Miejmy serca wolne…

Absolutorium dla
burmistrza

1 czerwca, godz. 14, plac Wolności wypełniony młodymi ludźmi. Padają słowa
apelu: „Połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego
rytm - „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności
na drugiego człowieka.”

Inwestycje
W Pomorskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Koniecwałdzie
widać prace, coraz pokaźniej
wygląda bryła budynku handlowo-mieszkalnego przy Baczyńskiego. Ale my sprawdzamy, co
dzieje się z inwestycjami gminnymi.
Str. 5

Sztumscy gimnazjaliści w jednoczącym geście wybijania rytmu serca.

W taki sposób młodzież i
dzieci ze sztumskich szkół
włączyli się do akcji pn. Ogólnopolski Głos Profilaktyki. Po
raz pierwszy zainicjowana
została w roku 2014 przez
Komendę Główną Policji w
Warszawie w ramach Programu „Profilaktyka a Ty”. W
kwietniu Sztum był organizatorem Pomorskiego Przystanku P@T.

Celem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki jest integrowanie obywateli w działaniach
na rzecz bezpieczeństwa
publicznego oraz spotkanie
ludzi pomocnych dla innych,
potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.
Wszystko po to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie
zabierały wolności życia dzie-

Podczas czerwcowej sesji Rady
Miejskiej radni zgodnie udzielili burmistrzowi absolutorium
z wykonania budżetu za 2014
rok. Nie była to jedynie formalność, choć tak można by sądzić
po braku dyskusji i głosowaniu.
W istocie to bardzo ważna sprawa, dotycząca oceny wywiązania się organu wykonawczego,
jakim jest burmistrz, z obowiązku prawidłowego prowadzenia
gospodarki finansowej gminy.
Udzielając absolutorium radni
potwierdzili, że środki publiczne,
będące w dyspozycji sztumskiego samorządu, są w dobrych rękach - burmistrza i także wielu
urzędników, biorących udział w
wydatkach gminy, ale też i pilnujących jej dochodów.

ciom i osobom dorosłym.
- Samorząd bardzo wspiera
takie działania - mówi burmistrz Leszek Tabor. - Nie tylko symbolicznie, bo do takich
należy zaliczyć tę akcję, ale
bardzo konkretnie.
Str. 4

Będzie się działo
Przed nami lato, dla wielu czas
wypoczynku. Warto sprawdzić,
co w czasie kanikuły oferują
Sztumskie Centrum Kultury i np.
LKS Zantyr. Sobotnie koncerty
letnie na placu Wolności, teatry
uliczne, Sztumska Noc Bluesowa na plaży, a może questy? To
tylko niektóre propozycje.
Str. 7-10
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Uśmiech dziecka – po prostu bezcenny

Na festynie w Sztumskiej Wsi…

Samorząd Miasta i Gminy od
lat wspiera lokalne inicjatywy obchodów Dnia Dziecka.
Organizują je rady sołeckie,
Sztumskie Centrum Kultury
oraz placówki oświatowe. Festyny odbywały się w soboty
i niedziele w różnych miejscowościach od końca maja
prawie do końca czerwca. Te
przedłużone obchody wynikają z możliwości organizacyjnych SCK.

W Postolinie był pokaz strażaków.

Centrum Nauki Experyment w Gdyni gościło dzieci z Barlewic.

Białogórzanie w malborskim Dinoparku.

Zabawy w Koślince.

Koniecwałd - zabawa na zjeżdżalni.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl,
wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia Adprint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum
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Szkoła moich wspomnień
Szkoła Podstawowa nr 2 już niedługo będzie świętowała swoje 60-lecie. Przygotowania do jubileuszu trwają…
Szkoła - ogromy budynek z wyróżniających się nie tylko
wieloma oknami otwierający- zdolnościami polonistycznymi,
mi się na świat. Kolorowe kla- ale również naturalną potrzesy z równo ustawionymi rzę- bą podzielenia się swoimi wradami ławek. Zielona tablica, a żeniami związanymi ze szkołą.
nad nią Biały Orzeł. Ukochana Tak liczny odzew ze strony
pani prowadząca po szkolnych uczniów dowodzi, że główne
korytarzach.
Uśmiechnięte zamierzenie, jakim było zaintwarze kolegów i koleżanek. teresowanie historią i tradycją
Pierwsza piątka, jedynka, a Szkoły Podstawowej nr 2 w
Sztumie oraz upamiętnienie
nawet pierwsza miłość…
Szkołę wspominać można 60-lecia jej istnienia, zostało
na tysiąc sposobów. Każdy z zrealizowane w stu procennas ma inne jej wyobrażenie. tach. Najlepszym tego dowoGdyby je spisać, powstałby dem są prace dzieci, wśród Uczestnicy konkursu odczuwali potrzebę podzielenia się swoimi wrażeniami
okazały tom utkany z 60 lat których znalazły się spisane związanymi ze szkołą.
wspomnienia dziadków, opo- Równorzędne pierwsze miej- datkowo wyróżniono wiersze
wspomnień i wzruszeń.
Na jubileuszowy suplement wiadania z pierwszych dni na- sce wśród uczniów klas III za- Kingi Lis, Jaśminy Szaryckiej
do monografii szkoły musimy uki oraz utwory wierszowane jęli: Sara Rudzka, Maja Szpa- oraz Igora Drohomireckiego.
poczekać do października, o szeroko rozumianej tematy- lerska oraz Michał Nazarewicz, Wszyscy laureaci konkursu
ale do odległych wydarzeń i ce szkolnej. Komisja konkur- a w klasach starszych w kate- otrzymali nagrody książkowe
emocji wracamy już teraz za sowa wnikliwie przeczytała gorii utwory wierszowane - ufundowane przez Radę Rosprawą konkursu literackiego wszystkie prace, następnie Aleksandra Gutowska i Agata dziców, a dodatkowym wyróż„Szkoła moich wspomnień”, zauroczona ich różnorodnoś- Lityńska. Natomiast zwycięż- nieniem będzie opublikowanie
który odbył się na przełomie ciąi wysokim poziomem lite- czyniami w kategorii opowia- ich prac w suplemencie z okamaja i czerwca. Przystąpiło do rackim przyznała nagrody w dania zostały Róża Witkowska zji 60-lecia „Dwójki”.
niego 30 uczniów z klas III-VI, poszczególnych kategoriach. oraz Amelia Nowosielska. DoZgłaszanie kandydatów na ławników
Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego
w Kwidzynie

Potrzebują naszej opieki

Rada Miejska w Sztumie informuje, że przystępuje do wyboru: 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku i 5 ławników do Sądu Rejonowego w Kwidzynie w kadencji 2016–
2019.
Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Sztumie kandydatów
na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2015 roku.
Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Sztumie najpóźniej w październiku 2015 roku.
Pełny tekst informacji został zamieszczony na stronie www.
sztum.pl

Nagrodę wręcza wiceburmistrz Ryszard Wirtwein.

