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Egipskie skarby na zamku
Przez całe wakacje i we wrześniu czynna będzie w salach sztumskiego zamku wystawa „Skarby faraonów”. Czy okaże się przebojem
sztumskiego lata?
Od pewnego czasu właśnie miesiące letnie przestały być w kulturze i rozrywce sezonami ogórkowymi. Widać to szczególnie w dużych
miastach, miejscowościach wypoczynkowych. Powinien to odczuwać także przeciętny sztumianin.
Sztumskie Centrum Kultury z myślą
o mieszkańcach, ich gościach i turystach przygotowało wiele interesujących imprez. Będą koncerty z bardzo zróżnicowaną muzyką, od jazzu po Bacha, festiwal teatrów ulicznych, monodram szekspirowski, seanse filmowe w jakości cyfrowej dla
dorosłych i dzieci. Ofertę kulturalną wzbogacają także Cafe Szara Gęś
i Caﬀe Figaro. Wszystko to sprawia,
że otrzymujemy dość szeroką gamę
propozycji, które powinny zaspokajać bardzo różne potrzeby i gusty.
Końcowy akord to oczywiście wrześniowe Dni Sztumu.
Swoje propozycje na lato przygotowały także stowarzyszenia. Tego lata będzie się więc działo. Oczywiście także na miarę zasobności
naszego miasta.
Z myślą o mieszkańcach i turystach przygotowaliśmy letni przewodnik. Ma pomóc zorientować się
w tym, co dzieje się w mieście. Ale
nie zawiera wszystkich propozycji.
Dlatego odsyłamy także do stron
internetowych – m. in. sztum.pl,
scksztum.pl.
Sztum robi szum - str. 7-10

Nagrodzeni za Unię
„Za dobre pozyskiwanie środków
unijnych w perspektywie 2007 - 2013”
statuetkę oraz dyplom dla samorządu
odebrał burmistrz Sztumu Leszek Tabor z rąk marszałka Mieczysław Struka
i przewodniczącego Sejmiku Jana Kleinszmidta podczas uroczystości Dnia
Samorządu Terytorialnego zorganizowanej 29 maja w Urzędzie Marszałkowskim. Podkreślono, że nasza gmina realizowała najwięcej projektów unijnych
w całym województwie pomorskim.
Str. 3

Dowiedz się pierwszy
Zapraszamy mieszkańców miasta
i gminy Sztum do zarejestrowania się
w bezpłatnym serwisie informacyjnym
SMS. Dzięki temu otrzymają Państwo
tą prostą i najkrótszą drogą najważniejsze informacje z miasta i gminy, a także alarmy o zagrożeniach, a w tych sytuacjach najważniejsze jest skuteczne
i szybkie przekazanie ostrzeżenia.
Str. 3

Sportowe hity
Agnieszka Borowska została młodzieżową mistrzynią Polski w siedmioboju, Bartosz Mazerski wygrał bieg
maratoński w Cork (Irlandia). Olimpia
Sztum po rocznej banicji awansowała
do IV ligi, a Pomorzaki, drużyna zunifikowana, pojedzie za rok na mistrzostwa
świata w Brazylii...
Str. 14
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Z miasta i gminy

SENIORZY OPANOWALI ZAMEK

SOŁECTWO ZAJEZIERZE

SOŁECTWO POSTOLIN

WYROSNĄ MISTRZOWIE

Blisko pół tysiąca uczestników zgromadził Zlot Seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego – Okręgu Pomorskiego, który odbył się 12 czerwca na dziedzińcu zamku w Sztumie. Gości z całego województwa powitały władze miasta i powiatu. W programie, oprócz występów artystycznych i wspólnego biesiadowania, znalazło się także zwiedzanie zrewitalizowanego centrum Sztumu. Na zdjęciu: Jerzy Jakubowski, prezes
sztumskiego oddziału ZNP, współorganizatora imprezy.

W trakcie modernizacji (na zdjęciu) znajduje się odcinek
drogi powiatowej Postolin – Watkowce (ok. 2,3 km) do granicy z powiatem kwidzyńskim. Na ten cel powiat pozyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Partnerem projektu jest Miasto i Gmina Sztum, dokładając do tzw. wkładu własnego.

Rajd Pieszy Śladami Żołnierzy Wyklętych zakończył się uroczystością pod głazem z tablicą upamiętniającą pobyt mjr. Łupaszki – Zygmunta Szendzielarza i członków jego oddziału na
przełomie 1945/46 roku w Zajezierzu. Potem odbył się piknik
historyczny z prelekcją, wystawą i inscenizacją Trójmiejskiej
Grupy Rekonstrukcji Historycznych. Na zdjęciu burmistrz Leszek Tabor, Adam Poćwiardowski, sołtys Zajezierza, organizator rajdu i Arkadiusz Dzikowski.

Po raz trzeci Niepubliczne Przedszkole Na Słonecznej Górce
zorganizowało na boisku Gimnazjum nr 1 Olimpiadę dla Przedszkolaków. Do sportowej rywalizacji zaprosiły dzieci wiceburmistrz Alicja Podlewska i dyrektor Agnieszka Nehring. Potem
był efektowny pokaz grupy cheerleaderek ze Słonecznej Górki
i rozpoczęły się konkurencje sprawnościowe. W ich przeprowadzaniu pomagali wolontariusze z gimnazjum.

Warto wiedzieć
OPŁATY ZA ŚMIECI należy dokonywać
do 10 każdego miesiąca na konto Miasta
i Gminy Sztum w BS Sztum nr: 74 8309
0000 0000 0042 2000 0020. Informacje
pok. 25. PIERWSZA WPŁATA DO 10
LIPCA!
TELEFONY
ALARMOWE.
999
–
pogotowie, 998 - straż pożarna, 997 –
policja, 992 – pogotowie gazowe, 991
– pogotowie energetyczne. Dzwoniąc

z komórki należy wybrać numer
kierunkowy miasta (55 – dla Sztumu).
Ogólny numer alarmowy – 112 (bez
numeru kierunkowego).
•
DYŻURY APTEK: 1 lipca Centralna, 2. Alfa, 3. Medicus, 4. Św.
Anny, 5. Centralna, 6. Alfa, 7. Medicus,
8. Św. Anny, 9. Centralna, 10. Alfa, 11.
Medicus, 12. Św. Anny, 13. Centralna,
14. Alfa, 15. Medicus, 16. Św. Anny, 17.

Centralna, 18. Alfa, 19. Medicus, 20. Św.
Anny 21. Centralna, 22. Alfa, 23. Medicus,
24. Św. Anny, 25. Centralna, 26. Alfa, 27.
Medicus, 28. Św. Anny, 29. Centralna, 30.
Alfa, 31. Medicus.
•
Alfa, ul. Sienkiewicza 10, (55)
277-27-12; Medicus, ul. Morawskiego
1, (55) 277-37-95; Św. Anny, ul. Galla
Anonima 12, (55) 277-50-50; Centralna,
ul. Mickiewicza 50, (55) 247-67-92.
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Marszałek docenił Sztum

Wychować żołnierza

Sztumski samorząd otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława
Struka „za dobre pozyskiwanie środków unijnych w perspektywie 2007 - 2013”.

Burmistrz Leszek Tabor odebrał nagrodę dla sztumskiego samorządu.
Obok Adam Ostrowski, burmistrz Krynicy Morskiej.

