw ,
Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na budynek gospodarczy,
skład opału. Przeznaczenie: dzierżawa na okres do 3 lat.
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 0,30zł/m kw, lecz nie mniej niż 30 zł.
Termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego – do 31 marca każdego roku.

Miejscowość: Obręb Piekło, gm. Sztum – część działki nr 109 o pow. 12,50 m kw.
Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na budynek gospodarczy,
skład opału. Przeznaczenie – dzierżawa na okres do trzech lat.
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m. kw., lecz nie mniej niż
30 zł.
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 31 marca każdego roku.
Miejscowość: Obręb Piekło, gm. Sztum – część działki nr 109 i 110 o pow. 20 m
kw.
Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na budynek gospodarczy,
skład opału. Przeznaczenie – dzierżawa na okres do trzech lat.
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 0,30 zł/m. kw., lecz nie mniej niż
30 zł.
Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – do 31 marca każdego roku.
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy/najmu – Urząd Miasta
i Gminy Sztum, pokój 42 lub 44 (II piętro), Tel. 55 640 63 68
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Lekcje dla rodziców
W sierpniu MGOPS zorganizował drugi wyjazd integracyjny - tzw. „Szkoła dla Rodziców”.
Rodziny pojechały tym razem do
Gospodarstwa Agroturystycznego „Inny świat – kraina przyrody i przygody”
w Krastudach, gm. Mikołajki Pomorskie.
Wyjazd miał na celu m.in. podniesienie
samooceny uczestników projektu, integrację rodzin, poznanie możliwości aktywnego spędzania wspólnie czasu wolnego.
„Szkoła dla Rodziców” ma umożliwić
rodzinom odbudowanie i/lub wzmocnienie więzi rodzinnych, jak również
opanowanie konkretnych umiejętności
wychowawczych.
Podczas wyjazdu zorganizowano zajęcia warsztatowe z psychologiem Dobry
rodzic. Poruszone zostały m. in. następujące tematy: moje mocne i słabe strony
– nabywanie umiejętności wglądu w siebie i członków swojej rodziny, bariery
w komunikacji, jak słuchać swoich dzieci, jak pomóc, by radziły sobie z własnymi uczuciami. Natomiast w części drugiej: asertywność, zachowania agresywne i uległe wobec dzieci, jak stawiać granice, konsekwencje pochwał i kar, jak
budować w dziecku poczucie własnej
wartości.
Ponadto odbyły się zajęcia z asystentem rodziny, który poprowadził pogadankę prozdrowotną z rodzicami
(uczestnicy otrzymali zestawy apteczek).
Dzieci upominki. Gospodarstwo agroturystyczne zaproponowało uczestnikom
dodatkowe atrakcje
- m. in. nauka jazdy konnej, przejażdżki bryczką, karaoke, zabawy integracyjne
– konkurencje sportowe.
W wyjeździe udział wzięły 3 rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny
(13 osób), asystent rodziny, psycholog

„Szkoła dla Rodziców” ma umożliwić odbudowanie i/lub wzmocnienie więzi rodzinnych.

i trzech pracowników socjalnych (łącznie
18 osób).
Od września MGOPS w Sztumie, w ramach opisywanego projektu, przystąpi do realizacji Programu Aktywności
Lokalnej na terenie Czernina. Planowane działania prowadzić mają do pozytywnych zmian w życiu indywidualnych

osób, rodzin i wspólnot. Dlatego planuje się różne formy wsparcia, m. in. warsztaty z doradcą zawodowym, spotkania
z psychologiem, zajęcia z animatorem lokalnym oraz działania o charakterze środowiskowym - zaangażowanie uczestników w imprezy i spotkania integracyjne,
edukacyjne, sportowe.