Na II miejsko-gminny konkurs plastyczny „Pies lub kot
potrzebuje mojej opieki” wpłynęło 116 prac plastycznych. W
kategorii klas „O” przyznano
23 wyróżnienia. Praca Oliwii
Wypych z „Dwójki” wygrała wśród uczniów klas I-II,
Olgi Konefał (Zespół Szkół w
Gościszewie) - kl. III-IV, Katarzyny Żołędowskiej (Szkoła

Podstawowa w Czerninie) - kl.
V-VI. Natomiast wśród gimnazjalistów zwyciężył Erik Reinald (Czernin).
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Sali Czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury. Wiceburmistrz
Ryszard Wirtwein wręczał nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wzory:
1)
karty zgłoszenia,
2)
listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata,
3)
druk zaświadczenia lekarskiego
4)
oraz oświadczeń
są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie przy ul.
Mickiewicza 39, piętro I, pokój 34 (Biuro Rady Miejskiej)
tel. 55 640 63 85 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie
www.sztum.pl.
Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również
na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości
pod adresem: www.ms.gov.pl.
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Z Barlewic
Z okazji Dnia Dziecka Rada
Sołecka w Barlewicach zorganizowała wycieczkę autokarową do Centrum Nauki
Experyment w Gdyni. Po
tej interaktywnej wystawie,
która uczy przez zabawę poznawać świat, dzieciom zafundowano poczęstunek w
Mcdonalds.
Sprawienie wycieczkowe frajdy nie byłoby możliwe, gdyby
nie wsparcie takich osób, jak:
Arkadiusz Kusztal, Andrzej
Siebert, Piotr Kwiatkowski,
Tomasz Pril, Dariusz Cholewiński, Maja Maziarz, Dariusz
Korzeniowski, Marek Grabowski a także Przychodni
Weterynaryjnej w Barlewiczkach, Gospodarstwa Rolnego
Jadwigi Świerczek, Blesy oraz
Miasta i Gminy Sztum.
W imieniu zadowonych dzieci
– dziękujemy!
Rada Sołecka
Barlewice
Śpiewaj Panu…
23 maja w parafii p.w.
Świętej Jadwigi Królowej
w Kmiecinie odbył się VIII
Festiwal Piosenki Religijnej.
Organizator konkursu, ks.
Józef Kożuchowski, za cel
festiwalu postawił rozwój
życia duchowego, pogłębienie zamiłowania do sztuki
religijnej, a także możliwość
zaprezentowania dorobku
artystycznego. Pierwszy raz
w konkursie udział wzięła
schola Śpiewaj Panu z parafii św. Anny i zdobyła drugie
miejsce. Schola została powołana przez ks. Zbigniewa
Bieleckiego,
ówczesnego
wikariusza sztumskiej parafii. Od ponad 18 lat zespół posługuje śpiewem na
mszach i nabożeństwach z
udziałem dzieci. Angażuje
się w życie nie tylko parafii,
ale i miasta, grając np. na
wigilii dla osób samotnych,
czy dla „Daru serca”.

Zatrzymajmy się na chwilę

Grupa teatralna P@T Scena 13 pokazała spektakl „Mama”.

Dzień Dziecka obfitował
tradycyjnie w wiele imprez i festynów. Po raz
pierwszy zorganizowano
w mieście akcję Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
zainicjowaną
w ubiegłym roku przez
Komendę Główną Policji w ramach programu
Profilaktyka a Ty (P@T).
- Dzień Dziecka połączyliśmy
także z ideą P@T - mówi burmistrz Leszek Tabor. - Trzeba
robić wszystko, by dorastanie
dzieci i młodzież było radosne i szczęśliwe. Aby mogli
bez przeszkód realizować
swoje pasje, marzenia, wykorzystywać zdolności. By
ich świat był wolny od niszczących narkotyków, alkoholu i przemocy. Trzeba też im
uświadamiać zagrożenia, jakie mogą na nich czyhać. Niestety, problemy występują w
każdej społeczności, dotkniętych nimi jest wiele rodzin.
Celem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki jest integrowanie obywateli w działaniach

na rzecz bezpieczeństwa
publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie
działać, by chronić dzieci i
młodzież przed uzależnieniami. Wszystko po to, aby
narkotyki, alkohol i przemoc
nie zabierały wolności życia
dzieciom i osobom dorosłym.
Akcja miała charakter ogólnopolski. W Sztumie rozpoczęła się przemarszem grup
uczniów z podstawówki, gimnazjalistów oraz młodzieży
licealnej na plac Wolności.
Ogólnopolski Głos Profilaktyki otworzył burmistrz Leszek
Tabor oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak. Sztumska grupa
teatralna P@T Scena 13 pokazała spektakl „Mama”. Młoda publiczność obejrzała go
z dużym skupieniem i emocjonalnie. Potem odczytano
odezwę społeczności P@T:
Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na
sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm

- „Zryw Wolnych Serc”. Serc
wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o
zdrowie fizyczne i społeczne.
Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się
od siebie, ale potrafią działać
wspólnie, by chronić dzieci
i młodzież przed uzależnieniami i przemocą. Tylko 60
sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.
Punktualnie o godz. 14 przez
60 sekund został wykonany
gest bicia serc, tzw. Zryw
Wolnych Serc. Na zakończenie wystąpił zespół wokalny Balbiny z Malborka.
- W Dzień Dziecka mówiliśmy
o bezpieczeństwie, o negatywnych zjawiskach, dotykających młodych ludzi razem
z władzą samorządową, nauczycielami, wychowawcami
- podsumował w TV Malbork
mł. inspektor Michał Zapolski,
komendant powiatowy policji.
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Inwestycje – co buduje Miasto i Gmina

Zaplecze stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie (budynek
szatni oraz trybuny). Wyko-

nawcą jest Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego CELBUD - Przemysłówka z
Kwidzyna. Prace przebiegają

zgodnie z harmonogramem,
umowny termin zakończenia
inwestycji - do 31 sierpnia.
Na to zadanie samorząd uzy-

skał dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu
Miasta i Gminy. Za magistratem trwa budowa parkingu z 52
miejscami postojowymi, w tym
3 dla osób niepełnosprawnych
oraz 2 dla jednośladów mechanicznych. Dzięki dobrej współpracy z władzami Spółdzielni
Mieszkaniowej dotychczasowy

teren parkingu został powiększony o sąsiednią działkę przy
nieczynnej kotłowni. Wykonawcą prac jest Jan Krupiński Zakład
Budowlany z Grudziądza. Termin
wykonania - do 10 listopada.
Roboty przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Zadanie jest
realizowane ze środków własnych gminy.

Przebudowa
ciągów
komunikacyjnych
wraz
z infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy
Wojciechowskiego oraz
części ulicy Chopina. Kolejne bardzo duże zadanie
związane z poprawą stanu
dróg gminnych. Wykonawcą
jest Konsorcjum: TOSIA sp. z

o.o. z Dzierzgonia jako lider i
BAZALT Sp. z o.o. z Waplewa
Wielkiego - partner. Wykonano pierwszy etap rozbiórki
nawierzchni jezdni i chodników, trwają prace nad przebudową sieci deszczowej.
Inwestycja finansowana ze
środków własnych gminy.

Urządzenie miejsca rekreacji w sąsiedztwie
świetlicy w Białej Górze.
Wykonawcą robót budowlanych jest Krzysztof Paziewski
REMBUD z Rakowca.
20 maja została podpisana
umowa o przyznanie pomocy
w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW
na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Poprawa
jakości życia mieszkańców

obszarów wiejskich poprzez
urządzenie miejsca rekreacji
w centrum miejscowości Biała
Góra”. Koszty kwalifikowane
projektu to kwota 80 643,08
zł, dofinansowanie projektu
wynosi 60 482 zł.
Do końca miesiąca urządzony zostanie nowy plac zabaw
z urządzeniami zabawowymi
dla dzieci oraz urządzeniami
fitness. Teren zostanie ogrodzony i częściowo utwardzony.

Remont dachu tzw. willi
(dawny dom urzędników
sądowych) na Wzgórzu
Zamkowym w Sztumie.

Roboty potrwają do września. Zadanie jest realizowane
ze środków własnych gminy.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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Dobra zabawa tylko z rodziną
Na terenie Zespołu Szkół
w Czerninie odbył się
zorganizowany z okazji
Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca festyn rodzinny „Dobra
zabawa tylko z rodziną”.
Patronat nad impreza objął
burmistrz miasta i gminy Leszek Tabor. Pogoda dopisała,
goście tłumnie przybywali.
Imprezę otworzył pan burmistrz. Powitał zebranych,
złożył życzenia i podarował dzieciom torbę słodkości. Do życzeń dołączył się
radny Kazimierz Barański.
I ruszył z impetem pociąg z
programem o Unii Europejskiej, który ciągnęli uczniowie gimnazjum. Następnie
swoje programy artystyczne
zaprezentowały maluchy z
przedszkola w Postolinie i
Czerninie. Dla swoich rodziców liczne atrakcje przygotowali uczniowie klas I-VI.
Śmiechu i radości było co
niemiara. Wszyscy uczestnicy
zostali poczęstowani żurkiem
i słodyczami. Można było także skosztować ciast upieczonych przez rodziców i zjeść
pyszną kiełbaskę z grilla.