Statuetkę oraz dyplom dla
samorządu odebrał burmistrz
Sztumu Leszek Tabor z rąk
marszałka Mieczysław Struka i przewodniczącego Sejmiku Jana Kleinszmidta podczas
uroczystości Dnia Samorządu
Terytorialnego zorganizowanej 29 maja w Urzędzie Mar-

szałkowskim. Podkreślono, że
nasza gmina realizowała najwięcej projektów unijnych w
całym województwie pomorskim.
- Stoimy u progu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dzień
Samorządu jest doskonałą oka-
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zją do wskazania dotychczasowych dobrych przykładów
wykorzystania środków europejskich w województwie pomorskim – mówił marszałek
Mieczysław Struk. – Wiele samorządów wykazało się na
tym polu niezwykłą aktywnością. Warto wskazywać przykłady dobrych praktyk, stąd moja
inicjatywa, by uhonorować najlepszych.
W gronie nagrodzonych samorządów oprócz Sztumu znaleźli się także: Gdańsk, Sopot,
Gdynia, Tczew, Słupsk, powiat
człuchowski, Sierakowice, Sulęczyno, Nowy Dwór Gdański,
Łeba, Gniewino, miasto Pruszcz
Gdański, Kobylnica, Krynica
Morska, powiat wejherowski,
Hel, Tuchomie, miasto Chojnice, powiat malborski, powiat
starogardzki, powiat lęborski
oraz miasto Kartuzy.

Podczas sesji Rady Miejskiej ppłk Grzegorz Stańczyk
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku udekorował rodziców, których synowie odbywali zasadniczą
służbę wojskową. Decyzją
Ministra Obrony Narodowej
srebrne medale „Za Zasługi
dla Obronności Kraju” otrzymali: Maria i Jan Grendowie, Roman i Rita Langowscy,
Franciszka Charycka, Zuzanna Bieniek, Krystyna i Izydor
Walichnowscy, Teresa i Leonard Stecowie, Zofia i Stanisław Błaszczakowie. Natomiast Irena i Edmund Rakowscy zostali uhonorowani złotym medalem. Mariusz
Korner otrzymał wojskową
odznakę „Za Rany i Kontuzje”.
Przewodniczący
Rady
Miejskiej Czesław Oleksiak
pogratulował wszystkim odznaczonym i złożył życzenia.

SMS o ważnych wydarzeniach w gminie
Na terenie miasta i gminy Sztum został uruchomiony SMSowy System Powiadamiania Mieszkańców.
- Zachęcam gorąco do zarejestrowania się w tym
bezpłatnym systemie – mówi burmistrz Leszek Tabor. –
Zdecydowaliśmy się na jego wprowadzenie, bo to bardzo dobra i już sprawdzona możliwość szybkiego informowania, np. o tym, co ważnego dzieje się w naszej gminie. Większość z nas korzysta co chwila w telefonów komórkowych. Z przekazanymi w taki sposób
ważnymi komunikatami, czy alarmami każdy może
szybko się zapoznać i odpowiednio zareagować. Zapraszam do rejestrowania się, co nie jest specjalnie
skomplikowane.
Każdy*, kto chce otrzymywać bezpłatne SMSy z
informacjami o ważnych wydarzeniach kulturalnych,
sportowych i innych z terenu całej gminy oraz o alarmach z wybranej miejscowości może zarejestrować się
w systemie przez:
•
•
•

złożenie pisemnego oświadczenia,
dostępnego w punkcie „Informacja”
UrzęduMiasta i Gminy w Sztumie lub
wypełnienie formularza on-line,
dostępnego na stronie www.sztum.pl lub
wysłanie SMS** na numer 799 599 489,
wpisując następujący kod rejestracyjny
swojej miejscowości:

Lp.

Nazwa miejscowości

Kod rejestrujący

1.

Barlewice

startsms.1

2.

Biała Góra

startsms.2

3.

Czernin

startsms.3

4.

Gościszewo

startsms.4

5.

Gronajny

startsms.5

6.

Kępina

startsms.6

7.

Koślinka

startsms.7

8.

Koniecwałd

startsms.8

9.

Nowa Wieś

startsms.9

10.

Piekło

startsms.10

11.

Pietrzwałd

startsms.11

12.

Postolin

startsms.12

13.

Parowy

startsms.13

14.

Sztum (wraz z sołectwem ul. Domańskiego)

startsms.14

15.

Sztumska Wieś

startsms.15

16.

Sztumskie Pole

startsms.16

17.

Uśnice

startsms.17

18.

Zajezierze

startsms.18

19.

Gmina Sztum***

startsms.19

* Dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Sztum
** Opłata jednorazowa za wysłanie SMS’a jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie SMS’a o zdefiniowanej
treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sztum.pl. Administratorem danych osobowych
jest Miasto i Gmina Sztum.
*** Po wysłaniu SMS’a o tej treści będziesz otrzymywać wiadomości o alarmach z całej gminy.
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Nowy kierownik
Ryszard Wirtwein w drodze ogłoszonego konkursu
został kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej
i Spraw Obywatelskich.
Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - Wydział Mechaniczny
(mgr inż. mechanik). Ukończył także studia podyplomowe z zakresu polityki rolnej oraz zarządzania nieruchomościami (posiada licencję zarządcy nieruchomości).
Przez kilkanaście lat do 1994
r. pracował w Kombinacie Rolnym Nogat (od stanowiska
stażysty do dyrektora Zakładu Rolnego). Następnie prowadził działalność gospodarczą. Od 2002 r. zastępca kierownika w Agencji Własności Rolnej Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Malborku,
od 2006 r. kierownik działu w Agencji Nieruchomości
Rolnych Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pruszczu Gdańskim.
Ma także bogate doświadczenie w pracy w samorządzie, w latach 2006-2011 był
zastępcą wójta gminy Malbork. Odpowiadał za sprawy
dotyczące gospodarki komunalnej, dróg i inwestycji.

Tylko w Romie
Projekt
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie „Kawa dla
Seniora”, jest skierowany do
osób 60+ i realizowany na terenie miasta od października
2010 r. Z zaproszeń skorzystało 118 seniorów.
Uczestnicy projektu mają możliwość spędzenia czasu
przy małej czarnej lub herbacie za 1 zł w restauracji Roma
i pizzerii Roma. Jedynie dzięki gościnności i uprzejmości
Sylwii Damps przedsięwzięcie doszło do skutku. Pomimo wielokrotnych prób podejmowanych przez MGOPS,
pozostali nasi restauratorzy
nie wyrazili zainteresowania
projektem.

Budowlany ruch na targowisku

Roboty ziemne za budynkiem hali. Tu stanie budynek z pasażami handlowymi.

W połowie maja rozpoczęły się prace przy przebudowie targowiska miejskiego w Sztumie. Wykonawcą robót jest kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CELBUD”.
Tak jak wcześniej informowaliśmy, inwestycja jest
prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym przebudowywane są zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i równocześnie powstanie
pasaż handlowy za starą ha-

lą. W drugim etapie, który rozpocznie się w styczniu 2014
roku, zaplanowano jej rozbiórkę i postawienie nowego
targowiska.
Prace przebiegają sprawnie. Aktualnie wykonywane są roboty ziemne i fundamentowe związane z budową
nowego budynku i przebudowywane sieci zewnętrzne wokół targowiska. W pierwszych
dniach czerwca został wykonany przewiert pod halą targową.

W związku z prowadzonymi robotami należy się liczyć
z utrudnieniami na terenie
targowiska. Każdorazowo informuje o tym wykonawca na
tablicy ogłoszeń, wiszącej na
barakowozie. Prosimy zatem
o zapoznawanie się z komunikatami. Pomogą one w miarę
bezkonfliktowo godzić interesy użytkowników i budowlańców.