Ścieżka rowerowa ze znakami

Wytyczona i przebudowana ścieżka w ramach projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego” została wzbogacona o oznakowanie, które powstało na
całej jej długości umożliwiając bezproblemowe poruszanie się po 157 kilometrach Rowerowego Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu. Oznakowana ścieżka łączy największe atrakcje na Powiślu z zamkiem w Malborku i biegnie przez siedem gmin zaangażowanych w projekt, tj. Malbork oraz Sztum, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Prabuty,
Stary Dzierzgoń i Dzierzgoń. W ramach oznakowania powstały m.in. zadaszone tablice informujące o atrakcjach znajdujących się na szlaku. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dzięki oznakowaniu ścieżek rowerzyści nie pobłądzą.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
POZ. 1. Opis nieruchomości: 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
Wadium: 10 proc. ceny wywoławczej - 16.450,00 zł
Warunki płatności: Kwota za lokal i udział do gruntu uzyskana w przetargu płatna w pełnej wysokości przed zawarciem umowy
notarialnej na konto BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Sprzedaż lokalu i udziału do gruntu jest zwolniona z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
POZ. 2 Opis nieruchomości: 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
Wadium: 10 proc. ceny wywoławczej - 14.710,00 zł
Warunki płatności: Kwota za lokal uzyskana w przetargu płatna w pełnej wysokości przed zawarciem umowy notarialnej na konto
BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Pierwsza opłata za oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste: w wysokości 25proc. ceny uzyskanej w przetargu + podatek VAT
23 proc. płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na ww. konto
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste udziału do gruntu: w wysokości 1 proc. ceny uzyskanej w przetargu + podatek VAT 23 proc. podlega wnoszeniu, bez oddzielnego wezwania, do dnia 31 marca każdego
roku począwszy od roku następnego po zawarciu umowy na ww. konto.
Opłata roczna może być aktualizowana na podstawie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Sprzedaż lokalu zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, a oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu podlega opodatkowaniu stawką
podstawową z art. 29 ust. 5a, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej.
Termin i miejsce przetargu: 10.09.2012 r. w sali nr 33 UMiG w Sztumie o godz. 11.00 na nieruchomość wymienioną w poz. 1 i o godz. 12.00
na nieruchomość wymienioną w poz. 2
Termin i sposób wniesienia wadium: do dnia 7. 09. 2012 r. na konto
depozytowe M i G Sztum w BS Sztum nr 19 8309 0000 0000 0042 2000
0040
Dodatkowe informacje:
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób, którym przysługiwałoby prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 21. 08.
1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta
i Gminy zapewnia, ze nie toczy się postępowanie administracyjne ani
sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia w/w nieruchomości przez
Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie
podanym wyżej. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na
rzecz osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca
wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia:
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona
o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku, gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 43 lub 52,
tel. 640 6379 lub 640 6362.
Sztum, dnia 10.07.2012 r.

Kalendarz podatnika
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przypomina o terminach płatności, które przypadają we wrześniu.
Terminy płatności podatków i opłat lokalnych:
15.09.2012r. – rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego
od osób fizycznych,
15.09.2012r. – rata podatku od środków transportowych,
15.09.2012r. – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych,
15.09.2012r. – rata podatku rolnego od osób prawnych.
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów lub bezpośrednio na konto
Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
(wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
Informacje dotyczące w/w podatków i opłat można uzyskać w Referacie Podatkowy - I piętro:
pokój nr 25 – podatki z terenu gminy Sztum,pokój nr 26 – podatki z terenu miasta,
pokój nr 26 – podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów.
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Nie możemy się polskości zaprzeć
90 lat temu powstał Związek Polaków w Niemczech. Jego pierwszym prezesem został hr. Stanisław Sierakowski
z Waplewa.
O powstaniu Związku Polaków w Prusach Wschodnich (1920),
a dwa lata później w całych Niemczech, pisaliśmy w poprzednim
biuletynie. Przypomnijmy jedynie, że do ZPwN należało ok. tysiąc
członków z terenu Powiśla.
15-lecie powstania organizacji bardzo uroczyście obchodzono
w Sztumie. Zjazd ów stanowił element obchodów, których kulminacją był słynny Kongres Polaków w Berlinie, zorganizowany 8 marca 1937 r. Wtedy ogłoszono pamiętne „Pięć Prawd Polaków w Niemczech”: „Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą dzieci
naszych! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą - nie wolno mówić o Matce źle!”.