Festyn był zaledwie wstępem do obchodów Dnia
Dziecka. Właśnie tego dnia,
punktualnie o godzinie ósmej, jak każdego dnia, zabrzmiał pierwszy dzwonek…
Czekały niespodzianki
Jednak uczniowie zamiast
zwykłej lekcji, udali się wraz
z wychowawcami do swoich
klas, gdzie czekał na nich
szereg niespodzianek. Na
dobry początek klasy wybierały swoich reprezentantów,
którzy pod opieką nauczyciela udali się na zakupy. Nie
były to jednak zwyczajne
zakupy. Uczniowie otrzymali zaledwie 20 złotych i za
to mieli kupić… składniki na
ciasto! Pierwszym zadaniem
uczniów było upieczenie
słodkiego smakołyku z wykorzystaniem wcześniej przygotowanego przepisu. Kiedy
część klas starała się zrobić
jak najlepsze ciasto, pozostali układali ogromne puzzle?
Jednak żeby zabawy nie było
za mało, po krótkim czasie
każda klasa otrzymała płytę z
piosenką, do której należało
ułożyć układ choreograficz-

Ruszył z impetem pociąg z programem o Unii Europejskiej, który ciągnęli uczniowie
gimnazjum.

ny! Po kilku próbach, wszyscy uczniowie zebrali się na
sali gimnastycznej i kolejno
prezentowali swój występ.
Poza dziećmi do zabawy
przyłączyli się również nauczyciele, wspierający swych
podopiecznych w czasie występu. Po tych ekscytujących
pokazach, wszyscy zrobili się
głodni, ale i na to znalazła się
rada. Każdy uczeń otrzymał
pyszną kiełbaskę z grilla, a na
deser słodkości oraz kawałek
upieczonego ciasta. Choć
w czernińskiej szkole nigdy
nie brakuje uśmiechu, tego
szczególnego dnia było go
tyle, że można było nim obdzielić cały powiat sztumski.
Bawmy się razem

Pracownicy Kubusia Puchatka wspólnie z członkami Stowarzyszenia Przyjaciele
Dzieci zorganizowali, kolejny już, Festyn Rodzinny.

Pracownicy Kubusia Puchatka wspólnie z członkami
Stowarzyszenia Przyjaciele
Dzieci zorganizowali, kolejny już, Festyn Rodzinny dla
przedszkolaków i ich rodzin.
Tegoroczny festyn został objęty honorowym patronatem
burmistrza Miasta i Gminy
Sztum, a przebiegał pod
hasłem „Bawmy się razem
wesoło” - bo na wspólnej
zabawie dzieci z rodzicami
i zacieśnianiu więzi rodzinnych zależało organizatorom
najbardziej. Można rzec, że
cel został osiągnięty - około

200 rodzin uczestniczyło w
imprezie, korzystając z proponowanych zabaw i atrakcji.
A wybór był duży: konkurencje sportowe, zjeżdżalnia
dmuchana, malowanie twarzy, bańki mydlane, fantola,
pokazy służb mundurowych
i wiele innych. Na spragnionych czekały stoiska z
napojami zimnymi i gorącymi, ze słodkościami oraz
grill. Dużym powodzeniem
cieszyła się fontanna czekoladowa i wata cukrowa.
W tym miejscu należą się
serdeczne
podziękowania
dla sponsorów, dzięki którym
można było wzbogacić festyn
różnorodnymi atrakcjami i
nagrodami dla uczestników.
Stowarzyszenie
zorganizowało także przedszkolakom…
wyprawę w kosmos. Wszystkie grupy 1 czerwca wzięły
udział w warsztatach edukacyjnych w Mobilnym Planetarium. Dzieci miały możliwość
poznać z bliska niektóre
gwiazdy i planety oraz różne
gwiazdozbiory. Poznały także
życie kosmonautów przebywających na statku kosmicznym, a nawet wylądowały z
bohaterami projekcji na Księżycu. Po powrocie z kosmicznego namiotu na przedszkolaków czekała niespodzianka
- słodka przesyłka z kosmosu.
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Teatr wychodzi na ulice i osiedla
4 lipca w ramach Sztumskiego Festiwalu Teatrów
Ulicznych zobaczymy na
placu Wolności ciekawe i
różnorodne propozycje artystyczne.
Prezentacje poprzedzą działania teatralne w innych częściach miasta. Aktorzy pojawią
się na osiedlu Parkowym, Różanym i Sierakowskich. A oto
krótkie wizytówki teatrów zaproszonych na sztumską imprezę.
TEATR NIKOLI - Kraków
Teatr został założony w Kijowie
w 1990 roku przez Mikołaja
Wiepriewa - reżysera i aktora z
Rosji. Teatr funkcjonuje w Polsce od 1991 r. Uczestniczy w
festiwalach krajowych i zagranicznych. Prowadzi warsztaty
teatralne na terenie całego
kraju i poza jego granicami.
Był pomysłodawcą i realizatorem projektu „Terapia przez
śmiech” (1992-2002), pomysłodawcą i realizatorem Festiwalu Uśmiechu w Krakowie
(2002) oraz Festiwalu „Science
Fiction” w Wieliczce (2003).
Teatr na Walizkach - Wrocław
Założony został przez trójkę
aktorów: Annę Went, Łukasza Jędrzejczaka oraz Olega
Yemceva - rosyjskiego komika
i mima. Na przestrzeni minionych lat teatr współpracował
z wieloma aktorami z różnych
części świata, czego wynikiem
jest charakter dzisiejszych
przedstawień. Są one bowiem
rozumiane przez wszystkich
niezależnie od wieku i narodowości. Inspiracją teatru są
filmy z okresu kina niemego
(Charlie Chaplin, Buster Keaton), rosyjska nowoczesna
clownada, teatr improwizacji,

Aktorzy uliczni lubią wchodzić w interakcje z widzami…
Fot. Mariusz Popielarz

teatr lalek czy pantomima.
Teatr występował na wielu
imprezach teatralnych i na festiwalach teatrów ulicznych w
Polsce oraz wielokrotnie gościł
za granicą.
TEATR 4 ŻYWIOŁÓW Chojnice
Utworzony w 1994 roku z inicjatywy Eugeniusza Mikołajczyka. Funkcjonuje jako teatr
prywatny, niezależny. Programowo usytuowany w nurcie
teatru ruchu i pantomimy,
realizuje wyłącznie działania
i projekty plenerowe. Tworzywem wykorzystywanym do
konstrukcji widowisk są: podania, baśnie, legendy, motywy
biblijne i mitologiczne, literatura science fiction. W swoich
wypowiedziach artystycznych
stosuje elementy pantomimy i
tańca, akrobatyki, techniki teatru masek, szczudła, działania
z ogniem i elementy pirotechniczne.
TEATR MAŁYCH FORM Bydgoszcz
Mieczysław Giedrojć – wykonawca monodramów, mim i
klaun, występował na wielu festiwalach w kraju i za granicą.

Studiował w Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale
Wiedzy o Teatrze.
Dariusz Kubicki – jest absolwentem Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. W trakcie studiów kształcił się w klasie prof.
Zbigniewa Bargielskiego (kompozycja) oraz prof. Jerzego Kaszuby (akordeon). Pisze muzykę na nietypowe instrumenty
(np. wiertarka, wyrzynarka lub
małe dudy szkockie), utwory z
użyciem elektroniki, oraz kompozycje
elektroakustyczne.
Tworzy również muzykę chóralną i orkiestrową.
TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT - Zielona Góra
Istnieje od 2010 roku. Ich ulubionym sposobem wypowiedzi
są formy komiczne. Jak mówią, nie ma nic przyjemniejszego niż rozśmieszanie ludzi.
Zdarzają się im także poważ-

niejsze realizacje. W ich repertuarze znajdziemy spektakle
zarówno dla dorosłych, jak i
dla dzieci, w obu przypadkach
dokładają wszelkich starań,
by były one atrakcyjne dla
wszystkich widzów oraz wysoce interaktywne.
MUZYKA SFER - Racibórz
Muzyka Sfer to wyjątkowa
kombinacja brzmienia gongów
i mis dźwiękowych (nazywanych tybetańskimi) z muzyką
elektroniczną; to połączenie
jednych z najstarszych instrumentów naszej cywilizacji ze
współczesnymi, takimi jak
m.in. syntezatory czy gitara
elektryczna. Stylistycznie dotyka takich gatunków jak: ambient, muzyka neoklasyczna,
alternatywna,
eksperymentalna. Oprawiony w malarskie
światło koncert staje się niezwykłą muzyczną podróżą.

