Miasto wzrastało razem z parafią

Płyty ze Strefy
10 czerwca LS Tech-Homes, bielsko-bialska firma specjalizująca się w
produkcji płyt kompozytowych stosowanych do
budowy domów i obiektów przemysłowych, w
Pomorskiej
Specjalnej
Strefie Ekonomicznej w
Koniecwałdzie otworzyła dwa zakłady produkcyjne, w których zatrudnienie znajdzie 70 osób.
Str. 3
Ciepłe miliony

Ks. proboszcz Andrzej Starczewski, prezes TMZS Andrzej Lubiński, burmistrz Leszek Tabor, dyrektor SCK Adam Karaś.

Jednym z ważniejszych
wydarzeń, związanych z
obchodami urodzin Sztumu, była sesja popularnonaukowa „600-lecie miasta i parafii św. Anny w
Sztumie”
zorganizowana
3 czerwca w Sztumskim
Centrum Kultury przez Miasto i Gminę Sztum, Parafię
Rzymskokatolicką św. Anny
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej.
Otworzyli
ją
burmistrz
Sztumu Leszek Tabor i ks.
Andrzej Starczewski, proboszcz parafii św. Anny.

- To szczególny rok - obchodzimy 600 rocznicę
urodzin naszego miasta i
600-lecie parafii św. Anny.
Ich dzieje są ze sobą nierozerwalnie związane - mówił
m.in. burmistrz.
Publiczność, która nader
szczelnie wypełniła Salę
Czekoladową, wysłuchała
9 wystąpień: profesorów
Jana Wiśniewskiego (odczytał je ks. Starczewski),
Wojciecha Zawadzkiego i
Marka Karczewskiego, doktorów: Adama Chęcia, Radosława Biskupa, Adama

Kromera i Wojciecha Szramowskiego oraz Danuty
Thiel-Melerskiej i Andrzeja Lubińskiego. Zamysłem
organizatorów było, aby
większość
zaproszonych
historyków miała związki z
Ziemią Sztumską.
Zainteresowani mogą obejrzeć sfilmowane wystąpienia na stronie www.sztum.
pl.
Na jesień organizatorzy zapowiedzieli wydanie książki
z referatami. Już teraz zapraszamy na jej promocję.
Str. 5

Ponad 4,5 mln zł dofinansowania przyznano
Miasto i Gminie Sztum
na termomodernizację
13 budynków użyteczności publicznej z wymianą oświetlenia na
energooszczędne typu
LED, montażem paneli
fotowoltaicznych.
Str. 4
Będzie się działo
Sobotnie koncerty letnie na placu Wolności,
teatry uliczne, Sztumska Noc Bluesowa na
plaży, a może rajd rowerowy lub degustacja
smakołyków kuchni regionalnej w Gapiorach?
To tylko niektóre propozycje przygotowane dla
sztumian i ich gości w
okresie kanikuły.
Str. 7-10
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Serca wolne od uzależnień, przemocy, obojętności

Poszybowały balony z czernińskiego Zespołu Szkół.

„Nie krzycz - przytul” - jedno z haseł „Dwójki”.

W Dzień Dziecka, podobnie jak w ubiegłym roku,
donośnie zabrzmiał Ogólnopolski Głos Profilaktyki.
Wszystko po to, aby narkotyki, alkohol i przemoc
nie zabierały wolności życia dzieciom i dorosłym.
Akcja objęła wszystkie szkoły samorządu miasta i
gminy, a główne uroczystości zorganizowało Gimnazjum im. Jana Pawła II. Dopisali zaproszeni goście, a wśród nich grupa przedszkolaków z Kubusia
Puchatka. Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeprowadziły funkcjonariuszki z Komendy Powiatowej
Policji, a potem odbyły się występy artystyczne.
Na zakończenie Dominik Płotka, przewodniczący
samorządu szkolnego, odczytał odezwę WOLNOŚCI SERC. Wszyscy uczestnicy i goście wykonali
symboliczny gest – bicie serc wolnych od uzależnień. A w niebo poszybowały czerwone balony…
Więcej m.in. na www.sztum.pl.
Występ grupy Bi. Ef Crew w sztumskim Gimnazjum.

Wielka eksplozja radości w Nowej Wsi…

Gościszewo – uciekających balonów trochę żal.

Miasto i Gmina Sztum
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PSSE Koniecwałd: otwarcie dwóch zakładów
LS Tech-Homes S.A., firma
z Bielska-Białej specjalizująca
się w produkcji płyt kompozytowych stosowanych do
budowy domów i obiektów
przemysłowych, 10 czerwca otworzyła dwa zakłady
produkcyjne o powierzchni
użytkowej około 5000 m2 w
Pomorskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Koniecwałdzie.
Zatrudnienie znajdzie w
nich 70 osób. Wcześniej, w
maju, firma otworzyła jeszcze
zakład w Studzienicach (woj.
śląskie). Łączna wartość inwestycji w Koniecwałdzie i
Studzienicach wyniosła około
60 mln złotych.
Głównym
przedmiotem
działalności LS Tech-Homes
jest produkcja i sprzedaż ekologicznych, niezwykle wytrzymałych płyt kompozytowych
stosowanych w budownictwie. Mogą z nich powstawać
domy jedno i wielorodzinne
oraz budynki przemysłowe.
W porównaniu do innych płyt
stosowanych w budownictwie
te wytwarzane przez LS Tech-Homes są hipoalergiczne,
odporne na grzyby i pleśń,
mają wysoką odporność na