Jubileusz w strzelnicy

Ale wróćmy do sztumskich obchodów rocznicowych, mało w sumie znanych i opisywanych.
19 lutego 1937 r. , godzina 5 po południu. Scena sztumskiej
strzelnicy jest udekorowana czterometrowym symbolem Rodła,
widniejącym na czerwonym tle. Rolnik ze Sztumskiego Pola Bolesław Osiński , prezes okręgu Ziemi Malborskiej IV Dzielnicy Związku
Polaków w Niemczech, otwiera uroczystości związane z obchodami.
Obecni śpiewają Hymn Rodła. Wchodzą poczty sztandarowe, wprowadzają nowy sztandar okręgowy. Chór młodzieży śpiewa pieśń
„Dumny nasz sztandar wznieśmy zuchwale”. Po tym recytuje utwór
Lech Malbora (Franciszka Jujki - nauczyciela ze Starego Targu) „Bóg
nam powierzył Ojców ziemię”. Studenci z Królewca występują z kilkoma polskim pieśniami.
Na mównicy jako pierwsza staje Wanda Donimirska, ziemianka z Czernina, aby w imieniu miejscowych organizacji złożyć wyznanie narodowej wiary: „Od wieków Polakami - po wieki Polakami”. W imieniu IV Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech przemawia ks. Wacław Osiński, straszy brat Bolesława, mieszkający w Olsztynie: „Polacy z Warmii i Mazurów stają ramię przy ramieniu z rodakami Ziemi Malborskiej”.
Franciszek Lemański , dyrektor Banku Słowiańskiego w Berlinie,
finansujący inicjatywy gospodarcze osób oraz organizacji mniejszości polskiej, zwrócił uwagę na nierozdzielny związek życia gospodarczego z życiem społecznym. Ks. Józef Styp-Rekowski, który kierował Związkiem Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech, przypomniał o słowach św. Tomasza z Akwinu: „Człowiek stworzony jest
dla Boga, Narodu i Rodziny”. Potem przemawiali Seweryn Pieniężny,
redaktor „Gazety Olsztyńskiej” i Władysław Gębik, dyrektor Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie.
Jan Lenga (Łęga), rolnik z Postolina, w imieniu Towarzystwa
Szkolnego na Ziemi Malborskiej, rzuca hasło: „ Wszystkie dzieci
polskie do polskich szkół”. Potem wystąpił Arka Bożek z Markowic,
przedstawiciel Śląska. „Jeszcze ten dzień nie nadszedł, gdy będą
chować ostatniego Polaka. Nabierzmy przeto więcej otuchy i śmiele
patrzymy przed siebie. Najcięższe chwile już są za nami. ”„Silną dło-

Na frontonie dworku w Małych Ramzach, należącym przed wojną
r. do Marii i Kazimierza Donimirskich, działaczy ZPwN, staraniem
rodziny wmurowano pamiątkową tablicę. Na zdjęciu Teresa Piechocka,
najmłodsza córka ostatnich właścicieli dworku, podczas uroczystości
odsłonięcia.

nią trzymamy sztandar Rodła” – stwierdził w imieniu młodzieży i towarzystw śpiewaczych Mikołaj Dorsz, który dwa lata wcześniej z grupą z Powiśla zorganizował rowerową wycieczkę ze Sztumu do Warszawy na zlot młodzieży polskiej z zagranicy.
Kierownik Okręgu Ziemi Malborskiej Franciszek Wojciechowski
(potem pierwszy powojenny burmistrz Sztumu) przedstawił działalność związku. Podsumowuje zaś dr Jan Kaczmarek, kierownik
ZPwN, mówiąc: „Jesteśmy Polakami z Bożego nakazu. Możemy się
(...) polskości zaprzeć, ale mimo tego Polakami być nie przestaniemy.
Możemy być co najwyżej złymi Polakami.”