Sztumski Festiwal Teatrów Ulicznych
13.00 - działania parateatralne na osiedlach - Parkowe, 13.30
- Różane, 14.00 - Sierakowskich
15.00 - korowód teatralny - od ul. Reja na plac Wolności
15.30 - rozpoczęcie prezentacji teatralnych: Teatr Nikoli, Teatr na Walizkach, Teatr Małych Form, Teatr Rozrywki Trójkąt,
Teatr 4 Żywiołów
Wieczorny koncert - Muzyka Sfer z Raciborza
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Sztumska Noc Bluesowa

gu i soulu. Ten koktajl muzyczny
nazwali blues’n’roll i wykonują go
jako jedyni w Polsce. To muzyka pełna pozytywnych wibracji,
które nie pozwalają spokojnie
usiedzieć w miejscu. Jej uzupełnieniem są polskie teksty śpiewane przez urokliwą wokalistkę
oraz oryginalny wizerunek sceniczny. Aktualnie grupa promuje
najnowszy, szósty album „Życie
zaczyna się w piątek”.
Skład zespołu: Natalia Abłamowicz - śpiew, Marcin Szulkowski
- gitara, Dominik Abłamowicz harmonijka, śpiew, Marek Wikarski - gitara basowa, kontrabas,

Miłosz Szulkowski - perkusja
Bluszcz
W ich repertuarze znajdziemy
utwory zarówno stricte bluesowe jak i mocne kawałki rockowe.
Są również ballady oraz utwory
instrumentalne. Grają własne
kompozycje oraz covery twórców
takich jak m.in. Tadeusz Nalepa,
Eric Clapton, Muddy Waters.
Skład zespołu: Zenek „Zen” Paprocki - vocal, gitara, Mariusz
„Młody/Edwin” Curzydło - gitara
basowa, ocal, Wojtek „Markus”
Markuszewski - perkusja, Arek
„Ar/Doktor, Łachmański - harmonijka, Darek „Daro” Licznerski instr. klawiszowe.
Easy Rider
Zespół blues-rockowy założony
w kwietniu 1980 roku we Wrocławiu. Pierwsze występy to m.in.
udział zespołu w I Ogólnopolskim
Przeglądzie Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie i
W roku 1982 grupa podróżowała
z zespołem Cross, którego liderem był Krzysztof Cugowski, z
zespołem Tadeusza Nalepy oraz
z walijską grupą Budgie. W roku
1988 zespół nagrał pierwszą
swoją płytę Ridin’ Easy. Druga
płyta Travellin’ Band została nagrana w marcu 1992.
W 2006 roku firma Muzant wydała reedycję pierwszego albumu wzbogaconą materiałem z
koncertu w Teatrze STU. W 2008
roku miała swoją premierę płyta koncertowa Live in Myszków.
Krążek zawiera standardy muzyki
bluesowej w wykonaniu tego le-

gendarnego tria. Zespół ponadto
wiele koncertuje, nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Irlandii,
Litwie. Skład zespołu: Andrzej
Wodziński (gitara, wokal), Jarosław Wodziński (perkusja), Jacek
Gazda (bas)
Krissy Matthews Band
Krissy Matthews - pół Norweg,
pół Brytyjczyk. Ten dziś zaledwie
dwudziestotrzyletni muzyk, gitarzysta i wokalista po raz pierwszy
wystąpił na scenie w wieku… 3
lat, bluesa elektrycznego zaczął
grać w wieku lat 8, natomiast
jego kariera na dobre rozpoczęła
się w wieku lat 12, kiedy to na
festiwalu Notodden Blues został
zaproszony w szeregi formacji
kierowanej przez samego Johna
Mayala & Blues Brackers. Wtedy
właśnie został okrzyknięty cudownym dzieckiem. Od tego momentu jego działalność muzyczna
zbiera znakomite recenzje prasowe oraz radiowe, a sam Krissy
zostaje okrzyknięty prawdziwą
gwiazdą i odkryciem bluesowej
sceny skandynawskiej. Krissy i jego zespół występowali
na największych festiwalach
blues-rockowych w takich krajach jak Belgia, Holandia, Anglia,
Walia, Szkocja, Dania, Norwegia,
Niemcy, Francja, Portugalia czy
Szwajcaria. Sam Krissy określa
swoja muzykę jako Blues-Rock-Roots music. W jego grze można
odnaleźć wpływy takich mistrzów
jak Albert Collins, John Lee Hooker czy Albert King. U nas wystąpi
ze swoim zespołem.

ska - zawody w bocce
18 lipca,od godz. 18, plaża miejska – Sztumska Noc Bluesowa
25 lipca, od godz. 9.00, plaża
miejska - Amatorskie Zawody Pływackie
25 lipca, godz. 12.00, plaża miejska - III Sztumski Aquathlon
26 lipca, godz. 18.45, kościół św.

Anny - recital organowy Jarosława
Ciecierskiego
1 sierpnia, godz. 18 - koncert na
placu Wolności, wystąpi zespół
Nadmiar
8 sierpnia od godz. 9.00, plaża
miejska - turniej siatkówki plażowej
8 sierpnia, godz. 18 - koncert na

placu Wolności
9 sierpnia - III Rajd Rowerowy
„ZANTYR na kółkach”
15 sierpnia, godz. 18 - koncert na
placu Wolności

Krissy Matthews wystąpi ze swoim zespołem.

18 lipca kolejna edycja
Sztumskiej Nocy Bluesowej
w niepowtarzalnej scenerii
łazienek - kąpieliska miejskiego. I tym razem z udziałem gości zagranicznych.
Szulerzy
Zespół założony w 2001 roku w
Inowrocławiu przez znanych i doświadczonych muzyków, którzy z
biegiem czasu odkryli właściwe
proporcje receptury zawierającej
wszystko to, co kręci najbardziej:
energetyczny i taneczny miks
rhythm and bluesa i rock and
rolla, doprawiony szczyptą swinSztumski informator
o imprezach

4 lipca – Sztumski Festiwal Teatrów Ulicznych
11 lipca, godz. 18 – koncert na
placu Wolności, wystąpi zespół
Eleonora M
18 lipca, od godz. 9.00, plaża miej-

Zobacz także informacje na stronach: www.sztum.pl, www.scksztum.pl, zantyr.pl oraz facebooku.
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Koncert organowy w kościele św. Anny
Jarosław Ciecierski, znany
organista z Olsztyna, zagra na organach kościoła
św. Anny recital z okazji 95
rocznicy plebiscytu oraz pobytu Feliksa Nowowiejskiego w Sztumie.
Tym razem w programie koncertu będą wyłącznie utwory
kompozytorów polskich. Artysta
zacznie od polonezów księcia
Michała Kleofasa Ogińskiego,
albowiem w tym roku przypada
250 rocznica urodzin tego kompozytora, którego wizytówką
jest polonez „Pożegnanie ojczyzny”, znany wielu pokoleniom
melomanów. Potem będą preludia i mniej znana fuga Fryderyka Chopina. Z utworów Feliksa
Nowowiejskiego muzyk wybrał
piękny fragment z III symfonii
„Lurdzkiej”. Koncert zakończą
„Taneczne obrazki” Mariana
Sawy, ale przedtem organista
zagra kilka swoich kompozycji, bo Jarosław Ciecierski jest
także kompozytorem. Możemy
się z tego powodu bardzo cie-

szyć, bo wśród prezentowanych
utworów usłyszymy w Sztumie
prawykonanie ostatniej jego
kompozycji.
Organista jest absolwentem
szkoły muzycznej w Olsztynie
w klasie organów Wiktora Włudyki (dyplom z wyróżnieniem)
oraz warszawskiej Akademii
Muzycznej - u profesorów Feliksa Rączkowskiego i Andrzeja
Chorosińskiego. Swoją wiedzę
i umiejętności pogłębiał na
wielu zagranicznych kursach
mistrzowskiej interpretacji, zaś
u Mariana Sawy, Juliana Gembalskiego i Josa van der Kooy’a
(Holandia) doskonalił sztukę
improwizacji organowej.
Jarosław Ciecierski występuje
regularnie w Polsce i wielu krajach Europy jako solista i kameralista. Ma w swym dorobku
także kompozycje, opracowania
muzyczne, publikacje i nagrania
radiowe. W roku 2013 zrealizował duży projekt związany z
31 etiudami fortepianowymi na
temat krasnali wrocławskich, co