We wrześniu 2014 roku informowaliśmy w Biuletynie o rozpoczynających się pracach ziemnych pod budowę zakładów.

ogień i wytrzymują znacznie
większe obciążenia niż ich
standardowe odpowiedniki.
Firma planuje również rozwijać produkcję wyrobów
w technologii pultruzji, czyli
wytwarzania kształtowników
na bazie żywic wzmocnionych
włóknem szklanym metodą
przeciągania. Technologia ta
jest wykorzystywana na świecie w wielu obszarach takich
jak: budownictwo, infrastruktura kolejowa i drogowa, górnictwo, czyli wszędzie tam,
gdzie konstrukcja poddana
jest oddziaływaniu agresywnego środowiska. Rozwiąza-

nie to przewyższa inne bazujące na drewnie bądź stali.
W pierwszym zakładzie w
Koniecwałdzie
wytwarzane
będą płyty kompozytowe
oraz elementy produkowane
w technologii pultruzji. Drugi
zakład zajmie się produkcją
gotowych modułów 2D (ściany) i 3D (moduły przestrzenne) do wznoszenia całych
budynków mieszkalnych i komercyjnych.
- Na naszą decyzję o otwarciu zakładów produkcyjnych
w Koniecwałdzie, poza dogodnym położeniem w kontekście przewozu produktów

drogą morską (to zaledwie 70
km od portów w Gdańsku),
wpłynęła również współpraca
z Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną - mówi Leszek
Surowiec, prezes zarządu LS
Tech-Homes S.A. - Na preferencyjnych zasadach uzyskaliśmy dogodną dla spółki
możliwość inwestowania w
Polsce północnej. Warto również powiedzieć, że zakłady
w Koniecwałdzie mogły powstać m.in. dzięki środkom
finansowym pozyskanym z
Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Pętla pieszo-rowerowa wokół jeziora
W czerwcu rozpoczęła się
rozbudowa ścieżki pieszorowerowej wokół Jeziora
Zajezierskiego. Ze względu na prowadzone roboty,
odcinek od mostka przy
torach do terenu rekreacyjnego, został zamknięty
dla użytkowników do końca lipca.
Wykonawca równolegle
buduje nowy fragment
ścieżki - od ulicy Kwidzyńskiej do Jaszczurczego
Wzgórza, dzięki czemu
domknie się pętla wokół
jeziora.
Ponaddwukilometrowy
odcinek zostanie oświetlony lampami LED i otrzy-

Nawierzchnię szutrową zastąpi kostka brukowa.

ma nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
Powstanie też slip z płyt
betonowych, umożliwiają-

cy wodowanie łodzi oraz
kajaków. Ale na tym nie
koniec. Zamontowane zostaną gry edukacyjne, tab-

lice zawierające informacje
przyrodnicze, a także budki dla owadów, nietoperzy
i ptaków wróblowatych.
Pomyślano także, m.in., o
pływających
wysepkach,
które posłużą jako lęgownie dla ptaków oraz utworzeniu drewnianych platform imitujących gniazda
dla bociana białego. Przy
ścieżce zostaną też nasadzone rodzime gatunki
drzew i krzewów.
Przewidywane
zakończenie prac to koniec października.
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Kolejne pieniądze pozyskane na rozwój naszej gminy
Miasto i Gmina Sztum systematycznie pozyskuje
środki na rozwój. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie na zwiększenie zatrudnienia wśród
osób dotkniętych, bądź
zagrożonych
ubóstwem
i wykluczeniem społecznym oraz termodernizację
budynków
użyteczności
publicznej.
19 maja burmistrz Sztumu Leszek Tabor podpisał umowę
partnerską na realizację projektu w ramach MOF Malbork-Sztum „Mobilny i aktywny
kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa”.
Projekt wchodzi w pakiet
przedsięwzięć wynegocjowanych w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego i będzie realizowany
od maja 2016 roku do października 2018 roku. Partnerem wiodącym projektu jest
Miasto Malbork, a partnerami
gminy: Sztum, Malbork, Nowy
Staw, Lichnowy, Miłoradz, Stare Pole, Stary Dzierzgoń oraz
powiaty malborski i sztumski.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób
dotkniętych, bądź zagrożonych ubóstwem i wyklucze-

Trzy budynki Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie obejmie termomodernizacja w ramach programu poprawy efektywności
energetycznej.