Chcieć to móc
Powiatowy Urząd Pracy w
Sztumie z/s w Dzierzgoniu informuje, że od 1 stycznia 2008
do 31 grudnia 2013 roku realizuje projekt systemowy pn.
Chcieć to móc ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziała-

nie 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W ramach realizacji projektu w roku 2013 roku zaplanowano organizację staży
dla 201 osób bezrobotnych,
przyznanie 34 osobom jednorazowych środków na

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację
kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy
dla 12 osób bezrobotnych.
Dodatkowe informacje
można uzyskać w PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, ul.
Zawadzkiego 11, 82-440
Dzierzgoń, tel. (55) 276-2250, pok. nr 2.
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Super zabawa na festynie
Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” wspólnie z Przedszkolem nr 1 w Sztumie zorganizowało 8 czerwca w Parku Miejskim
festyn rodzinny pod hasłem „Zdrowie, radość, zabawa”.

Dorośli i dzieci pod okiem ratownika mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Ideą imprezy była promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, zacieśnienie więzi rodzinnych i dobra zabawa
na świeżym powietrzu. Organizatorzy
pomyśleli o wszystkim – było coś dla ducha i dla ciała: występy przedszkolaków
i miejsca zabaw: dmuchana zjeżdżal-

nia, niespodzianki-losowanki, kącik plastyczny, tor przeszkód, stoiska z malowaniem twarzy, bańkami mydlanymi i słodkościami... Dużym powodzeniem cieszyła się „Fabryka rytmów” z instrumentami
etnicznymi, na których mogły zagrać nie
tylko dzieci. Były również tańce – mamu-

Gmina z siodełka roweru

Warto poznać własną gminę.

18 maja odbyła się ostatnia wyprawa w ramach projektu pn.: „Rowerem po
Powiślu – aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklu rajdów rowerowych” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013.

W cztery soboty miłośnicy czynnej
rekreacji (dorośli i dzieci) z zapałem przemierzali trasy, które przebiegały kolejno
przez: Sztumskie Pole, Gościszewo, Węgry, Uśnice, Biała Góra, Piekło, Sztumskie Pole; Zajezierze, Sztumską Wieś, Borowy Młyn, Ryjewo, Nową Wieś, Postolin,
Sztum, Zajezierze; Postolin, Polaszki, Michorowo, Sadłuki, Ramzy Wielkie, Cygusy, Mleczewo, Górki, Czernin, Postolin;
Pietrzwałd, Kalwę, Jurkowice, Koślinkę,
Kępinę, Pietrzwałd. Poznawali walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe mijanych miejscowości.
Cykliści lekko wyczerpani, ale w doskonałych humorach zawsze bezpiecznie docierali do miejscowości, gdzie kończył się rajd. Tam przy ognisku i podczas
pieczenia kiełbasek dzielili się wrażeniami i podsumowywano wyprawę.

sie dzielnie odtańczyły kankana, a tatusiowie ze swoimi pociechami – sambę.
Na uczestników festynu czekały słodycze, napoje, ciasto i kiełbaski z grilla.
Wielką atrakcją, szczególnie dla dzieci, były pokazy służb ratowniczych. Przyjechały dwa wozy, a strażacy zorganizowali orzeźwiający prysznic – radości było co nie miara. Ponadto dorośli i dzieci
pod okiem ratownika mogli nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy.
O innych ciekawych, a zarazem atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego rodzice mogli dowiedzieć się z przygotowanych przez Stowarzyszenie ulotek promujących zdrowy styl życia, rozdawanych podczas imprezy.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym
można było zapewnić tak wiele atrakcji
i sprawić ogromną radość uczestnikom
festynu. Na szczególne podziękowania
zasługują rodzice, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie imprezy.

Przygoda z wodą
W sztumskim przedszkolu Kubusia Puchatka już od kilku lat działa Klub
Ekoludków, który propaguje edukację ekologiczną. Co roku są realizowane działania mające na celu przybliżenie
dzieciom zagadnień z dziedziny ochrony przyrody.
Od październiku 2012 r. Ekoludki realizują projekt „Przygoda z kroplą wody”,
współfinansowany przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci. Jego celem jest
uświadomienie znaczenia wody w życiu
ludzi, zwierząt i roślin, jej zastosowania
w życiu codziennym, a także zapoznanie
najmłodszych z różnorodnymi środowiskami wodnymi.
W ramach przedsięwzięcia przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną, brały udział w zabawach badawczych i eksperymentach. Była również wycieczka do Centrum Edukacji dla
Dzieci i Młodzieży w Gdańsku. Przedszkolaki oglądały tam wystawę, obejmującą interaktywne stanowiska, przy
których, przez zabawę, samodzielnie
badały prawa przyrody i mogły sprawdzić swoją wiedzę.
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Parlamentarzystki z Czernina
Dwie uczennice z Gimnazjum nr 2 w Czerninie - Karolina Stolska i Edyta Horzempa - zostały posłankami na XIX sesję Sejmu Dzieci
i Młodzieży.
31 maja w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie brało udział w seminariach prawie 460 młodzieżowych posłanek
i posłów z całej Polski. Karolina uczestniczyła
w seminarium pt. „Jak skutecznie planować,
rozwiązywać konflikty i rozwijać się dzięki
Theory Of Constraints (TOC)”. TOC w tłumaczeniu na język polski znaczy: teoria ograniczeń. Seminarium, na którym była Edyta było na temat „Znaczenia bioróżnorodności dla
człowieka w aspekcie zrównoważonego rozwoju.”
1 czerwca o godzinie 10.00 rozpoczęły się
obrady XIX sesji SDiM w Sejmie RP, z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka.
- Na posiedzeniu mogłyśmy wysłuchać
przemówień m.in. marszałka sejmu Ewy Kopacz, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kośniaka-Kamysza, ministra edukacji
narodowej Krystyny Szumilas, rzecznika praw
dziecka Marka Michalaka oraz wiceprezes
Centrum Edukacji Narodowej Alicji Pacewicz
– opowiada Karolina. - Po przemówieniach
głos zabrali posłowie, a następnie zostały oddane pod głosowanie poprawki uchwały XIX
sesji SDiM. Uchwała wraz z naniesionymi poprawkami została przyjęta większością głosów.

Edyta Horzempa i Karolina Stolska
- Kolejnym punktem porządku obrad były
pytania posłów i posłanek do minister edukacji narodowej. Niestety, pani minister musiała nas opuścić, a na pytania odpowiadała dyrektorka Departamentu Jakości Edukacji Małgorzata Szybalska. Pytania głównie dotyczyły
podstawy programowej, która nas obowiązuje – dodaje Edyta.

Po zakończonych obradach posłowie
ustawili się w holu głównym sejmu do zdjęcia
grupowego z panią Ewą Kopacz.
Dodajmy jeszcze, że w czerninianki nie
były jedynymi reprezentantkami naszej gminy w SDiM. W obradach uczestniczyli także
Witek Głogowski i Bartosz Mielniczek z Gimnazjum nr 1 w Sztumie.