Jarosław Ciecierski

zaowocowało kilkoma prezentacjami muzycznymi.
Na co dzień, jako dyplomowany
pedagog, prowadzi zajęcia w
szkole muzycznej w Olsztynie
m.in. z organów i improwizacji
organowej oraz zespoły muzyki
dawnej. Od 1999 pełni funkcję
dyrektora artystycznego Olsztyńskich Koncertów Organo-

wych, jednego z najstarszych
festiwali muzycznych na Warmii
i Mazurach (od 1978 r.).
Organizatorzy
koncertu
–
Sztumskie Centrum Kultury i
parafia św. Anny - zapraszają
wszystkich miłośników muzyki
na recital organowy Jarosława
Ciecierskiego w niedzielę 26 lipca na godzinę 18.45.

7 dni w godzinach od 9 do
16. Turnus rozpoczyna się w
niedzielę rano, a kończy w
sobotę popołudniu.

Serdecznie
zapraszamy!
Kontakt: tel. 512 666 120,
e-mail: rezerwacja@stajniaiskra.pl.

Tydzień w siodle
Stadnina koni ISKRA w
Sztumskim Polu zaprasza dzieci (od lat 8) oraz
młodzież do spędzenia
wakacji pod hasłem Lato
w siodle.
Podczas pobytu ISKRA zapewnia: naukę jazdy konnej
- od poziomu podstawowego po skoki włącznie; zajęcia z końmi w stajni - zdobywanie wiedzy o koniach,
nauka pielęgnacji, karmienie, czyszczenie, siodłanie;
szeroki wybór bezpiecznych
i przyjaznych koni (50), które dopasowuje do każdego
jeźdźca; całodzienną opiekę
gospodarzy,
instruktorów

PZJ i wychowawców; wiele atrakcji, m.in.: przejazdy
bryczką, pokazy konne, woltyżerka, ogniska, organizacja czasu wolnego, aktywność na świeżym powietrzu;
bogata oferta animacyjna,
m.in.: karaoke, konkurs
talentów, koński chrzest i
inne.
Do dyspozycji: plac zabaw,
siatkówka, piłka nożna,
trampolina,
badminton,
ping-pong, boule, bilard,
piłkarzyki, gry planszowe.
ISKRA zapewnia obiad, podwieczorek, a przede wszystkim - świetną zabawę!
Czas trwania półkolonii to

Turnus półkolonii trwa 7 dni w godzinach od 9 do 16.
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Sportowe wakacje dzieci i młodzieży

LKS ZANTYR Sztum przygotował dla dzieci i młodzieży wakacyjną ofertę zajęć
sportowych. Jedną z nich
jest „Szkoła pływania”.
- Zajęcia z pływania, tak jak w
poprzednich latach, będziemy
prowadzić przez cały lipiec na
plaży miejskiej - informuje Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr. - Zapisy 1 lipca od godziny 9
do 10 na plaży.
Poza tym w przypadku niepogody proponujemy gry planszowe
a także pływanie na kajakach
turystycznych i rowerach wodnych. Zapraszamy 25 lipca (sobota) na Amatorskie Zawody

Pływackie, od godz. 9 oraz III
Sztumski Aquathlon (pływanie
i bieg), który cieszy się coraz
większym wzięciem.
Ale to nie wszystko. 18 lipca
odbędą się zawody w bocce, a
8 sierpnia turniej siatkówki plażowej. 19 lipca III Spływ Kajakowy z ZANTYREM rzeką Wdą
- Lipusz-Wdzydze, 9 sierpnia
III Rajd Rowerowy „ZANTYR na
Kółkach” dla wszystkich chętnych.
Zantyr będzie także organizatorem obozu sportowo-rekreacyjnego z grami planszowymi dla
40 dzieci z miasta i gminy Sztum
w Sztutowie - 20-26 sierpnia.

Wakacje sprzyjają wędrówkom, także tym po najbliższej okolicy. Zapraszamy
zatem do spędzenia wolnego
czasu ze sztumskimi questami.
Questing to rodzaj gry terenowej, w której uczestnicy poznają
region, rozwiązując zagadki z
otrzymanej ulotki. Questy mają
charakter nieznakowanego szlaku
turystycznego, którego punktami
orientacyjnymi są obiekty w terenie. Uczestnik otrzymuje ulotkę,
w której zawarte są instrukcje,
często również mapka trasy. Następnie rozwiązuje zagadki i po-

konuje trasę oznaczoną w ulotce.
Każdy quest kończy się odnalezieniem skarbu, czyli rozwiązaniem
głównej zagadki znajdującej się
na ostatniej stronie ulotki - jest
to potwierdzenie przejścia questu. Jednakże najważniejsze w tej
zabawie są emocje, które towarzyszą szukaniu i rozwiązywaniu
zadań, i oczywiście informacje o
miejscu, które się zwiedza.
Ulotki do questów otrzymać można w Urzędzie Miasta i Gminy
Sztum. Na stronie internetowej
www.sztum.pl dostępne są również wersje elektroniczne, które
można sobie wydrukować. Mia-

ZANTYR zaprasza 25 lipca na III Sztumski Aquathlon (pływanie i bieg).

Na spotkanie z przygodą

Kino Powiśle zaprasza
W czasie wakacji miłośnicy
filmów mogą skorzystać z
oferty Kino-Teatru Powiśle. Na stronie www.kinosztum.pl aktualny repertuar i możliwość kupna biletu
on-line. Od 1 lipca zmieniają się ceny biletów.
W związku ze zmianą procentową ulg na Sztumską Kartę
Dużej Rodziny, która weszła w
życie 1 czerwca, podniesiona

zostaje także cena biletu dla
posiadaczy tej karty.
Ceny biletów:
15 zł - normalny 3D, 13 zł ulgowy 3D
14 zł - normalny 2 D, 12 zł ulgowy 2D
Bilety ulgowe przysługują: dzieciom przedszkolnym, uczniom
szkół: średnich, gimnazjów,
podstawowych, studentom (po
okazaniu legitymacji szkolnej),

Na miłośników wędrówek czeka pięć questów sztumskich.

sto i Gmina przygotowało następujące questy tematyczne: „Na
granicy w Białej Górze”, „W letniej
rezydencji Wielkich Mistrzów”,

„Sztumska opowieść więzienna”,
„Tajemnice sztumskiego jeziora”
oraz z myślą o rowerzystach „Śladami rodu Donimirskich”.