niem społecznym. Na naszym
terenie wsparciem zostanie
objętych 130 osób, w tym 33
osoby z niepełnosprawnościami. Wartość projektu gminy
Sztum wynosi 1 mln 739 tys.
987,70 złotych. Szczegółowe
informacje można uzyskać
w MGOPS w Sztumie - Dział
Projektów, ul. Mickiewicza 39,
pokój nr 4, tel. 55 640 63 67.
Budynki do
termomodernizacji
2 czerwca Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował
o przyznaniu dofinansowania
na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla
i Żuław (wraz z działaniami
informacyjno-edukacyjnymi)”.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1. W drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony (regulacja
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy) na podstawie Uchwały
nr XXIII.179.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24.05.2016
roku działki nr 218/3, 225, 160, 161, 162, 111 oraz część działek nr 171, 110, 147/2, 179/1 obr. Sztumskie Pole, gm. Sztum.
2. W drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców) działki nr 184,
185, 186, 187 obr. Biała Góra, gm. Sztum oraz część działki nr
148/79 obr. Barlewice, gm. Sztum.
Wykazy zostały umieszczone na tablicy informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.sztum.pl
zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 41, nr tel. 55-640-63-72.

Jest to wspólny projekt samorządów powiatu malborskiego
i sztumskiego - Miasta Malborka, Miasta i Gminy Sztum, Miasta i Gminy Nowa Staw, Gminy Malbork, Gminy Stare Pole
oraz Powiatów Sztumskiego i
Malborskiego.
Całkowita wartość projektu
to ponad 31 mln zł, z czego
pozyskane dofinansowanie to
kwota prawie 20,5 mln zł. W
ramach tego projektu planowana jest termomodernizacja 38 budynków publicznych
wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych na części z nich,
w tym 13 budynków na terenie
Miasta i Gminy Sztum: Szkoła
Podstawowa nr 2 w Sztumie
(3 budynki), Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi (3 budynki),
Przedszkole w Gościszewie,
OSP w Postolinie, Urząd Miasta i Gminy w Sztumie, Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie,
Gimnazjum nr 1 w Sztumie,
Zespół Szkół w Czerninie oraz
Sztumskie Centrum Kultury.
Zakres prac został dostosowany do potrzeb każdego z budynków i obejmować będzie
przede wszystkim: docieplenie ścian i stropów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizację instalacji c.o.,
wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż paneli fotowoltaicznych
(z wyjątkiem budynku OSP w
Postolinie). Łączna wartość
przedsięwzięcia na terenie
Miasta i Gminy Sztum wyno-

si 7 mln 182 tys. 393,32 zł, a
otrzymane dofinansowanie to
4 mln 503 tys. 987,31 zł. Zakończenie prac zaplanowano
na III kwartał 2018 r.
Zeroemisyjne budynki
Miasto i Gmina Sztum została laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepsze i
najbardziej innowacyjne projekty dotyczące efektywności
energetycznej i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
w ramach „Polsko-norweskiej
platformy współpracy dla poszanowania energii i klimatu”.
Do konkursu zostało zgłoszonych 20 projektów z 19 samorządów. Wszystkie przeszły
pozytywną ocenę formalną i
pierwszy etap oceny merytorycznej dokonanej przez
niezależnych ekspertów. W
drugim etapie oceny, który
prowadzono 13 czerwca podczas spotkania w Poznaniu
w wnioski były analizowane
przez samorządy, które zgłosiły do konkursu swój projekt,
bez możliwości głosowania
na swoje miasto. Ostatecznie
nasz projekt „Blisko zeroemisyjne budynki mieszkalne.
Termomodernizacja
budynków wielorodzinnych przy zaangażowaniu
mieszkańców
z zastosowaniem innowacyjnych instalacji OZE” zajął 8
miejsce i został objęty grantem w wysokości 50 tys. zł na
wykonanie niezbędnych analiz
i dokumentacji.
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Ołtarze i cały dom Boży w chwalebnym porządku…
Jednym z najważniejszych wydarzeń, związanych z obchodami 600-lecia Sztumu, była konferencja popularnonaukowa. Przygotowane na nią referaty będą dostępne
w publikacji książkowej, która ma się ukazać jesienią.
Zanim to nastąpi, prezentujemy niewielkie fragmenty
trzech z nich.
Prof. zw. dr hab. Jan Wiśniewski wnikliwie zajął się „Wyposażeniem kościoła św. Anny”:
„Parafia katolicka w Sztumie
powstała w chwili lokacji miasta - 23 września 1416 r. Została zniszczona w czasie wojny
13-letniej (1454-1466). Kościół
odbudowano w latach 14901500. W drugiej połowie XVI
w. trzymali w swoich rękach
kalwini, oddając go w 1599 r.
W 1608 r. biskup nakazał odremontować kościół sztumski,
ale mieszczanie (w większości
protestanci) nie chcieli tego
spełnić, a ten spłonął w 1625
r. W czasie pierwszej wojny
szwedzkiej (1626-1635) posiadali go luteranie, a rok później
do parafii powrócił proboszcz.
Mimo zawirowań jeszcze w
1647 r. stał tu tylko jeden porządny ołtarz. Również w czasie drugiej wojny szwedzkiej
(1655-1660) kościół katolicki
użytkowali protestanci. Katolicy ponownie odprawiali w nim
nabożeństwa w 1669 roku.
Do 8 października 1698 r. ten
murowany kościół nie był konsekrowany, a tylko poświęcony
po wojnie szwedzkiej. Jednak
do tego czasu wyremontowano i pomalowano ławki, a
także ułożono ceglaną posadzkę. Również w 1724 r. informowano, że stały tu ołtarze i
cały dom Boży utrzymane w
należytym i chwalebnym porządku, jak również wszystko,
co dotyczy wewnętrznego wystroju i zewnętrznego wyglądu
kościoła. Do wizytacji w 1749 r.
kościół został odnowiony także
wewnątrz. Ołtarze były stare,
ale dobrze utrzymane.
Ze względu na stan budowlany tego kościoła oraz potrzebę jego powiększenia w 1899
r. rozebrano go częściowo.,