Zasłużyli na pamięć

Kiedy wybucha wojna, hitlerowskie represje wobec członków
związku rozpętały się na trudną do wyobrażenia skalę. Wystarczy
przypomnieć losy kilku osób wymienionych w tym tekście. Wanda
i Witold Donimirscy jeszcze w sierpniu 1939 r. zostali zmuszeni do
opuszczenia majątku w Czerninie (wkrótce został przez hitlerowców skonfiskowany), a potem aresztowani. Witold Donimirski zginął
w obozie Sachsenhausen. Stanisław Sierakowski z żoną Heleną oraz
brzemienną córką i zięciem zostali bestialsko zamordowani w październiku 1939 r. prawdopodobnie w Rypinie. Gehenny obozowej
nie przeżyli Bolesław Osiński, Jan Lenga, Mikołaj Dorsz, Franciszek
Jujka.
Ale i czasy powojenne przyniosły ocalałym członkom Związku
Polaków w Niemczech wiele goryczy. Niektórzy - w czasach stalinowskich - trafiali do więzień pod absurdalnymi zarzutami szpiegostwa, współpracy z Niemcami (!) lub polskim wywiadem w okresie
międzywojennym.
Dlatego mieszkańcy Ziemi Sztumskiej, obchodząc patriotyczne
rocznice, nie mogą zapominać o Polakach spod znaku Rodła.

Rodło

Uroczystość zgromadziła potomków Donimirskich oraz władze miasta.

To znak przedstawiający bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym
miastem Krakowem, używany przez Związek Polaków w Niemczech od 1933 r. Zaprojektowała go Janina Kłopocka. Nazwa
wzięła się od zbitki słów: ROdnica (herb) i goDŁO.
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Lokatorzy w pętli długu
Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych wobec gminy przekracza 860 tys. zł i w ciągu ostatnich czterech lat wzrosło o 231 proc.
Co ma robić lokator, gdy mu nie starcza pieniędzy na czynsz? Jak zmniejszyć dług wobec gminy?

Pierwszym rozwiązaniem jest wystąpienie do gminy o dodatek mieszkaniowy. Ubiegać się o niego może każdy, kto
posiada tytuł prawny do zajmowanego
lokalu – niezależnie od tego, czy mieszka
w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Pod uwagę brany jest także pułap dochodu (w gospodarstwie jednoosobowym 1398,57 zł, w gosp. wieloosobowym 998,98 zł) oraz metraż zajmowanego mieszkania.
Uwaga: osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu, może ubiegać
się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jeśli posiada orzeczenie sądowe
o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub
zamiennego.
Fakt posiadania zaległości w opłatach za mieszkanie nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku. Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym mieszkaniu (do opłat nie należą opłaty za gaz
przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego na cele bytowe, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie
gruntów).

Wstrzymanie dodatku
Jeśli osoba, której przyznano dodatek
mieszkaniowy, zalega z należnością za
mieszkanie w okresie korzystania z dodatku mieszkaniowego, wypłatę dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeśli nie nastąpi to w ciągu trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku zostaje wstrzymana. Wówczas ponownie o dodatek mieszkaniowy
można wystąpić dopiero po uregulowaniu wszystkich należności. Uregulowanie
w ciągu trzech miesięcy spowoduje wypłatę dodatku za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzone przez zarząd-

cę zasobu mieszkaniowego gminy –
PWiK Sp. z o.o. w Sztumie, należy składać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum w pokoju 42 II piętro w godz. 7.30 do 15.30.

Zamiana na lokal socjalny
Jest możliwość zamiany lokalu mieszkalnego na socjalny, w zamian za umorzenie zadłużenia, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego uprawniające do zamieszkania w takim lokalu.
Z takiej możliwości mogą skorzystać najemcy lokali mieszkalnych - czyli osoby
posiadające tytuł prawny do lokalu. Chęć
zamiany można zgłaszać w UMiG Sztum.
Należy przy tym pamiętać, że umowa
najmu lokalu socjalnego zawierana jest
na czas określony. Jednakże czynsz najmu takiego lokalu jest znacznie niższy
od obowiązującego w zasobie mieszkaniowym gminy, obecnie 1 zł/ m kw..

Zamiana między najemcami
Z tej opcji mogą skorzystać jedynie
najemcy lokali mieszkalnych, tzn. osoby
posiadające tytuł prawny do lokalu.
Najemcy przewidujący możliwość
wystąpienia
kłopotów
związanych
z utrzymaniem zajmowanego mieszkania, zainteresowani dokonaniem wzajemnej zamiany mieszkań powinny zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie pok. 42.
Burmistrz wyda zgodę na zamianę
w przypadku spełnienia kryteriów określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy - przede
wszystkim to brak zaległości w opłatach za mieszkanie, posiadanie tytułu
prawnego do lokalu, odpowiednia powierzchnia mieszkalna.