Uczniowie rozwinęli skrzydła
Kończymy realizację projektu „Raz, dwa, trzy”. Czas minął szybko, warto więc poświęcić chwilę na refleksje
i podsumowanie – mówi Beata Ossowska–Smeja, koordynatorka projektu w sztumskiej „dwójce”.
Zadania projektu określone były formą
dostosowaną do potrzeb uczniów/uczennic

każdej ze szkół naszej gminy. Dawało to możliwość prowadzenia zajęć w sposób profesjonalny i specjalistyczny, w niewielkiej liczbowo grupie uczestników, z zachowaniem zasad indywidualizacji, przy wykorzystaniu ciekawych i różnorodnych pomocy dydaktycznych, które dzięki założeniu projektu udało
się pozyskać i wykorzystywać dla właściwego
osiągnięcia założonych celów.
Pomysły i zaangażowanie osób prowadzących zajęcia przyniosły wymierne efekty,
zarówno w sferze rozwijania zdolności dzieci, jak i wspierania ich w pokonywaniu trudności. Dzieci kształciły swoje pasje artystyczne (plastyczne), kompetencje matematyczne,
przyrodnicze. Wykonały wiele eksperymentów, doświadczeń, spotkały się z ciekawy-

mi ludźmi, angażowały się w kampanie ekologiczne: zbiórka makulatury, baterii. Rozwinęły skrzydła artyzmu. Zaprezentowały swoje umiejętności udziałem, zdobyciem nagród
i wyróżnień w wielu konkursach, nawet na
płaszczyźnie międzynarodowej – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne spojrzenie”
– wyróżnienie, Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”. Sukcesy święciły
również w konkursach ogólnopolskich: przyrodniczym „Świetlik”, plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki” i wielu innych.
- W naszej szkole kolorytu i wymiaru profesjonalnego gabinetu nabrało pomieszczenie do terapii logopedycznej – informuje Beata Ossowska-Smeja. - Zostało w pełni wyposażone w meble i pakiety multimedialne oraz
w szereg pomocy do prowadzenia zajęć logopedycznych. Pomoce wzbogaciły również

sale, w których odbywają się zajęcia dla dzieci z trudnościami w sferze matematycznej, jak
i z problemami w czytaniu i pisaniu, a także
salę gimnastyczną, w której realizowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Projekt ma swój finał, ale wypracowane
metody, doświadczenia, udział nauczycieli w wielu formach dokształcania, uzyskane
efekty dydaktyczne i wychowawcze uczestników projektu oraz pomoce dydaktyczne pozostają.
Czy było warto? Odpowiedź jest jednoznaczna. - Oczywiście, przemawiają za tym
fakty, nie tylko słowa. Zapraszamy na stronę projektu szkół naszej gminy. Ja zachęcam
do wizyty na stronie: http://123.sztum.net –
podsumowuje koordynator szkolny projektu
Beata Ossowska–Smeja.
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SKARBY FARAONÓW W SZTUMSKIM ZAMKU

NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIE! Niepowtarzalna okazja spotkania egipskich bogów i faraonów. Dowiesz się, jak tysiące lat
temu wykonywano mumifikacje, w jaki sposób powstały słynne egipskie piramidy, jakie skarby i tajemnice w sobie kryją.
POZNAJ STAROŻYTNY EGIPT! Wystawa „Skarby faraonów”
pokazuje zabytki egipskie różnych kategorii oraz przybliża życie codzienne starożytnych Egipcjan. Na wystawie obejrzeć będzie można inscenizację rytuału mumifikacji, kopie najbardziej
znanych eksponatów pochodzących z czasów starożytnych,
unikatową kolekcję biżuterii, malowidła oraz przedmioty codziennego użytku.
Wielkie otwarcie 30 czerwca, godzina 12:00.
Wystawa czynna do 30 września – od poniedziałku do piątku
i niedziele – 12.00 – 20.00, soboty – 12.00 – 16.00

Ceny biletów:
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 3 zł (dzieci od lat 3, uczniowie, studenci, emeryci i renciści)
Bilet rodzinny: 10 zł (uprawnia do wejścia na wystawę 2 osób
dorosłych i maksymalnie 3 dzieci)
Bilety grupowe dla zorganizowanych grup powyżej 15 osób:
bilet normalny 4 zł, bilet ulgowy 2 zł
Dzieci do 3 lat - wejście bezpłatne.
Organizatorzy:
Miasto i Gmina Sztum i Sztumskie Centrum Kultury

Zaproszenie na wystawy.
Od sztuki z paragrafem do kobiecości
XXII Ogólnopolski i X Międzygest, roztaczana aura harmonii i spokoju, ulotna chwila, w której zostanarodowy Przegląd Sztuki Więziennej - Sztumskie Centrum Kulły podpatrzone. One? Nie one zostały
podpatrzone, lecz ich kobiecość.
tury - 20 czerwca – 30 sierpnia
Wystawa „Francja elegancja II” Zaczęło się w 1992 roku. Nikt z organizatorów nie przypuszczał, że imCafe Szara Gęś -1- 30 sierpnia
Retro obraz, plakat nadrukowapreza przetrwa tyle lat. W ubiegłym
roku wzięło w niej udział ok. 400
ny na deskę. Najnowszy trend w dekoracjach dla wszystkich, którzy kochają
uczestników – skazanych i tymczasowo aresztowanych. Piszą, rzeźbią,
stylowe, shabby, vintage i postarzane
produkty. Dzięki nim stworzysz spektamalują, zajmują się rękodziełem artystycznym, przygotowują spektakle
kularne aranżacje, inspirujące wnętrza.
teatralne, nagrywają piosenki. Szu- Przegląd sztuki więziennej jest największą tego rodzaju Szukasz ciekawej stylowej ściennej dekoracji? WWszystkie obrazy z wystawy
kają piękna i dobra w sobie, w czło- imprezą w kraju.
będzie można zakupić.
wieku i świecie, zmagają się z ciemną
Wystawa prac Michała Sawaniuka (1938 – 2003) stroną życia.
Cafe Szara Gęś - 1-30 września
Malarstwo Magdaleny Kuczmy –
Malarz, pedagog, który był związany z Olsztynem, wykłaCafe Szara Gęś - 1 - 31 lipiec
Urodzona w Ostrowie Wielkopolskim w 1971. Uzyskała dy- dowca w Katedrze Malarstwa na Uniwersytecie Warmińsko – Maplom Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Berlińskiej zurskim.
Szkoły Wizażystów Luizy Lenartowicz. W swoich obrazach ukazuje spokojne, zadumane kobiety. Liczy się ich wdzięk, liryczny
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Koncert organowy. Zabrzmi Bach

W niedzielę 28 lipca o godz. 18.45 w kościele św. Anny w Sztumie odbędzie się koncert organowy. Będzie czwartym z kolei, odbywającym się dla upamiętnienia rocznicy plebiscytu oraz pobytu i występu w 1920
roku w Sztumie znakomitego kompozytora
polskiego Feliksa Nowowiejskiego.
Przypomnimy krótką historię tych wydarzeń muzycznych. W 2010 r. gościli i grali
w Sztumie Jan Nowowiejski, najmłodszy syn
kompozytora oraz jego córka Bogna, również organistka. Rok później wystąpił z recitalem świetny organista z Lublina Jerzy Kukla,
a w ubiegłym roku słuchaliśmy gry Waldemara Wyrwy, mieszkającego w Warszawie.
W tym roku do wykonania recitalu został zaproszony organista z Poznania Waldemar Gawiejnowicz. Jest on absolwentem tamtejszej Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w klasie organów profesora Sławomira Kamińskiego. Co ciekawe, oprócz organów ukończył zupełnie inny kierunek – chemię na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Waldemar Gawiejnowicz brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji prowadzonych przez prof. Ch. Bosserta (Niemcy, 1995)
oraz prof. J. Boyera (Szwecja, 1996). W 1995
roku otrzymał wyróżnienie na konkursie organowym w ramach VII Ogólnopolskiego Fe-

stiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława
Ormińskiego w Rumi. Od trzech lat jest doktorem sztuk muzycznych w specjalności instrumentalistyka. Na Akademii Muzycznej
w Poznaniu pracuje jako adiunkt. Prowadzi
wykłady, ćwiczenia i seminaria z gry organowej, liturgicznej oraz organoznawstwa.
Swoje zainteresowania koncentruje na
grze organowej, historii, teorii i praktyce budownictwa organowego oraz propagowaniu
muzyki. Występuje jako solista i kameralista
na terenie Polski i poza jej granicami (Niemcy,
Włochy). We wrześniu 2012 nagrał płytę CD
„Muzyka organowa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku”.
Sprawuje kierownictwo artystyczne Lubuskich Festiwali Organowych: w Drezdenku
(od 1996 roku) oraz Iłowej (od 1998 r.). Działając na polu organizacji i propagowania muzyki, prowadził w latach 1996-2012 łącznie ponad 200 koncertów solowych i kameralnych
z udziałem blisko 500 artystów z Polski, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec,
Łotwy, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii i USA.
Na program tegorocznego recitalu
w Sztumie złożą się dzieła wybitnych kompozytorów, głównie J. S. Bacha i jego mistrza
z Lubeki D. Buxtehudego oraz J. S. Rheinbergera, A.Guilmanta i L. Boëllmanna. Artysta za-

Jerzy Gawiejnowicz
Fot. Grzegorz Bogusławski
gra też jedną miniaturę F. Nowowiejskiego.
Żaden z tych utworów nie był dotychczas
wykonywany u nas. Zapowiada się więc
uczta muzyczna, na którą serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów koncertu Sztumskiego Centrum Kultury oraz parafii św.
Anny.

Muzyka. Od jazzu do piosenki poetyckiej
• 7 lipca- koncert piosenki francuskiej zespołu Déjà vu – Cafe Szara Gęś,
godz. 18, wstęp 10 zł
Muzyka
francuska
na
żywo (utwory Edith Piaf, Joe Dassin)
Zapraszają: Agnieszka Doering - śpiew, Robert Furs – akordeon, Konrad Ingielewicz - gitara klasyczna.
• 13 lipca - koncert jazzowy - Damięcka, Lemańczyk, Ślefarski TRIO – plac
Wolności, godz. 18
Ilona Damięcka - pianistka, wokalistka,
kompozytorka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W swoim dorobku artystycznym ma płyty: Hurry Up, oraz Fifth Side - Female Jazz Band DVD/CD, występy na licznych
festiwalach w Polsce i za granicą, III Miejsce
na Konkursie kompozytorskim im. Krzysztofa
Komedy w 1999 roku.
Piotr Lemańczyk - kontrabasista, gitarzysta basowy, kompozytor. Jest laureatem
konkursów jazzowych. Nagrodzony za indy-

widualność, kompozycje oraz jako najlepszy
instrumentalista. Jest członkiem wielu czołowych polskich zespołów jazzowych oraz jedynym europejczykiem amerykańskiego zespołu Beatlejazz. Należy do grona wybijających
się muzyków na europejskiej scenie jazzowej.
Roman Ślefarski, ceniony perkusista sesyjny, muzyk, aktor.
• 13 lipca - Leszek Dranicki (gitara i
śpiew) & Paweł Nowak (akordeon) – Caﬀe
Figaro, godz. 20
Leszek Dranicki i Paweł Nowak to dwaj
wysokiej klasy artyści. Dranicki to twórca o
wielu talentach: kompozytor, autor tekstów
piosenek, gitarzysta, wokalista i grafik. Niedawno wydał „Listy jazzujące” z kompozycjami do tekstów własnych, Wojciecha Bellona, Grzegorza Bukały, Tomasza Olszewskiego,
Andrzeja Poniedzielskiego i Agnieszki Osieckiej. Paweł Nowak jest wirtuozem akordeonu.
• 20 lipca - Sztumska Noc Bluesowa –
plaża miejska

• 27 lipca - koncert organowy Waldemara Gawiejnowicza - kościół św. Anny,
godz. 18.45
• 28 lipca - koncert „Trwaj chwilo”
Eleonory M. – Cafe Szara Gęś, godz. 18, bilet 15 zł
Eleonora Marcinkowska zebrała grupę fachowców z branży muzycznej, głównie lokalnych muzyków: Grzegorza Dymona - klawisze, Krzysztofa Łukawskiego – perkusja,
Krzysztof Kurowski – gitara, oraz Grzegorza
Radtke - harmonijka, Tomasza Wiczyńskiego –kontrabas, by zrealizować swoje marzenia o koncercie, z własnymi aranżacjami piosenek, z uwzględnieniem m. in. bluesa, reggae, czy jazzu.
• 3 sierpnia - koncert piosenki autorskiej Znienacka Projekt – plac Wolności
• 10 sierpnia - koncert muzyki latynoskiej La Costa – plac Wolności, godz. 18
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Teatr. Szekspir i przedstawienia uliczne

• 6 lipca - III Festiwal Teatrów
Ulicznych – plac Wolności
W tym roku zobaczymy, m.in., Teatr
Nikoli z Krakowa, Teatr Cztery Żywioły z
Chojnic, Prawdziwy Teatr z Bielawy, Teatr
Trójkąt z Zielonej Góry oraz teatr Wagabunda z Krakowa. Festiwal rozpocznie sie
korowodem teatrów spod Kino-Teatru
„Powiśle” na plac Wolności. Tam rozgrywać się będą kolejne spektakle w czterech różnych punktach placu, w odstępstwie ok. godziny. Całość zakończą nocne spektakle z efektami pirotechnicznymi i świetlnymi.
• 14 sierpnia - monodram „Shylock” (na podstawie „Kupca weneckiego” Szekspira) w wykonaniu Piotra Kondrata – Kino-Teatr „Powiśle”.
Wstęp wolny
„Shylock”, fragment „Kupca weneckiego” Szekspira, to stara historia o wielkich pieniądzach, utraconej ukochanej
córce i różnych odcieniach miłości. I, jak
to u Szekspira - o próbie zemsty.
Współczesny sprzedawca książek,

uliczny bukinista, który ma na swoim
straganie także dzieła Szekspira, przy
wtórze muzyki Armstronga i Barbary
Streisand wcielając się w Shylocka, prezentuje nam, widzom dzisiejszym, tę niegdysiejszą wenecką historię... Jest to historia Shylocka opowiedziana jego ustami, widziana jego oczami. Historię, która
jaki się okazuje, nie jest wbrew pozorom
dawna, niestety. Dziś nazywa się to rasizmem, wykluczeniem, nietolerancją.
Autorem adaptacji jest prof. Andrzej
Żurowski, zmarły na początku roku jeden
z najwybitniejszych znawców Szekspira.
Piotr Kondrat grywał i gra w wielu teatrach - w stołecznym Dramatycznym,
wrocławskim Współczesnym, krakowskim Teatrze Starym.
Ale tym, co przyniosło mu rozgłos jest
znakomity jednosobowy „Hamlet”, którego przygotował ponad dziesięć lat temu.
Kondrat swojego „Hamleta” gra do dziś
w kraju i zagranicą.
(wg. Anna Boska www. kulturalna.
warszawa.pl)