zmieniając kształt na krzyżowy,
wydłużając świątynię od strony
prezbiterium, ale pozostawiono stare boczne mury świątyni
do wysokości ok. 2 m oraz murowaną część wieży kościelnej,
które nadbudowano cegłą.
Te prace zakończono w 1901
roku. Po przebudowie wniesiono do niej następujące wyposażenie świątyni poprzedniej:
Grupę Ukrzyżowania (z końca
XV w.), chrzcielnicę (z początków XVIII w.), 2 konfesjonały
(z 3 ćwierćwiecza XVIII w.),
stalle kolatorskie (z XVII w.), a
na wieży zawieszono dzwon ze
spiżu, który odlano ok. 1500 r.
Te przedmioty, po konserwacji
w 1990 r., nadal służą wspólnocie parafialnej św. Anny”.
Kościół św. Ducha
Oprócz kościoła św. Anny był
w mieście kościół św. Ducha ze
szpitalem, który wówczas pełnił rolę przytułku dla chorych,
zniedołężniałych, biednych i
bezdomnych. Znajdował się w
niedaleko dawnej Bramy Kwidzyńskiej, w okolicach dzisiejszego pubu Ambasada. Jego
dzieje przedstawił dr Wojciech
Szramowski: Po raz pierwszy
szpital św. Ducha został wymieniony w źródłach w 1485 r.,
kiedy podarowano mu 6 łanów
w Górkach (Gurke) i 6 koni.
Według prof. W. Zawadzkiego
był to też moment powstania
tego szpitala. Prawdopodobnie
jednak został założony przez
zakon krzyżacki w pierwszej
połowie XV w. Od końca tegoż wieku o sztumski przytułek dbali mieszczanie poprzez
bractwa, a administrowała nim
rada miejska za pomocą prowizorów szpitalnych.
Z późniejszych źródeł dowia-

dujemy się, że w XVI w. określano położenie ziemskich dóbr
szpitala jako Górki, a w XVII w.
jako Górki Mniejsze, których
nazwę przemianowano jeszcze
później na Szpitalną Wieś.
Przy szpitalu św. Ducha znajdował się kościół, powstały
zapewne w tym samym czasie,
co przytułek. Jeśli przyjmiemy,
że wielkość obszaru, który zajmował szpital aż do XVIII w.
nie uległa zmianie możemy
oszacować jego długość na
około 9 metrów, a szerokość
na około 6 metrów. Według
katastru pruskiego w 1772 r.
katolicki szpital uposażony 14
łanami w Szpitalnej Wsi zamieszkiwało 9 pensjonariuszy.
Szpital św. Ducha był wymieniany później jeszcze w 1789
r. i ok. 1818 r. Nadal pełnił on
wówczas funkcję opieki nad
osobami starszymi. Funkcjonowanie szpitala św. Ducha
zamarło w drugiej połowie XIX
w., kiedy to w Sztumie wybudowano szpital powiatowy.
Sierociniec na zamku
Prawie nieznaną kartą w dziejach miasta jest sierociniec
katolicki fundacji Kalksteina,
mieszczący się w latach 19001945 w południowych skrzydle
zamku. Danuta Thiel-Melerska
sięgnęła do dokumentów znajdujących się w archiwach niemieckich i diecezji elbląskiej i
odkryła, że początki sierocińca
w Sztumie sięgają schyłku XVI-

II w. Kiedy to proboszcz Kazimierz Zabłoński w testamencie sporządzonym 14 stycznia
1792 roku zapisał na ten cel
znaczną sumę. W testamencie
wprost zobowiązał Augustyna
Kalksteina do otwarcia domu
sierot w Sztumie. Kolejną donatorką była małżonka Augustyna, Wiktoria z Donimirskich.
Zamiary proboszcza i rodziców
postanowił zrealizować Michał
Kalkstein, właściciel Klecewa,
Mleczewa, Węgrów i Kątek,
przeznaczając w 1841 roku
1075 talarów na założenie sierocińca i ustanawiając roczną
rentę w wysokości 40 talarów.
Kolejne lata to bezskuteczne
starania Kalksteina o formalne
zezwolenia władz, o wsparcie
finansowe tej inicjatywy. Proponował, aby placówkę taką
wybudować w Klecewie, gdzie
istniał już dom dla ociemniałych założony z jego inicjatywy.
W 1854 roku, aby dom sierot
powstał w jego majątku na
Węgrach.
Przez wiele lat po śmierci Michała Kalksteina (1856) nikt nie
interesował się sprawą utworzenia sierocińca w Sztumie.
W aktach kościelnych dopiero
w roku 1890 odnajdujemy korespondencję ks. biskupa dr
Andrzeja Thiela z proboszczem
kościoła św. Anny w Sztumie
ks. Karolem Stalińskim w tej
sprawie. Po 10 latach, dokładnie 19 marca, ks. Staliński poświęcił sierociniec katolicki na
zamku.