Zadłużenie w ratach
Wnioski o rozłożenie zadłużenia na
raty można składać w Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie przy ul. Kochanowskiego 28, który zarządza zasobem mieszkaniowym gminy.
Jest to o tyle korzystna propozycja, że
od należności rozłożonej na raty nie na-

licza się odsetek za zwłokę, co zapobiega dalszemu wzrostowi zadłużenia. Poza
tym, po uregulowaniu zadłużenia głównego, istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzeniu wcześniej naliczonych
odsetek.
Warunkiem jest terminowe uiszczanie rat określonych w zawartym pomiędzy dłużnikiem i wynajmującym porozumieniu oraz terminowe opłacanie bieżących opłat za mieszkanie.

Umorzenie zadłużenia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego decyzję taką może podjąć burmistrz w przypadku, gdy
w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności stwierdzono, że dłużnik nie posiada
majątku, z którego możliwe byłoby dochodzenie należności; w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, byliby pozbawieni niezbędnych środków
utrzymania; dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku (…); jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym
dotyczącym tej należności nie uzyska się
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne; nie można ustalić osoby dłużnika lub miejsca jego pobytu; dłużnik, po
opuszczeniu mieszkania komunalnego,
został przekwaterowany do lokalu socjalnego lub do Domu Pomocy Społecznej – po uzyskaniu opinii MGOPS, iż dłużnik nie jest w stanie ponieść takiego wydatku, lub też, jeśli odroczenie terminu
zapłaty lub rozłożenie należności na raty nie zapewnia jej spłaty.
Umorzenie może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności
uzasadniających udzielenie takiej ulgi.
Każda sprawa wymaga indywidualnego
rozpatrzenia. Wnioski wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi sytuację majątkową i rodzinną dłużnika,
w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadanego majątku oraz bilans i rachunek zysków i strat
z ostatnich dwóch lat, a także z innymi
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przesłanek do udzielenia ulgi
można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.
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Wśród najlepszych w kraju
Postawa naszych sportowców na olimpiadzie nieco rozczarowała kibiców. Tym bardziej warto poinformować o krajowych
sukcesach naszych juniorów – kajakarzach Cypriana Korintha i Jakuba Cysewskiego oraz biegacza Andrzeja Rogiewicza.
Może to przyszli olimpijczycy?
Andrzej Rogiewicz to zawodnik LKS Zantyr Sztum trenowany przez Bartosza Mazerskiego. Tym razem wystartował z sukcesem w Międzygórzu
w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim na dystansie 9,5 kilometra. Zdobył brązowy medal.
Zmagał się nie tylko z rywalami, ale trudną trasą i wysoką
temperaturą. Start był w centrum Międzygórza na wysokości 620 m n.p.m., przy temperaturze 28 stopni C, na Śnieżniku
(1425 m) zaś wynosiła 25 stopni.
Zwyciężył
Bartłomniej
Przedwojewski z Wrocławia –
szósty zawodnik ubiegłorocznych mistrzostw świata juniorów. Zdobywając madal, Rogiewicz zakwalifikował się na
28 Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich w Stylu Alpejskim w Temu i Ponte di Legno
we Włoszech (2 września).
Pięć medali na szyi
Przypomnijmy tegoroczne
osiągnięcia zawodnika Zantyru:
brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski w Spale na dystansie 3 km; srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych w Szczecinie na dystansie 6 km; złoty medal w Górskich Mistrzostwach
Polski na Krótkim Dystansie 4
km; brązowy medal Mistrzostw
Polski Juniorów na stadionie na
dystansie 5 km i udział w mi-

strzostwach Europy!
- Andrzej jest jedynym lekkoatletą i chyba jedynym sportowcem gminy i powiatu który w historii sportu sztumskiego zdobył aż pięć medali mistrzostw Polski w ciągu jednego roku – mówi Ryszard
Mazerski, prezes Zantyru. - Jeżeli był taki, to proszę o informacje.
W srebrze i brązie
Duży sukces odnieśli kajakarze Uczniowskiego Klubu
Sportowego Sokolik przy Zespole Szkół w Czerninie podczas XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Zawody rozegrano 19-22
lipca na torze regatowym Brdyujście w Bydgoszczy. Zawodnicy Jakub Cysewski i Cyprian
Korinth wystartowali w kajaku dwójce na dystansach
1000 i 5000 m. Na obu dystansach walka była bardzo zacięta do samej mety. W wyścigu
K-2 1000 m kajaki sklasyfikowane na miejscach od pierwszego
do czwartego mijały linię mety w sekundowych odstępach,
a kajakarze Sokolika wywalczyli brązowy medal.
W wyścigu na dystansie
5000 m po dwóch kilometrach
jeszcze pięć osad miało realną
szansę włączenia się do walki
o medale. Po kolejnym kilometrze dwójka z Sieradza uzyskała lekką przewagę. O kolejności na mecie zadecydowała roz-