Piotr Kondrat

Przez całe wakacje Kino „Powiśle” zaprasza na seanse w cyfrowej jakości.
Zmiana godzin seansów: ﬁlmy dla dzieci - godz. 18.00, dorośli - godz. 20.00
Repertuar znajdziesz na www.scksztum.pl, informacje telefoniczne 55 277 23 06
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WAKACJE NA PLAŻY

Plaża nad Jeziorem Sztumskim będzie czynna w godz. 11-19. Wypożyczalnia
sprzętu wodnego oferuje rowery wodne
(koszt dwuosobowego - 13zł/h, 2 + 2 16
zł/h, czteroosobowy 19 zł/h) kajaki dwuosobowy (10zł/h).
LKS Zantyr w ramach akcji „Wakacje
na sportowo i bezpiecznie nad Jeziorem
Sztumskim” organizuje w lipcu naukę pływania dla wszystkich chętnych. Zapisy
1 lipca od godz. 9 na kąpielisku miejskim.
Zajęcia będą odbywały się w godz. 10 – 11.
W soboty nauka gry w bocce (kule), która zdobywa sobie coraz większą popularność. Po intensywnej kursie warto będzie
sprawdzić swoje umiejętności w prawdzi-

Plaża miejska tuż przed sezonem letnim.

wej rywalizacji - 20 lipca podczas otwartego turnieju. Tydzień później otwarte zawody pływackie oraz zawody w duatlonie (pływanie i bieg). Będzie też możliwość

Z Białej Góry statkiem
do Malborka

Statek Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej
w lipcu i sierpniu codziennie pływa na
trasie Biała Góra – Malbork. Wypłynięcie z Malborka o godz. 11, z Białej Góry
godz. 14.30. Rejs trwa ok. 2,5 godziny.
Bilety – normalny 65 zł, ulgowy (dzieci i młodzież do lat 16, seniorzy pow. 60
roku życia), grupowe (min. 20 osób) 45 zł.
Dzieci do lat 4 bilet bezpłatny (wymaga
zgłoszenia przy rezerwacji).
REZERWACJA: strona www.zegluga.
com.pl. Telefonicznie lub osobiście Biuro
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Elblągu,
ul. Wodna 1b, tel. 55 232 43 07

REKREACJA

Przystań w Białej Górze.

Rowerem po Powiślu
Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich na Powiślu o długości ok. 170 km biegnie
przez siedem gmin powiatów malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego.
Na całym odcinku wprowadzono
spójny system oznakowania. Szlak został
połączony z istniejącym systemem tras
rowerowych na Powiślu, w tym z międzynarodowym R1, co umożliwi turystom poruszanie się na odcinku 240 km
pomiędzy zamkami w Malborku, Sztumie, Kwidzynie, Gniewie i innymi atrakcjami Powiśla.
Przebieg szlaku rowerowego R1 został częściowo zmieniony na odcinku 10,5 km (gminy Sztum, Stary Targ,
Dzierzgoń). W trosce o bezpieczeństwo
turystów ruch rowerowy został wyprowadzony z drogi krajowej. Trasa biegnie

pływania na kajakach i rowerach wodnych,
a gdy pogoda nie dopisze zasiąść do gier
planszowych. Zaplanowano także spływ
kajakowy rzeką Liwą.

po drogach o najmniejszym natężeniu
ruchu samochodowego i po niezwykle
atrakcyjnych krajobrazowo terenach leśnych.
We wszystkich gminach wzdłuż tras
rowerowych powstały lub zostały przebudowane miejsca wypoczynkowe (ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne) oraz miejsca
rekreacji (dodatkowo wyposażone w toalety i infrastrukturę rekreacyjną, np. plac
zabaw dla dzieci).
Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich
na Powiślu umożliwia poznanie pięknych okolic, wciąż nie w pełni odkrytych

•

13 lipca - marsz rekreacyjny
nordic walking – plaża miejska Uśnice - Gapiory

•

20 lipca - otwarty turniej w bocce
– plaża miejska

•

27 lipca - otwarte zawody
pływackie oraz zawody
w duatlonie (pływanie i bieg)

•

14 września - Puchar Pomorza
w Nordic Walking

FESTYN HISTORYCZNY
•

24 sierpnia - Dni Średniowieczne
– zamek

Do Sztumu przybędą bractwa rycerskie z całej Polski. W ramach spotkania
odbędą się: turniej walk bojowych, turniej walk pokazowych, turniej łuczniczy,
jarmark średniowieczny, całość zwieńczy nocna inscenizacja.
przez turystów. Zamki, pałace, dworki
i parki czy obiekty hydrotechniczne stanowią o atrakcyjności Powiśla.
Na stronie www.sztum.pl do pobrania przewodnik po szlaku w wersji PDF.
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Nie ma granic dla marzeń
Rok szkolny 2012/13 określały w sztumskiej „dwójce” dwa najważniejsze standardy: „Jesteśmy ciekawi świata”
i „Dzieci! - dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy”.
Założeniem było promowanie pasji, zdolności dzieci, ale przede wszystkim motywowanie ich do działania,
odkrywanie przez nie swoich
mocnych stron, wzmacnianie
wiary we własne siły oraz pogłębianie rozumienia wartości nauki, dążenie do samorozwoju.
Dzieci brały udział w wielu zmaganiach na niwie szkolnej, ale także gminnej, powiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Były to potyczki matematyczne, ortograficzne, przyrodnicze, artystyczne,
czytelnicze, językowe. Wszędzie święciły triumfy i pogłębiały świadomość - warto dla
siebie, swojej szkoły, miasta,
to przynosi satysfakcję.
Swoje miejsce zaznaczyły w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych dla
uczniów szkół podstawowych „Świetlik”. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia z biologii, chemii, fizyki, astronomii, geografii oraz
ekologii. W ramach przygotowań uczniowie wykonywali w szkole lub w domu
doświadczenia
opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs przeprowadzony był w sześciu grupach wiekowych, właściwych dla szkoły podstawowej. Nasi laureaci:
klasy drugie - Patrycja Paprocka i Jakub Dobrzyński - nagrody główne, Oskar Cebula
i Milan Safader – wyróżnienia;
klasy trzecie - Adrian Kwiatkowski, Bartosz Grzegorzewski – nagrody, Weronika Sikorska, Jan Smoliński, Iga Kęsicka
– wyróżnienia.

„Z Tuwimem w świat”. Łucja
Sędzikowska z I c, Kinga Rutkowska z II a oraz Kaja Giecewicz z III c zmierzyły się z reprezentacjami szkół z Waplewa, Mikołajek Pomorskich,
Gościszewa, Starego Targu
i Szrop i zwyciężyły.
W swojej pasji do nauki
już po raz kolejny zawędrowaliśmy na VII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla
uczniów klas III. Do rywalizacji przystąpiło 39 trzecioklasistów ze szkół województwa
pomorskiego. Laureatem została uczennica Weronika Sikorska, zajmując drugie miejsce.
Szukając ciekawych form
zaprezentowania swojej wiedzy, zaprosiliśmy uczniów
klas III do sprawdzenia umiejętności językowych. Po eliminacjach szkolnych do wojewódzkiej odsłony Konkursu Języka Angielskiego Środowisk Pozawielkomiejskich
Województwa Pomorskiego
Dla Klas III Szkół Podstawowych zakwalifikowana została Joanna Gruszczyńska i zajęła punktowane szóste miejsce.
Nasz artystyczny ślad zaznaczyliśmy na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Z pędzlem przez świat”. W kategorii 7 – 9 lat nagrodę otrzymała: Aleksandra Osińska,
wyróżnione zostały prace wykonane przez Paulinę Smoliń-