Spis treści
W książce pokonferencyjnej znajdą się następujące artykuły: Adam Chęć „Sztum – zamek i miasto w XIII-XV wieku”,
Radosław Biskup „Parafia Sztum a krzyżackie biskupstwo pomezańskie w średniowieczu”, Wojciech Szramowski „Kościół
św. Ducha w Sztumie”, Adam Kromer „Rozwój historii herbu
i flagi Sztumu”, Jan Wiśniewski „Wyposażenie kościoła św.
Anny”, Wojciech Zawadzki „Duchowieństwo parafialne kościoła św. Anny w czasach nowożytnych”, Danuta Thiel-Melerska „Krótka historia sierocińca w Sztumie”, Andrzej Lubiński
„Towarzystwo św. Kingi w Sztumie w okresie międzywojennym” i Marek Karczewski „Dialekt sztumski – nasze wspólne
dziedzictwo”.
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Szybko czas płynie na rodzinnym festynie
Z wielu udanych festynów
rodzinnych,
odbywających się w czerwcu na terenie naszej gminy wybraliśmy dwa.
„Zabawy dawniej i dziś” na
dziedzińcu zamkowym zostały
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci”
wspólnie z Publicznym Przedszkolem nr 1 i nawiązywały do
obchodów Sztumskiego Dnia
Rodziny.
Festyn otworzył Burmistrz
Miasta i Gminy Leszek Tabor,
który sprawował patronat
nad imprezą. M.in. podziękował państwu Iwańskim za
trud włożony w wychowanie
licznego potomstwa i wręczył
członkom rodziny upominki.
Rodzina aktywnie korzysta ze
Sztumskiej Karty Dużej Rodziny oraz Programu 500 +.
W dalszej części imprezy
można było obejrzeć występy dzieci z Przedszkola Kubusia Puchatka. Rodziny mogły
wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez
organizatorów. Do wyboru
były zabawy dawne, jak np.
plecenie wianków na głowę,
oraz współczesne, np. związane z robotyką. Na zakończenie
imprezy odbył się pokaz bitwy
rycerskiej.
W trakcie festynu czynne było
również stoisko promujące
Sztumską Kartę Dużej Rodziny
oraz Program 500+. Pracownicy MGOPS w Sztumie zachęcali mieszkańców do przystąpienia do programu dla rodzin
wielodzietnych, odpowiadali
na pytania mieszkańców oraz

Rodzina państwa Iwańskich na festynie zorganizowanym na dziedzińcu zamkowym.

rozdawali ulotki informacyjne
o Sztumskiej Karcie Dużej Rodziny i Programie 500+.
„Wspólnie z rodziną świętujemy urodziny naszego
miasta” - pod takim hasłem
w Zespole Szkół w Czerninie
odbył się doroczny festyn rodzinny. Cała społeczność czernińska świętowała w tym dniu
Dzień Matki, Dzień Dziecka i
Dzień Ojca. Podczas imprezy nawiązano do obchodów
600-lecia Sztumu, o czym
przypominały banery oraz
zaproszeni goście: burmistrz
Leszek Tabor, przewodniczący
Rady Miejskiej Czesław Oleksiak i radny Kazimierz Barański. Wszystkim dopisywały humory, bo program artystyczny
zachęcał rodziny do wspólnej
zabawy. Wzruszeń dostarczały
wiersze i pięknie zaśpiewane

piosenki z życzeniami dla rodziców.
Nie zabrakło stoisk z ciastami przygotowanymi przez
rodziców oraz tradycyjnym
bigosem i kiełbaskami z grilla
serwowanymi przez szkolną
kuchnię. Dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko
ze zdrową żywnością, czyli
sałatkami, kanapkami i napojami przyrządzonymi przez
nauczycielki ZS w Czerninie.
Celem akcji było propagowanie zdrowego stylu życia i
kształtowanie prawidłowych
nawyków żywieniowych. Towarzyszyły temu pogadanki
na temat zdrowego odżywiania, degustacja potraw oraz
konkurs plastyczny. Środki na
promocję pozyskano z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Duże
zainteresowanie
wywołała
licytacja prac malarskich uczniów oraz tortów misternie
wykonanych przez nauczycielki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby
uczniów. Legenda o Sztumie
„Szynka zamiast kuli” stała się
pretekstem do przeprowadzenia konkursu rysunkowego
dotyczącego naszego miasta.
Jak podkreśliła Bożena Andrzejewska, dyrektor Zespołu
Szkół w Czerninie: - Takie imprezy są doskonałą okazją do
integracji społeczności szkolnej poprzez wspólną zabawę.
Już same przygotowania do
festynu pozwoliły ujawnić się
wielu talentom drzemiącym w
naszych uczniach. Do zobaczenia za rok!