Cyprian Korinth i Jakub Cysewski z trenerem Piotrem Ciesielskim.

grywka na ostatnich 500 m. Po
wyjściu z nawrotu zawodnicy
Sokolika zaatakowali i wyprzedzili tę osadę, ale rywale przyspieszyli i odzyskali straconą
pozycję. Zawodnicy z Czernina jako drudzy minęli linię mety. Brawo!
Bardzo miłą niespodziankę swoją postawą na torze regatowym sprawiła Emilia Wlazińska. W wyścigu K-1 na dystansie 500 m po wyścigach eliminacyjnych zakwalifikowała
się do finału B, który ukończyła na szóstym miejscu co dało
jej ostatecznie piętnaste miejsce w Polsce. Jeszcze lepiej wiosłowała Emilia w wyścigu K-1
na dystansie 3000 m. Po bardzo dobrze taktycznie rozegranym wyścigu zawodniczka „So-

kolika” jako siódma minęła linię
mety wyprzedzając siedemnaście rywalek.
Troje reprezentantów Sokolika wystartowało w czterech konkurencjach, w których wywalczyli medal srebrny i brązowy oraz 18 punktów
do Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez MSiT. W punktacji zespołowej UKS Sokolik zajął 20 miejsce na 51 startujących. Gratulacje dla zawodników i trenera.
Przypomnijmy, że Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest odpowiednikiem mistrzostw Polski dla zawodników w kategorii wiekowej junior młodszy.

Moda na dobro

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie wzięło udział w I edycji akcji „Warto być dobrym”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i UNESCO. Dzieci z 1500 szkół w całej Polsce brały udział w konkursie na dobre uczynki w ramach akcji, laureaci z każdej placówki wygrali rowery górskie marki KROSS.
Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru dzieci konkurowały na to ile zrealizują dobrych uczynków w trzech kategoriach: pomoc drugiemu
człowiekowi, zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania
globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.
Spośród pięciu uczniów, którzy dotarli do finału w sztumskim gimnazjum, wykonując zadania propagujące ideę dobra, został wylosowany w czerwcu laureat, który odjechał do domu pięknym rowerem. Magda Skoczyńska, dziś już absolwentka szkoły, swoją postawą udowodniła, że dobro jest zawsze w cenie i moda na tę wartość nie przemija.