ską i Nikolę Piepiórkę. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Kultury Świata” i znowu wyróżnienie: Oliwia Mateńka.
Kolejny sukces to Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”. Na
konkurs nadesłano 1151 prac
plastycznych. Uczeń klasy II
b Bartłomiej Banaszak zajął
III miejsce. Wyróżnienie w IX
edycji Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Inne spojrzenie” uzyskała Nikola Piepiórka. Warto dodać, że
nadesłano 1347 prac.
Głowa do matematyki
Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny „Kangur”.
W klasach drugich wyróżnienie otrzymała: Kinga Rutkowska; w klasach trzecich mądre głowy matematyczne to:
Juliusz Sędzikowski, Adrian
Kwiatkowski – wynik bardzo
dobry, Zofia Maczkowska, Nikola Kuczkowska, Wiktor Wilczewski – zdobyły wyróżnienia.
Adrian
Kwiatkowski uczestniczył Finale Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych, którego organizatorem była Politechnika Wrocławska i uzyskał siódmą lokatę w swojej
kategorii wiekowej.
Byliśmy organizatorami
wielu konkursów. W Powiatowym Konkursie Piosenki
Ekologicznej dla klas I-VI „Żyj

Beata Ossowska-Smeja
z-ca dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2
w Sztumie

Zmagania z językiem
Po raz trzeci odnotowaliśmy swój udział w powiatowym konkursie czytelniczym
„W Lekturowie”, w tym roku
zorganizowanym pod hasłem

z przyrodą w zgodzie” Zuzanna Klonowska zajęła trzecie
miejsce, Justyna Świderska
pierwsze.
Powiatowy konkurs „Matematyka Nowego Wymiaru”.
W poszczególnych kategoriach:
pierwsze miejsca – Krzysztof Gromko i Anna Majewska,
trzecie miejsce - Milan Safader.
Nasza duma, właścicielka cudownego głosu Justyna
Świderska, kl. V a wzięła udział
w preeliminacjach solistów
do VII Konkursu Piosenki dla
Dzieci i Młodzieży im. Teatrzyku BIM-BOM. Wyśpiewała sobie pierwsze miejsce oraz występ na ogólnopolskim Konkursie Głównym w Gdańsku.
Nie sposób wymienić
wszystkich osiągnięć, dokonań, wydarzeń. Czerpaliśmy
z możliwości zaprezentowania naszych uczniów pełnymi
garściami. Tym samym rozwijaliśmy ich poczucie wartości, umiejętności, szukaliśmy
pasji, odkrywaliśmy talenty,
czyniliśmy ich kreatywnymi
i otwartymi. Podążaliśmy szlakiem idei słów Janusza Korczaka: „Dzieci! - dumne miejcie zamiary, górne miejcie
marzenia i dążcie do sławy”.
Coś z tego zawsze się stanie!
Bo nie ma granic dla marzeń,
chęci, odwagi, wiedzy.
Znają nas w mieście, gminie, powiecie, w Polsce i na
świecie, a dzieje się tak dzięki kreatywnym, otwartym
nauczycielom – bo dla nich
ważny jest uczeń. Wciąż mają w sobie pasję, a ta czyni ich
wyjątkowymi i wyjątkowymi
czyni ich uczniów.

Uczniowie „dwójki” zdobywali laury na wielu konkursach plastycznych,
m. in. „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia
i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy,
w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego
wchodzącego w skład gminnego zasobu
Opis i położenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 10 o pow.
32,33 m2 w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 16 w Sztumie, z udziałem 0,031 do działki nr 331/1 o pow. 749 m2 oddawanym w użytkowanie wieczyste
Nr księgi wieczystej: 9470
Wartość lokalu z udziałem do gruntu: 50 660,00 zł
Wysokość pierwszej opłaty za oddanie udziału do gruntu w użytkowanie wieczyste:
25 % wartości + podatek VAT 23 %
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste udziału do gruntu: 1% wartości + podatek VAT 23%
Opłata roczna może być aktualizowana na podstawie przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Cena zbycia: zostanie ustalona po zastosowaniu bonifikaty, o której
mowa w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009
z dnia 20 marca 2009 r.
Sprzedaż 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.)
Sposób zbycia: w drodze pierwszeństwa nabycia na rzecz najemcy.
Warunki płatności: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy
Sztum, BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej oraz przygotowania do sprzedaży
Przewidywany termin sprzedaży: w terminie ważności wyceny.
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 07.06.2013 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM

podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych do dzierżawy i najmu w
drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu na czas
określony do 3 lat:
część działek nr 437/1, 532/5, 464/1 poł. w Obr. II m. Sztum z przeznaczeniem na usytuowanie 3 kontenerów na odzież używaną, część
działki nr 279/144 poł. w obrębie II m. Sztum z przeznaczeniem na
ogródek przydomowy, działka nr 505/9 poł. w obr. II m. Sztum z
przeznaczeniem na utworzenie punktu gastronomicznego w związku z prowadzoną działalnością handlową.
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy na czas nieokreślony na podstawie uchwały Nr XXXI/297/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2013 r.: część działki nr 93/2 poł. w
obr. Piekło gm. Sztum z przeznaczeniem na składowanie opału, bez
możliwości zabudowy.
Wykazy i ogłoszenie zostały wywieszone na tablicy informacyjnej
na II piętrze w tut. Urzędzie oraz zostały umieszczone na stronie
internetowej www.sztum.pl zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i najmu – Urząd
Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel. 55 640 63 72.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia
i wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Postolinie
przeznaczonych do sprzedaży.
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość
gruntowa
niezabudowana położona w Postolinie:
1. Działka nr 240/3 o pow. 85 m2 w drodze bezprzetargowej
z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej oznaczonej nr 242.
Nr księgi wieczystej: 11524
Cena: 510,00 zł + VAT 23 %
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXX/291/2013 z dnia 19.04.2013 r.
2. Nieruchomość oznaczona nr 240/1 o pow. 147 m2 zabudowana
budynkiem gospodarczym o pow. 36,00 m2 , sprzedaż w drodze
bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 237.
Nr księgi wieczystej: 11524
Cena sprzedaży: 6642,00 zł, w tym za grunt 882,00 zł. Sprzedaż
zwolniona z podatku VAT.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXX/286/2013 z dnia 19.04.2013r.
Warunki płatności: cena zbycia 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:
sierpień 2013 r.
3. Działki nr 240/2 o pow. 280 m2, nr 240/4 o pow. 77 m2 i nr 238
o pow. 1476 m2 z usytuowanym na niej przepływowym zbiornikiem
wodnym. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
Nabywca będzie zobowiązany do utrzymania przepływowego
zbiornika wodnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Podstawa zbycia: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXX/290/2013 z dnia 19.04.2013r.
Nr księgi wieczystej: 11524
Cena wywoławcza: 11 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu
zostanie doliczony VAT 23%. Przewidywany termin przetargu:
wrzesień 2013 r.
Warunki płatności: Cena zbycia płatna jednorazowo, przed
zawarciem umowy notarialnej, na konto wskazane przez
sprzedawcę.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
Uwaga! Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa
w nabyciu wykazanych 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 07.06.2013 r.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym na dzierżawę działek należących do gminnego
zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Sztum na czas nieokreślony
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy: obręb Nowa
Wieś, gm. Sztum – działki nr 384, 392, 383, 381/6, cz. 386, cz. 389
i cz. 388 o łącznej pow. 23.08 ha
Opis nieruchomości: nieruchomość rolna
Sposób zagospodarowania: zagospodarowanie rolnicze – uprawy
rolne
Przeznaczenie: dzierżawa na czas nieokreślony
Cena rocznego czynszu dzierżawnego: 28,06 q pszenicy*.
Wysokość wadium: 260,00 zł brutto płatne do 1.07.2013 r.
Termin przetargu: 5.07.2013 r.
Obecnie nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia
31.07.2013 r.
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Złota Agnieszka
Agnieszka Borowska zdobyła w pięknym stylu tytuł
młodzieżowej mistrzyni Polski w siedmioboju podczas
czerwcowych zawodów rozgrywanych w Opolu.