Gość (z Ritterhude, Val de Reuil, Kupiszek) w dom
W ramach unijnego programu „Europa dla Obywateli” w lutym tego roku został
złożony wniosek na realizację zadania „600 lat Sztumu
szansą na spotkanie miast
partnerskich”, którego Miasto
i Gmina Sztum będzie organizatorem i gospodarzem.

Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach obchodów
jubileuszu miasta ma stać się
doskonałą okazją do pokazania naszej wielowiekowej
historii i tradycji.
W celu zbliżenia mieszkańców i nawiązania bliższych
relacji, chcemy, by nasi go-

ście zamieszkali u naszych
mieszkańców oraz w gospodarstwach agroturystycznych
na terenie Miasta i Gminy
Sztum. Dlatego zapraszamy
do współpracy osoby chcące
gościć mieszkańców z Ritterhude (Niemcy), Val de Reuil
(Francja) i Kupiszki (Litwa) w

dniach od 8 do 12 września
br.
Informacje na ten temat
można uzyskać osobiście w
siedzibie Urzędu, III piętro,
pok. nr 67 i 71, lub pod numerami tel. 55 640 63 93, 55
640 63 40.

WWW.SZTUM.PL • CZERWIEC - LIPIEC 2016

Festiwal Teatrów Ulicznych

Teatry uliczne doskonale wpisują się w scenografię placu Wolności.

2 lipca od godz. 14 na
placu Wolności znowu
będą bawić publiczność
teatry uliczne. Oprócz
dobrych znajomych z
Krakowa i Wrocławia
zobaczymy m.in. aktorów z Węgier i Łotwy.
Niespodzianką
będzie
występ sztumskiej młodzieży.
Teatr Nikoli - Kraków
Teatr został założony w Kijowie w 1990 roku przez
Mikołaja Wiepriewa - reżysera i aktora z Rosji. Działa 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), po-

mysłodawcą 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.
Inspiracją
teatru są filmy z okresu
kina niemego (Charlie Chaplin, Buster Keaton), rosyjska nowoczesna clownada,
teatr improwizacji, teatr lalek czy pantomima.
Teatr Coctail - Kraków
Spektakl
„Kominiarczyk”

- sekwencja kilkunastu
zdarzeń pełnych ciepłego
humoru i poezji, przedstawionych z wykorzystaniem
pantomimy w wykonaniu
Iriny Afanasjewej (Mim
Irina), absolwentki Szkoły
Estrady i Cyrku w Kijowie.
Występowała we wszystkich festiwalach teatrów
ulicznych w Polsce.
The Winged Dragons
Theatre z Debreczyna
(Węgry)
Sztuka o ludowych obrzędach, związanych głęboko z tradycjami ludzkości,
takich jak ślub, pogrzeb,
myślistwo, wiara i mistyka. Różne formy współczesnych technik teatru
ulicznego, z węgierskimi
tańcami ludowymi na wysokich szczudłach, muzyką
na żywo i gigantycznymi
maskami.
Teatr Goraffe Royal z
Narwy (Estonia)
Grupa Żywy Teatr z Bielawy
Grupę założyli Magdalena
Bocian-Cios i Sławomir Cios
- aktorzy z wieloletnim doświadczeniem. Podróże artystyczne po Europie oraz
udział na wielu festiwalach
teatralnych (m.in. w Anglii,
Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Holandii, Niemczech,
Szwajcarii, Włoszech) zaowocowały poznaniem różnych grup i technik teatralnych z całego świata.
Grupa warsztatowa ze
Sztumu
Spektakl
zrealizowany
przez sztumską młodzież
w ramach tygodniowych
warsztatów prowadzonych
przez Mikołaja Wierpierwa
z teatru Nikoli.