Magda Skoczyńska: Moda na dobro nie przemija.
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OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonej
w Sztumie przy ul. Jagiełły do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 3 Miasta Sztum przy ul. Jagiełły.
Oznaczenie nieruchomości: wg księgi wieczystej: nr 17241 i nr 1655; wg ewidencji gruntów: działka nr 241/6 o pow. 13 m kw. i działka nr 243/4 o pow. 13 m kw.
Cena: 2600,00 zł
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 106 zabudowanej myjnią samochodową.
Sposób zbycia: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która zamierza tą nieruchomość nabyć.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV/125/2011 z dnia 28 grudnia 2012 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
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej: wrzesień 2012 r.
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 06.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Postolin
oznaczonej nr 319/2 oraz w obrębie nr 3 miasta Sztum oznaczonej nr 174, do zbycia w drodze przetargu ograniczonego
do właścicieli nieruchomości przyległych posiadających dostęp do nieruchomości wykazanych do sprzedaży
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Postolin bez dostępu do drogi publicznej.
Oznaczenie nieruchomości: wg nr. księgi wieczystej: 11524; wg ewidencji gruntów: działka nr 319/2 o pow. 1700 k kw.
Cena wywoławcza: 20400,00 zł
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV/148/2012 z dnia 31 marca 2012 r.
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie nr 3 Miasta Sztum, bez dostępu do drogi publicznej.
Oznaczenie nieruchomości: wg nr. księgi wieczystej: 11034; wg ewidencji gruntów: działka nr 174 o pow. 773 k kw.
Cena wywoławcza: 41050,00 zł
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI/149/2012 z dnia 31 marca 2012 r.
Ustalenie ceny zbycia: do ceny netto uzyskanej w przetargu ograniczonym 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: nieruchomości te mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która nabędzie ją w wyniku przetargu.
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości posiadających dostęp do wykazanych nieruchomości.
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 zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej: wrzesień 2012 r.
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 06.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonych
w Sztumskim Polu do zbycia w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Opis i położenie nieruchomości: gruntowa niezabudowana położona w obrębie Sztumskie Pole
Oznaczenie nieruchomości: nr księgi wieczystej GD2I/00002511/1; w ewidencji gruntów: działka nr 106/11 o pow. 2652 m kw.
Cena wywoławcza do przetargu: 79560,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu 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: pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z 30.08.2008 r.).
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dla każdej nieruchomości oddzielnie.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI/146/2012 z dnia 31 marca 2012 roku
Warunki płatności: ustalona cena w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej na konto wskazane przez sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Przewidywany termin przetargu: październik 2012 r.
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 06.08.2012 r.
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
z jednoczesną sprzedażą tych budynków.
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość 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 „A”– 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 ustnego 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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.). Do pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
w wysokości 25 proc. liczonej od ceny uzyskanej w przetargu oraz do opłat rocznych w wysokości 1 proc. liczonej od ceny uzyskanej w przetargu,
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 proc. zgodnie z art. 29 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Warunki płatności: cena ustalona w przetargu za budynki oraz pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 25
proc. liczonej 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 są 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 (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 102 poz. 651 ze zm.).
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Termin i miejsce przetargu: 10.09. 2012 rok o godz. 14.00 w sali nr 33 UMiG Sztumie
Wysokość wadium: 24.960,00 zł
Termin i sposób wniesienia wadium: do dnia 07.09.2012 r. na konto depozytowe M i G Sztum w BS Sztum nr 19 8309 0000 0000 0042 2000
0040
Dodatkowe informacje:
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób, którym przysługiwałoby prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 21. 08. 1997
roku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe
kwestionujące prawidłowość nabycia w/w nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nieposiadające zadłużeń
wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w tabeli. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na rzecz
osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca, wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
zakończenia wynikiem negatywnym, niewygrania przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uwaga! Nieruchomość obciążona jest bezumownym korzystaniem przez byłych użytkowników wieczystych. 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 przysługujące Gminie opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 43 lub 52 tel. 640 6379 lub 640 6362.
Sztum, dnia 10.07.2012 r.