Zawodniczka LKS Zantyr Sztum startowała w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski do lat 23 i uzyskała
5586 pkt., wyprzedając Edytę Kulmaczewską z Pruszkowa aż o 518 pkt. i trzecią Paulinę Rześniowiecką z Opola
o 977.
Podopieczna
trenera Adama Szpalerskiego
ustanowiła trzy rekordy życiowe - w kuli, biegu na
800 m i w siedmioboju. Wygrała cztery konkurencje,
a w trzech była druga. Szkoda tylko, że w pierwszym
dniu zawodów panowały fatalne warunki atmosferyczne (zimno, deszcz i wiatr), co
nie pozwoliło zawodniczce
zdobycie minimum na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w tej konkurencji. Zabrakło zaledwie 14 punktów.
- Miejmy nadzieję, że
PZLA uwzględni ten wynik i Agnieszka wystartuje w siedmioboju w Tampere 10-14 lipca – mówi prezes
LKS Zantyr Ryszard Mazerski. - Zwłaszcza, że Agnieszka posiada minimum te mistrzostwa w skoku wzwyż 187 cm.
Jest to trzynasty medal
Agnieszki Borowskiej zdobyty podczas mistrzostw Polski.

Sztumskie Pole. Z Iskrą do koni
19 maja rozegrano III Towarzyskie Zawody w Skokach
przez Przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
oraz Dni Otwarte Stadniny Koni ISKRA, organizowane przez
Stowarzyszenie
Miłośników
Jazdy Konnej Klub Jeździecki ISKRA wraz z sołectwem
Sztumskie Pole.
Tegoroczny konkurs skoków przyciągnął rekordową
liczbę uczestników – na liście
startowej pojawiło się 40 par
z województwa pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Zawodnikom towarzyszyła nie tylko piękna pogoda, ale również licznie zgromadzona publiczność – zmagania śledziło blisko 600 widzów.
Zawody rozegrane zostały w kilku konkurencjach. Najmłodsi rywalizowali w klasie
mini LL, gdzie najlepsza okazała się Sylwia Lewandowska
na koniu Malik. W pozostałych
konkursach, dla bardziej doświadczonych jeźdźców, laureatami zostali: Alicja Olszewska
na koniu Fantagiro (LL), Karolina Hartman – koń Melon (L),
Kacper Kołodziejczyk – koń Sydenham George. Największe
emocje towarzyszyły prestiżowej klasie N – tutaj również
bezkonkurencyjny okazał się
Kacper Kołodziejczyk. Podczas
zawodów Potęgi Skoków usta-

Rekordowa liczba uczestników i rekord stajni Iskra w potędzie skoków.

nowiony został nowy rekord
Stajni ISKRA. Wynosi on 168 cm
– taką wysokość pokonała Agata Jurkowska na koniu Lorenzo. Wręczenia nagród oraz dekoracji laureatów dokonali burmistrz Sztumu Leszek Tabor
oraz sołtys Sztumskiego Pola
Małgorzata Charycka.
Podczas Dnia Otwartego
członkowie Stowarzyszenia zaprezentowali odwiedzającym
piękną dyscyplinę sportową,
jaką jest jeździectwo. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił

w siodle, zapoznać się z życiem
koni w stajni oraz funkcjonowaniem całej stadniny. Zorganizowane zostały przejażdżki na koniu, wyprawy bryczką do lasu
oraz liczne atrakcje i konkursy.
Inicjatywa Klubu Jeździeckiego
ISKRA spotyka się z coraz szerszym odbiorem wśród mieszkańców i na stałe wpisała się
w kalendarz imprez sztumskiej
gminy.
Kolejne zawody już w lipcu
i sierpniu (szczegółowe informacje na www.stajniaiskra.pl).

Pomorzaki pojadą do Rio
Drużyna Pomorzaków reprezentowała Polskę na Europejskim Turnieju Piłki Nożnej
Zunifikowanej w Warszawie. Została sklasyfikowana na 10 miejscu, ale z „dziką kartą”
weźmie udział w światowym finale, który zostanie w przyszłym roku rozegrany w Rio.
Pomorzaki to zespół składający się z zawodników Olimpiad
Specjalnych z Klubów w Uśnicach i Malborku oraz uczniów
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza, Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz
Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Byli
najlepsi w I ogólnopolskim Turnieju Drużyn Zunifikowanych
Olimpiad Specjalnych, który rozegrano w dniach 26-28 kwietnia w Miętnem k/Garwolina .
Zwycięstwo nie przyszło im łatwo. O grze w finale decydo-

wały rzuty karne. Tam wygrali
z drużyną reprezentującą Warmińsko-Mazurskie 3:1 .
W finale europejskim futboliści Pomorzaków przegrali
z Rosją 0:1 i dość pechowo zremisowali z Austrią, prowadząc
już 2:0 i odpadli z dalszych rozgrywek.
Pięć pierwszych drużyn zakwalifikowało się do rozgrywek
światowych w Rio. Pomorzaki
pojadą tam z „dziką kartą”.
Dużym przeżyciem dla młodych futbolistów była możli-

wość spotkania takich gwiazd
jak Christian Karembeu, były reprezentant Francji, Michał Żewłakow, Jan Urban czy Roman
Kosecki.
- Warto dodać, że program
sportów zunifikowanych to
jedna z nowych idei służąca integracji osób z niepełnosprawnością i ich rówieśników. Zasadą treningów i zawodów jest
tu równy udział w aktywności
sportowej – mówi Róża Banasik-Zarańska.
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Powtórzymy ten rok ? Z przyjemnością...

Zabawa w bańce –Halina Demska

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Sztumskim
Centrum Kultury, z promiennym uśmiechem przyjęli informację przekazaną
podczas uroczystego zakończenie kolejnego roku akademickiego, że wszyscy
będą musieli... powtórzyć rok.
To był oczywiście żart prowadzącej
Violetty Jankowiak, ale dobrze odzwier-

Podwójny fakir – Henryk Biskup

Tata i ja – Małgorzata Kosmala

ciedlający atmosferę w UTW. Słuchacze
chcą ze sobą spędzać czas, a przy okazji
zrobić dla siebie coś pożytecznego. Bo to
i wykłady, warsztaty, propozycje kulturalne, wycieczki. Bardzo dużą aktywność
twórczą przejawiała sekcja fotograficzna
prowadzona przez Wacława Bieleckiego.
W holu SCK można było obejrzeć kolejną
wystawę fotogramów. Tym razem opie-

kun narzucił swoim słuchaczom temat –
„Ludzie” (zdjęcia zamieszczamy obok).
Dyplomy ukończenia roku UTW wręczali Barbara Richert, burmistrz Leszek
Tabor i Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej.

Zadumanie –Barbara Gruszka
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