emerytom, rencistom, osobom
niepełnosprawnym (po okazaniu legitymacji), studentom
UTW (po okazaniu legitymacji);
10 zł - Dyskusyjny Klub Filmowy (tylko członkowie posiadający legitymację);
12 zł - bilet rodzinny (2 lub więcej dzieci z aktualną legitymacją + opiekun/opiekunowie z
dowodem tożsamości);
7 zł - Sztumska Karta Dużej Ro-

dziny (należy posiadać ze sobą
Kartę Rodziny oraz dokumenty
tożsamości/legitymację). Zniżka przysługuje tylko mieszkańcom miasta i gminy
Sztum.
10 zł - grupowy (od 15 osób).
Uwaga: Przy zakupie biletu grupowego nie obowiązuje zniżka
na Sztumską Kartę Dużej Rodziny!
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości informację o
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie www.sztum.pl w zakładce Ogłoszenia i wykazy niżej wymienionych wykazów z dnia
02.06.2015 r. o wytypowaniu do sprzedaży nieruchomości:
1. W drodze przetargu ograniczonego: działki nr 157/1 o
pow. 200 m2 położonej w Gościszewie, opisanej w KW nr
GD2I/00001420/9, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która wygra przetarg. Cena wywoławcza 5000,00 zł.
2. Lokali mieszkalnych na rzecz najemców:
1) nr 5 w budynku nr 4 w Górkach z udziałem 0,0375
do działki nr 148/81 i 148/83, nr księgi wieczystej
GD2I/00006928/5. Wartość lokalu z udziałem do gruntu
wynosi 38 182,00 zł, w tym udział do gruntu 3 681,00 zł
2) nr 6 w budynku nr 4 w Górkach z udziałem 0,0444
do działki nr 148/81 i 148/83, nr księgi wieczystej
GD2I/00006928/5. Wartość lokalu z udziałem do gruntu –
wynosi 45 000,00 zł, w tym udział do gruntu 4 359,00 zł.
3) nr 5 w budynku przy ul. Reja 17 A w Sztumie z udziałem 0,0291 do działki nr 437/6 i 439/2 oddawanym w użytkowanie wieczyste. Nr księgi wieczystej GD2I/00020796.
Wartość lokalu z udziałem do gruntu wynosi 91 491,00 zł,
w tym wartość udziału do gruntu 3 027,00 zł
4) nr 5 w budynku przy ul. Morawskiego nr 8 z udziałem 0,028 do działki nr 512 oddawanym w użytkowanie
wieczyste. Nr księgi wieczystej GD2I/00001309. Wartość
lokalu z udziałem do gruntu wynosi 46 800,00 zł, w tym
wartość udziału do gruntu 958,00 zł.
5) nr 3 w budynku przy placu Wolności 22 klatka B z
udziałem 0,0127 do działki nr 603 oddawanym w użytkowanie wieczyste. Nr księgi wieczystej GD2I/00005713.
Wartość lokalu z udziałem do gruntu wynosi 72 251,00 zł,
w tym wartość udziału do gruntu 937,00 zł.
6) Budynku mieszkalno-gospodarczego wybudowanego
w 1918 r., położonego w Sztumskiej Wsi nr 76 na działce nr
81/2 opisanej w księdze wieczystej nr GD2I/00008505/8.
Wartość nieruchomości 70 201,00zł
3. W drodze przetargu nieograniczonego, działek
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, położonych w Sztumie osiedle Na Wzgórzu, opisanych w KW GD2I/00000088/2 :
nr 301 o pow. 918 m2 - cena wywoławcza 60 000,00 zł
nr 302 o pow. 934 m2 - cena wywoławcza 60 200,00 zł
nr 303 o pow. 963 m2 - cena wywoławcza 62 050,00 zł
nr 310 o pow. 1060 m2 - cena wywoławcza 68 300,00 zł
nr 311 o pow. 1244 m2 - cena wywoławcza 80 200,00 zł
Szczegółowych informacji o sprzedaży nieruchomości
można uzyskać osobiście w pok. 43 lub 52, a także pod nr.
telefonu 55 640 63 79 lub 55 640 63 62.
Ogłoszenia można pobrać ze strony www.sztum.pl z zakładki ogłoszenia i wykazy.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
należących do gminnego zasobu przeznaczonych do
dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowych
dzierżawców, najemców, użytkowników)
Część działki nr 192/7 obr. I m. Sztum, część działki nr
279/160 obr. II m. Sztum, część działki nr 120/1 obr. Postolin
gm. Sztum, część działki nr 148/79 obr. Barlewice gm. Sztum
oraz część działki nr 148/11 obr. Barlewice gm. Sztum - nieruchomości przeznaczone na ogródki przydomowe.
Część działki nr 270 obr. II m. Sztum z przeznaczeniem na
grunt pod wiatę.
Część działki nr 279/131 obr. II m. Sztum - boks garażowy.
Część działki nr 120/1 obr. Postolin gm. Sztum, część działki
nr 148/79 obr. Barlewice gm. Sztum oraz cześć działki nr 148/11
obr. Barlewice gm. Sztum nieruchomości przeznaczone na grunt
pod garażami.
Działka nr 145 obr. Biała Góra gm. Sztum z przeznaczeniem
na zagospodarowanie rolnicze - uprawy rolne.
Wykaz został również wywieszony na tablicy informacyjnej na
II piętrze w tut. Urzędzie oraz został umieszczony na stronie
internetowej www.sztum.pl zakładka Ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy/najmu Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 41 (II piętro), tel. 55
640- 63-72.
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zachęca klientów do niezwlekania ze złożeniem wniosku na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, aby nie narażać się na przerwę
w ich otrzymywaniu.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
na nowy okres zasiłkowy (od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.) będą przyjmowane od 1 września 2015 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z
dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada. Jeśli w okresie od dnia 1
października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad
następuje do dnia 31 grudnia.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (od 01.10.2015 r. do
30.09.2016 r.) będą przyjmowane od 1 sierpnia 2015 r. Złożenie
go z dokumentami do dnia 31 sierpnia spowoduje ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę za
październik do dnia 31 października.
W przypadku, gdy nastąpi to w okresie od 1 września do 31
października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu składania
wniosków oraz ich rozpatrywania zawarte są na stronie www.
mgopssztum.pl. Można je uzyskać również pod numerem tel.
55/640 34 30 lub 55/640 63 51.
Wypełnione i kompletne wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, ul. Mickiewicza 39, pok. nr 2 i 3.
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URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sekretariat Urzędu

Leszek Tabor
Ryszard Wirtwein
Daria Mietlewska-Dura
Danuta Wiatrowska
Czesław Oleksiak

REERAT ORGANIZACYJNY
Małgorzata Draganek
Czesława Jaźwińska
Regina Lukas
FAX
Sprawy organizacyjne i archiwum
Angelika Pyzik-Kapszewicz
Sprawy organizacyjne i bhp
Joanna Siebert
Informatyk Urzędu
Kamil Markowski
Ewidencja ludności
Małgorzata Grzyb
Dowody osobiste
Halina Koszalińska
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWNIK
Ewa Ruczyńska
Z-ca Kierownika
Gabriela Smolińska
Sprawy informacyjno-prasowe
Janusz Ryszkowski
Rozliczanie projektów i środków pomocowych
Michał Izdepski
Stanowisko ds. projektów i aktywizacji społecznej
Daria Wojtaś
Stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy
Małgorzata Schufreida
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
p.o. Z-cy Kierownika
Teresa Zgubińska
Księgowość budżetowa
Wanda Grabowska
Księgowość budżetowa
Barbara Kara
Księgowość budżetowa
Monika Rosińska, Agnieszka Szymańska
Księgowość budżetowa /Płace
Ewa Zdziennicka, Helena Stefańska
REFERAT PODATKOWY
KIEROWNIK - wymiar podatku – wieś
Iwona Sanewska
Wymiar podatku – miasto
Sylwia Lipińska
Windykacja należności
Teresa Truskawa
Windykacja należności
Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
Małgorzata Surdyka
Windykacja należności
Barbara Albrecht-Politowska
Poborca skarbowy
Edyta Łukaszewicz
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
p. o. KIEROWNIKA
Marcin Lipiński
p. o. Z-ca Kierownika
Dariusz Kumuda
Stanowisko ds. komunalnych
Zdzisław Barański
Stanowisko ds. komunalnych
Halina Cymerys
Działalność gospodarcza i sprawy sołeckie
Grażyna Żołędowska
Ochrona środowiska
Miłosz Gutjar
p.o. Z-cy Kierownika - kadry
Biuro Rady
Biuro Informacji Urzędu

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

Roman Markowicz

Stanowisko ds. energetycznych i OC

Michał Mroczkowski

STRAŻ MIEJSKA

Wojciech Bednarski, Jacek Szymański

REFERAT INWESTYCJ I I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Teresa Wasielewska
Lidia Ruszała
Natalia Smoter
Elżbieta Oblotzka, Agnieszka Łuniewska-Jarzyna
Malwina Wiśniewska
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
KIEROWNIK
Iwona Wyżykowska
Z-ca Kierownika
Agnieszka Topolewska-Reksa
Planowanie przestrzenne, warunki lokalizacyjne i
Dajana Czarnecka
budownictwo
Gospodarka nieruchomościami
Justyna Jaśtak
Sprawy lokalowe
Krzysztofa Parafiniuk
Sprzedaż nieruchomości
Halina Tymoszuk
Podziały geodezyjne, scalenia i wywłaszczenia
Beata Tritt
Planowanie przestrzenne
Joanna Stopa
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
Sabina Jabłońska-Janus
Z-ca kierownika
Marzanna Moneta
p. o. KIEROWNIKA
p.o. Z-cy Kierownika
Inwestycje gminne
Inwestycje gminne
Zamówienia publiczne

Telefon

Pok.