Konkurs „zawsze aktywni...”.
W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Jan Kozłowski,
eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, zaprasza organizacje lub osoby prywatne z województwa pomorskiego,
działające na rzecz aktywnego życia osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej do udziału w konkursie „Zawsze
aktywni. Zawsze potrzebni. Zawsze razem”.
Konkurs będzie trwał do 17 września 2012r.
Nagrodą dla 10 wyróżnionych w konkursie osób jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać: www.jankozlowski.pl, tel. 58 550 37 53, aktywni@jankozlowski.pl,
alicja.langowska@jankozlowski.pl.
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OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Pietrzwałd, Barlewice i Sztumska Wieś do zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Opis i położenie nieruchomości: niżej wymienione nieruchomość gruntowe są niezabudowane i nie są przeznaczone są pod zabudowę, przylegają bezpośrednio
do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolnicze
Oznaczenie nieruchomości: w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd - nr 2 o pow. 0,25 ha za cenę 6300,00 zł; nr 10 o pow. 0,34 ha za cenę 8570,00 zł;
nr 14 o pow. 0,07 ha za cenę 1750,00 zł; nr 195 o pow. 0,18 ha za cenę 4540,00 zł; nr 192 o pow. 0,94 ha za cenę 23690,00 zł
Nr księgi wieczystej: GD2I/00013479/4
W obrębie geodezyjnym Barlewice: nr 60 o pow. 0,04 ha za cenę 1260,00 zł
Nr księgi wieczystej: 5993
W obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś: nr 14/2 o pow. 0,86 ha za cenę 18490,00 zł
Nr księgi wieczystej GD2I/00002551/3
Cena sprzedaży zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 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 przyległych wykorzystywanych rolniczo.
Sposób zbycia: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która zamierza te nieruchomość nabyć.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII/156/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
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
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej: wrzesień 2012 r.
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 06.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Białej Górze do
zbycia w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Biała Góra
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 188/21 o pow. 646 m kw.
Nr księgi wieczystej: 14848.
Cena: 6460,00 zł
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 106/4 niezabudowanej sklasyfikowanej jako lasy
Sposób zbycia: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby, która zamierza tą nieruchomość nabyć.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV/124/2011 z dnia 28 grudnia 2012 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
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej: wrzesień 2012 r.
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 06.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Gościszewie
oznaczonej nr 362/1 i 362/2 do zbycia w drodze bez przetargu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Gościszewo
Oznaczenie i cena nieruchomości: wg nr księgi wieczystej: 3289; wg ewidencji gruntów: działka nr 362/1 o pow. 455 m kw. cena: 13650,00 zł; działka nr 362/2
o pow. 454 m kw., cena : 13620,00 zł
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 przyległych przeznaczonych 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 X/73/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 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
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Przewidywany termin zawarcia umowy notarialnej: wrzesień 2012 r.
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 06.08.2012 r.
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Łazienki - miejsce
dla wodniaków
Zakończył się remont budynku przy
ul. Reja 11b, znajdującego się przy plaży miejskiej.
Dzięki wykonanym pracom stał się
integralną częścią całego kompleksu,
a rysunki na ścianach zewnętrznych nawiązują do sportów wodnych. Właśnie
z myślą o klubach wodnych dostosowano wnętrze. Na piętrze w budynku znajduje się duża sala spotkań, pomieszczenia socjalne dla ratowników, biurowe
i gospodarczo-kuchenne. W dolnej części hangar na sprzęt oraz miejsce dla ratowników.

Centra wsi pięknieją
W sierpniu zakończyły się dwie inwestycje, zmieniające wizerunki centrów
naszych wsi – Gościszewa i Sztumskiej
Wsi.
Projekt odnowienia parku w Gościszewie został zrealizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (PROW) w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
W parku ułożono nowe chodniki oraz
wydzielono nowe żwirowe ścieżki spacerowe. Ustawiono altany z ławostołami (ustawione je także na Węgrach) oraz
ławki. W centralnym punkcie stanął został kamień z tablicą pamiątkową.
Poprawa estetyki w centrum Sztumskiej Wsi możliwa była w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW) w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Centralny plac nabrał nowego wyglądu. Została rozebrana ziemianka z kominem, która przylegała do budynku
świetlicy. Plac został częściowo wyłożony kostką a częściowo żwirem granitowym z myślą o spacerowiczach. Wszystko zwieńczone zielenią.
Przy cmentarzu wykonano dwa
utwardzone place manewrowe – parkingi.
Na teren przykościelny został przeniesiony „kamień sztumski”. Wokół niego
wykonano plac z ławeczkami.

Podróż po wiele uśmiechów

To była pierwsza wycieczka zorganizowana przez sołectwo. Szykują się kolejne...

Rada Sołecka i sołtys Barlewiczek
zorganizowali wycieczkę do ZOO, w której uczestniczyło 39 dzieci z opiekunami. To pierwsze takie przedsięwzięcie
w sołectwie.
- Sprawiliśmy sporo radości dzieciaczkom dzięki sponsorom: główny
to Burmistrz Miasta i Gminy, który pokrył koszty wynajęcia autokaru, a dzięki przychylności kilku innych darczyńców zakupiliśmy bilety wstępu do ogrodu zoologicznego, mogliśmy opłacić
polisę ubezpieczeniową i w McDonald`s
zafundować zestaw Happy Meal z zabawką. Dzieci otrzymały jeszcze drobne
upominki od burmistrza - opowiada Joanna Siebert z Rady Sołeckiej.
Uśmiech na twarzach to najlepsze
podziękowanie zarówno dla sponsorów
jak i organizatorów wycieczki.

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
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