Do wyboru, do koloru
TEATR
2 lipca, godz. 14 - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych (plac Wolności)
MUZYKA
17 lipca, godz. 19 - koncert
Orkiestry Kameralnej Progress
(kościół św. Anny)
23 lipca, godz. 18 - Sztumska
Noc Bluesowa (plaża miejska)
29 lipca, godz. 19 - koncert
letni na placu Wolności: Goos
Bumps
5 sierpnia, godz. 20 - ballady
- Zbyszek Stelmach (Sala Czarna SCK)
6 sierpnia, godz. 18 - koncert
letni na placu Wolności: Muzyka Sfer (Maciej Hanusek)
20 sierpnia, godz. 18 - koncert letni na placu Wolności:
Zespół MAD in Poland
27 sierpnia godz. 18 - koncert letni na placu Wolności:
zespoły Target i The Lirium
REKREACJA
1-30 lipca, godz. 9-11 Bezpieczne Wakacje na sportowo
- bezpłatna nauka pływania
dla dzieci na plaży miejskiej
9 lipca, godz. 10, turniej w
bocce dla dzieci i młodzieży na
plaży miejskiej
16 lipca - spływ kajakowy z
ZANYTREM rzeką Drwęcą z
Nowego Miasta Lubawskiego
23 lipca, godz. 10, Amatorskie Zawody Pływackie dla
dzieci i młodzieży z długodystansowym wyścigiem dla dorosłych
30 lipca, godz. 10, IV
Sztumski Aquathlon (pływanie
i bieg) na plaży miejskiej w
Sztumie
6 sierpnia - Rajd Rowerowy
z ZANTYREM po gminie Stary
Dzierzgoń
Więcej www.lkszantyr.pl
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Rocznicowy koncert w kościele św. Anny
Ciekawie zapowiada się kolejny koncert muzyki klasycznej w kościele św. Anny w
Sztumie, w niedzielę 17 lipca
o godz. 19. Na zwieńczenie
obchodów 600-lecia parafii
wystąpi Orkiestra Kameralna
PROGRESS z Gdańska.
Jest to młody zespół założony w 2009 roku przez dyrygenta Szymona Morusa.
Współtworzą go utytułowani
soliści, kameraliści, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych
konkursów.
W trakcie swej działalności
orkiestra występowała na
festiwalach
muzycznych,
prezentując się w intrygujących interpretacjach muzyki
klasycznej i rozrywkowej.
Z orkiestrą w roli solistów
występowali, m.in., Michael
Vaiman - słynny skrzypek,
ostatni uczeń Davida Ojstracha, czy też Miroslava Yordanova - solistka Metropolitan
Opera w Nowym Yorku. Niewątpliwie najbardziej znaną
postacią tego zespołu jest jej
dyrygent Szymon Morus. Po
ukończeniu studiów w klasie

Orkiestra Kameralna PROGRESS - pierwszy z lewej dyrygent Szymon Morus.

skrzypiec pogłębiał umiejętności muzyczne na Wydziale
Dyrygentury
Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof.
Wojciecha Rajskiego. Jako
dyrygent współpracował z
Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Polską Filharmonią Bałtycką, Filharmonią
Podkarpacką,
Filharmonią
Koszalińską oraz Operą Bałtycką. Był asystentem takich dyrygentów jak: Jerzy
Maksymiuk, Jacek Kaspszyk,

Wojciech Rajski czy Massimiliano Caldi.
Szymon Morus stale propaguje muzykę współczesną
młodych, polskich kompozytorów, dokonując szeregu
prawykonań. Od października 2013 r. jest związany z
macierzystą uczelnią, gdzie
prowadzi zajęcia na wydziale Dyrygentury, Kompozycji
i Teorii Muzyki. Od stycznia
2016 roku pełni funkcję zastępcy kierownika muzycznego Opery Bałtyckiej w Gdań-

sku.
W programie koncertu, usłyszymy utwory na orkiestrę
kameralną i organy, m.in.
Vivaldiego, Bacha, Nowowiejskiego. W ten sposób zostanie uczczona 96. rocznica
pobytu F. Nowowiejskiego w
czasie plebiscytu w Sztumie
oraz 70. rocznica jego śmierci, tudzież 600-lecie naszego
miasta i parafii. Organizatorami koncertu jest Sztumskie
Centrum Kultury oraz Parafia
św. Anny.

Warto wiedzieć…
LEKTURY NA LATO
Biblioteka miejska w miesiącach letnich jest czynna: wypożyczalnia dla dzieci: w godz. 9 – 13 od poniedziałku do piątku;
dla dorosłych: godz. 9 – 17 do poniedziałku do piątku, w środy 9 – 16, w soboty 9 – 13.

Jak co roku nad bezpieczeństwem kąpiących będą czuwać
ratownicy, a nad jakością wody sanepid (próbki pobierze 16
czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia). Na plaży działa już wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne i kajaki), a można także
skorzystać z rowerów turystycznych.

MAŁE MUZEUM
Ekspozycję Sławomira Igora Michalika, poświęconą historii
Ziemi Sztumskiej, znajdującą się w kościele poewangelickim
na placu Wolności, mogą obejrzeć tylko grupy zorganizowane, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Kontakt: tel. 600
377 001, e-mail aliem1@wp.pl.
SZTUMSKIE GADŻETY
Okolicznościowe kubki i inne gadżety przygotowane na
600-lecie miasta oraz publikacje o Sztumie można nabywać w
Sztumskim Centrum Kultury.
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Blues popłynie o zmierzchu
23 lipca zapraszamy na
plażę miejską na Sztumską Noc Bluesową, imprezę, która zdobyła już
sobie spore grono wielbicieli. Zdradzamy, jakich
wykonawców
zaprosiło
Sztumskie Centrum Kultury w tym roku.
Wolf Maia
To blues-rockowy gitarzysta i
wokalista. Urodził się w Montrealu, dorastał w Kalifornii i
na południu Francji. Nagrał 6
autorskich albumów, dystrybuowanych w 26 krajach i na
wszystkich kontynentach.
Grzegorz Kapołka Trio
Grzegorz Kapołka - absolwent
Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Nagrał 5
autorskich płyt, dwie koncertowe, muzyk sesyjny. Członek
Akademii Fonograficznej. „Gitarzysta Roku 2014” według

Grzegorz Kapołka, to muzyk bluesowy ze ścisłej czołówki krajowej.
Fot. P. Kmiec

czytelników magazynu „Twój
Blues”. Wielokrotny zwycięzca
w kategorii najlepszy polski
gitarzysta bluesowy.
W skład zespołu Grzegorz Kapołka Trio wchodzą wybitni
muzycy - basista Dariusz Ziółek i perkusista Ireneusz Głyk.