64-06-301
64-06-302
64-06-320
64-06-317
64-06-388
64-06-301/2

18
18
80
30
34
18

64-06-385
64-06-308
64-06-303
64-06-300
64-06-321
64-06-352
64-06-322
64-06-373
64-06-325

80
34

64-06-393
64-06-387
64-06-383
64-06-383
64-06-340
64-06-340

71
69
68
68
67
67

64-06-392
64-06-392
64-06-338
64-06-311
64-06-306

30
30
29
24
28

64-06-337
64-06-335
64-06-396
64-06-336
64-02-226
64-02-228
64-06-386

21
22
25
26
26
23
25

64-06-315
64-06-319
64-06-319
64-06-314
64-06-316
64-06-349
697 336 222
64-06-384
64-06-384
601 218 587
64-06-341

57
56
56
53
54
55

64-06-323
64-06-390
64-06-390
64-06-399
64-06-363

72
64
64
65
73

64-06-379
64-06-380

51
40

64-06-380

40

64-06-372
64-06-372
64-06-362
64-06-324
64-06-324

41
41
43
52
52

64-06-382
64-06-326

17
17

1
80
80
77
38
38

39
39
1a
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Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
tel. (O55)640 5700
www.barlewiczki..pl

Jedna szkoła - wiele pasji!

OFERTA KSZTAŁCENIA:
TECHNIKUM - czas nauki: 4 lata
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
- nieodpłatny kurs prawa jazdy kat. B
TECHNIK MECHANIK
(stypendia dla najlepszych uczniów w wysokości 500 zł w semestrze
fundowane przez firmy: Elita oraz Fila)
TECHNIK INFORMATYK
Innowacja: służba więzienna
TECHNIK ROLNIK
nieodpłatny kurs prawa jazdy kat. T
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Innowacja: usługi hotelarskie
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - czas nauki: 3 lata
-KSZTAŁCENIE WE WSZYSTKICH ZAWODACH ROBOTNICZYCH,
-grupy sprofilowane: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,
stolarz (umowa z firmą Elita-comiesięczne stypendium w klasie I - 300 zł, w II klasie - 400 zł,
w III klasie - 500 zł i zatrudnienie w Elicie po ukończeniu szkoły)
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
•
technik informatyk, technik turystyki wiejskiej (agroturystyka)
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
•
technik rolnik/ rolnik (R.03. i R.16.), operator obrabiarek skrawających (M.19.),
•
mechanik-monter maszyn i urządzeń(M.17), sprzedawca (a.18), kucharz (T.06), technik
żywienia i usług gastronomicznych (T.06. i T.15), kelner (T.09.,T.10.), kurs kompetencji ogólnych
82-400 SZTUM
ul. Kasprowicza 3
tel. 55-640-40-50 fax. 55-640-40-42
www.zs.sztum.pl
e-mail: zs@zs.sztum.pl

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Nasi uczniowie są laureatami konkursów matematycznych, historycznych, finalistami olimpiady języka
niemieckiego. Jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w powiecie.
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Liceum Ogólnokształcące
Klasy matematyczno-przyrodnicze: klasa promedyczna z rozszerzonymi przedmiotami: biologią, chemią i matematyką; klasa politechniczna z rozszerzonymi przedmiotami: matematyką, chemią, fizyką lub geografią; klasa
humanistyczno-językowa z rozszerzonymi przedmiotami: językiem polskim, językiem angielskim, historią, biologią; klasa sportowo-obronna z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie.
Technikum nr 1
Technik logistyk z rozszerzonymi przedmiotami: geografią i matematyką; technik informatyk z rozszerzonymi
przedmiotami: matematyką, fizyką lub językiem angielskim; technik ekonomista z rozszerzonymi przedmiotami:
geografią, matematyką lub językiem angielskim; technik organizacji reklamy z rozszerzonymi przedmiotami:
geografią, językiem angielskim lub matematyką
Szkoły dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - kierowane jest do absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub 8-klasowej szkoły podstawowej.
Szkoła Policealna o specjalizacji w zawodzie: technik administracji, technik archiwista
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Udany Piknik z Iskrą
Przy pięknej pogodzie i
masie widzów odbył się w
Sztumskim Polu II Piknik
z ISKRĄ oraz V Zawody w
Skokach przez Przeszkody o
Puchar Burmistrza Sztumu.
Imprezę otworzyli burmistrz
Leszek Tabor wraz z dyrektorem Sztumskiego Centrum
Kultury Adamem Karasiem.
Chwilę potem rywalizację rozpoczęli pierwsi zawodnicy. W
trzech z czterech klas zawodnicy Stajni ISKRA, podopieczni
Marty Adamkiewicz, stanęli na
podium - Jarosław Hodorny,
Grażyna Suchecka, Klaudia Rychłowska i Dominika Tokarek.
W ostatnim konkursie klasy L1
nie miała sobie równych Paula Myszka, która z rąk Leszka Tabora odebrała okazały
puchar Burmistrza Sztumu.
W przerwie zmagań widzowie
mogli oklaskiwać występy podopiecznych Sztumskiego Centrum Kultury, zapoznać z dyscypliną nordic walking dzięki LKS
Zantyr, podziwiać pokaz jazdy
kozackiej w wykonaniu Stajni
Tarpan w Mławy. Wiele atrakcji
oferowały lokalne stowarzyszenia na swoich stoiskach: konkursy z nagrodami w punkcie
Europe Direct i Regionalnego
Towarzystwa Inwestycyjnego
w Dzierzgoniu, gry terenowe i

Nie tylko zawody konne skupiały uwagę publiczności…

inne atrakcje turystyczne w namiocie Miasta i Gminy Sztum,
szlaki powiślańskie Nadleśnictwa Kwidzyn, domowe specjały Osiedlowego Stowarzyszenia
w Jasnej oraz Koła Gospodyń
Wiejskich w Postolinie, szeroka
oferta edukacyjna Zespołu Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach.
Przez cały dzień członkowie
Stowarzyszenia
Miłośników
Jazdy Konnej w Sztumskim
Polu oraz Spółdzielni socjalnej
ISKRA oprowadzali przybyłych
po stadninie. Chętni mogli skorzystać z przejażdżki wozem
konnym do lasu. Dla najmłodszych przygotowano przejażdżki w siodle, konkursy i loterie

oraz wesołe miasteczko. Dzień sała się do kalendarza imprez:
pełen wrażeń zakończył ener- Leszkowi Taborowi, burmistrzogetyczny koncert zespołu RMS. wi Miasta i Gminy Sztum, AdaStowarzyszenie Miłośników Jaz- mowi Karasiowi, dyrektorowi
dy Konnej w Sztumskim Polu Sztumskiego Centrum KultuKlub Jeździecki ISKRA serdecz- ry oraz współorganizatorom,
nie dziękuje osobom, dzięki sponsorom i wspierającym.
którym impreza na stałe wpiKonkurs nr 1 - mini LL – dokładności:1. Maciej Czinczol - Roko
- Wilcze Ranczo, 2. Jarosław Hodorny - Rokita - KJ ISKRA, 3. Grażyna Suchecka - Justa - KJ ISKRA; Konkurs nr 2 – LL – dokładności: 1. Iga Szostak - Polar - Stado Starogard Gdański, 2. Klaudia
Rychłowska - Domena - KJ ISKRA, 3. Natalia Kowalska - Grabiec
- Wilcze Ranczo; Konkurs nr 3 – L – zwykły: 1. Paula Myszka Fobos - LKS Nadwiślanin Kwidzyn, 2. Dominika Tokarek - Wicher KJ ISKRA, 3. Alicja Olszewska - Augusta - LKS Nadwiślanin Kwidzyn;
Konkurs nr 4 – L1 – zwykły: 1. Paula Myszka - Malwa - LKS
Nadwiślanin Kwidzyn, 2. Paula Myszka - Fobos - LKS Nadwiślanin
Kwidzyn, 3. Alicja Olszewska - Augusta - LKS Nadwiślanin Kwidzyn

Wyprawa do Kotliny Kłodzkiej
Od 25 do 29 maja uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi wzięli udział w
pełnej przygód i wrażeń wycieczce do Kotliny Kłodzkiej.
Zwiedzanie zaczęło się od pieszej wędrówki przez niezwykłe formacje skalne Szczelińca
Wielkiego, który jest najwyższym szczytem Gór Stołowych.
Następnego dnia odbyła się
kolejna piesza wyprawa, tym
razem w unikatowy labirynt
Błędnych Skał. Pokonywanie
kilkunastokilometrowych
tras turystycznych było dla
wszystkich wyczerpujące, lecz
pełne niezapomnianych przeżyć. Następnie, pod opieką

przewodnika, wszyscy zwiedzili Twierdzę Kłodzką, posłuchali o historii tego miejsca i
przeżyli nieco trwogi w ciasnych labiryntach podziemnych korytarzy minerskich.
Ostatniego
dnia
wycieczki pierwszym punktem było
przemaszerowanie do Kudowy
Zdroju, gdzie najpierw wszyscy zwiedzili unikatowe dzieło
kultury religijnej, jakim jest
Kaplica Czaszek w Czermnej, a
następnie największe w Polsce
Muzeum Zabawek. Kolejnym
punktem programu był przejazd
autokarem do Wambierzyc i
zwiedzanie Bazyliki, a następnie
kopalnia złota w Złotym Stoku.

Wędrówka po górach była męcząca, ale pełna niezapomnianych wrażeń.

WWW.SZTUM.PL • CZERWIEC - LIPIEC 2015

Po doświadczenia do Akademii Sołtysa
Od 15 do 17 maja w ramach wyjazdu szkoleniowego grupa sztumskich sołtysów i radnych gościła na terenie
powiatu człuchowskiego. Organizatorem zajęć w ramach Akademii Sołtysa była Fundacja Naszyjnik Północy,
która prężnie działa od ponad 10 lat na obszarze 33 sąsiadujących ze sobą gmin z województw pomorskiego,
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jak pozyskać środki na lokalne działania? – to jeden z tematów szkolenia.

Dzień pierwszy rozpoczął się
od wykładu w nowo powstającym miejscu: Kuźnia Centrum Inicjatyw Fundacji Naszyjnik Północy w Podgajach.
Tematem była rola rady sołeckiej i radnych w budowaniu
kapitału społecznego. W drugiej części zaprezentowano
programy realizowane przez
społeczność lokalną przy
szlaku rowerowym Greenways Naszyjnik Północy, łączącym 33 samorządy.
Uczestnicy szkolenia odwiedzili sołectwo Kiełpin, na obszarze którego zagospodarowano brzeg jeziora. Powstał
tam teren rekreacji z zadaszonymi ławostołami, boiskiem i
miejscem na ognisko. Z kolei w Lipce zaprezentowano
nowoczesny teren rekreacji
z centrum edukacyjnym dla
dzieci i młodzieży poświęconym tematyce rybołówstwa.
Wszystkie te inicjatywy realizowano z szerokim udziałem
społeczności lokalnej.
Kolejny dzień rozpoczął się
szkoleniem przygotowanym
przez pracowników sztumskiego Urzędu Miasta i Gminy. Poświęcone ono było
formom współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami
samorządowymi. Przedstawiono te, które funkcjonują
(otwarty konkurs ofert, dotacje przyznawane w ramach

ustawy o sporcie, budżet
obywatelski), jak i nowe - inicjatywa lokalna, tryb małych
zleceń. Ten blok szkoleniowy
miał na celu przedstawienie możliwości pozyskiwania
środków na lokalne działania
oraz skonsultowanie nowo
wdrażanych instrumentów.
Następnie odbyły się warsztaty w grupach, na których
sołtysi i radni musieli zaplanować przedsięwzięcie kulturalne obejmujące swoim zakresem trzy sołectwa, ucząc
się planowana, delegowania i
koordynowania obowiązków,
a także współpracy między
sołectwami.
Druga część szkolenia obejmowała wyjazd do Krzywej
Wsi. Tam uczestnicy odwiedzili piękną świetlicą wiejską
i zagospodarowanym wokół
niej terenem. Warto zauważyć, że po wybudowaniu budynku świetlicy przez gminę
przy współudziale środków
unijnych, prosperuje ona już
pod opieką „Stowarzyszenia
na rzecz rozwoju sołectwa
Krzywa Wieś”. To ono pozyskuje środki na działania inwestycyjne, takie jak zakup
urządzeń fitness oraz innego
wyposażenia.
Kolejnym miejscem, które
odwiedziła grupa naszych
sołtysów była miejscowość
Bińcze w gminie Czarne.

Mieszkańcy, zawiązując „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bińcze, Biernatka,
Raciniewo”, zagospodarowali
centrum wsi i planują dalsze
działania, m.in. rewitalizację
parku. W Bińczach zwiedzano również zabytkowy kościół wyremontowany dzięki
pozyskanym środkom z zewnątrz.
Kolejnym punktem wycieczki
było Ekomuzeum Pszczelarstwa - Ekopasieka w Biernatce. Ta rodzinna pasieka
istniejąca od 1954 roku produkuje miody wyłącznie naturalnymi metodami, w tym
miód leśny, wpisany na Listę
Produktów Tradycyjnych.
Dodatkową
atrakcją
dla
uczestników szkolenia był
udział w zorganizowanej z
okazji Nocy Muzeów inscenizacji historycznej na Zamku
Krzyżackim w Człuchowie.
Dzień trzeci rozpoczął się wizytą w sołectwie Nowe Gronowo, gdzie prężnie działa
Koło Gospodyń Wiejskich,
pozyskujące środki na swoje
działania ze źródeł zewnętrznych.
Grupa sołtysów i radnych ze
Sztumu obejrzała również zagospodarowany turystycznie
obszar jeziora Żuczek, który
dzięki bogatej infrastrukturze
i czystemu środowisku stał

się świetną bazą noclegową
dla turystów.
Bardzo ważnym punktem
programu
szkoleniowego była wizyta w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Debrznie, ulokowanym w zabytkowej baszcie, odremontowanej i zagospodarowanej
dzięki grantom uzyskanym
przez „Stowarzyszenie na
rzecz rozwoju miasta i gminy w Debrznie” i partnerskiej
współpracy z samorządem.
Ostatnim punktem szkolenia była dyskusja i podsumowanie wizyty w Inkubatorze Przedsiębiorczości w
Debrznie, będącym zarazem
siedzibą Fundacji Naszyjnik
Północy i wspomnianego Stowarzyszenia.
Podsumowując: wyjazd szkoleniowy miał na celu przedstawienie sołtysom i radnym
zasad działania rad sołeckich,
budowania kapitału społecznego w poszczególnych
sołectwach oraz pokazanie
możliwości, jakie daje działanie lokalnych społeczności
poprzez organizacje pozarządowe.
Wizyta była przykładem
możliwości budowania partnerstw lokalnych w oparciu
o trzy sektory: samorząd lokalny, środowisko biznesu i
społeczność lokalną.

W Lipce uczestnicy szkolenia zwiedzili teren rekreacji z centrum edukacyjnym
dla dzieci i młodzieży. Była też okazja do grupowego zdjęcia.

Miasto i Gmina Sztum