Burnin’ Hearts - zespół rodem z Mazowsza. Grają bezkompromisowe rockabilly zarówno w wersji klasycznej, jak
i neo. Ich atutem jest instrumentarium kojarzone z epoką
lat 50. ubiegłego wieku, czyli
gitara, kontrabas, bębny i

wokal. W swoim repertuarze,
oprócz numerów autorskich,
mają utwory takich tuzów
sceny, jak Elvis Presley, Gene
Vincent, Eddie Cochran, Buddy Holly, Carl Perkins, Stray
Cats czy Motorhead.

szeregu różnych smakołyków, które są całkowitym
przeciwieństwem plastikowych odpowiedników marketowych.
W tym roku, z racji obchodów sztumskiej rocznicy,
prócz tradycyjnego łaskotania podniebień smakoszy,
konfratrzy planują 14 sierpnia na Gapiorach duże wydarzenie plenerowe m.in. z
udziałem
rekonstruktorów
historycznych, harlejowców,
występami estradowymi czy
mocnymi akcentami rekreacyjnymi klubu ZANTYR.
Wszystko potrwa aż do nocy.
Co istotne, na imprezie sierpniowej na Gapiorach nie kończy się rocznicowa inwencja

członków Konfraterni. Druga
odsłona DEGUSTACJI WIELKIEJ KONFRATERNI ZACNEGO JADŁA na 600-lecie Sztumu będzie miała miejsce na
rynku w Sztumie cztery tygodnie później, 11 września.
Wówczas, podczas DNI ZIEMI SZTUMSKIEJ i DOŻYNEK
POWIATOWO-GMINNYCH
konfratrzy na rynku usmażą
dla mieszkańców 600 placków kartoflanych. Już dzisiaj odgrażają się, że tych
placków będzie więcej. Na
tym nie skończy się ich inwencja i planują jeszcze inne
atrakcje – m.in. potrawy z
jagnięciny, które przygotuje
fachowiec z najwyższej półki
– Piotr Lenart z Bydgoszczy.

Parpary. Degustacje Konfraterni na 600-lecie Sztumu

Konfraternia zaprasza 14 sierpnia do Parpar. Wiele atrakcji, nie tylko dla podniebienia…

Wielka Konfraternia Zacnego
Jadła, Napitku i Rękodzieła
rokrocznie w połowie sierpnia organizuje na Gapiorach
w Parparach imprezę plenerową o nazwie Degustacje

Sierpniowe, podczas których
goście mają możność posmakowania kuchni tradycyjnej, regionalnej, a nawet
kresowej. Nie mówiąc o tym,
że jest możność kupienia
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Sztumskie Pole. Lato w siodle

Nie zawsze trzeba daleko szukać, aby znaleźć ciekawą ofertę wakacyjną.

Stadnina koni ISKRA w Sztumskim Polu zaprasza dzieci (od
lat 8) oraz młodzież do spędzenia wakacji pod hasłem
Lato w siodle.
Podczas pobytu w ISKRZE zapewniamy:
• 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

dopasowujemy 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,
• Bogatą ofertę animacyjną,
m.in.: karaoke, konkurs talentów, koński chrzest i inne,
• Do dyspozycji: plac zabaw, siatkówka, piłka nożna,
trampolina, badminton, ping-

W Parku Miejskim…

-pong, boule, bilard, piłkarzyki, gry planszowe,
• Posiłki - obiad, podwieczorek,
• a przede wszystkim - świetną zabawę!
Czas trwania półkolonii to 7
dni w godzinach od 9.00 do
16.00.
Turnus rozpoczyna się w poniedziałek rano, kończy w
niedzielę. Serdecznie zapraszamy do kontaktu: tel. 512
666 120, e-mail: rezerwacja@
stajniaiskra.pl, www.stajniaiskra.pl.

…prowadzone są intensywne prace budowlane. Powstają trybuny widowni, trwa remont sceny,
nawierzchnie ścieżek są wykładane kostkami betonowymi. Niebawem pojawi się nawierzchnia
bitumiczna, o którą dopominali się amatorzy jazdy na rolkach.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
na podstawie art. 39 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.
U. Z 2015 r. poz.1774 ze zm.), §
3, §6, § 25 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości
(t. j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1490),
OGŁASZA rokowania, po dwóch
przetargach
nieograniczonych
zakończonych wynikiem negatywnym, dotyczące sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego działki nr 654/3 i sprzedaży znajdujących się na tej
działce budynków i budowli,
położonych w Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego
nr 2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności wczasowo-turystycznej.
Opis i położenie nieruchomości:
Działka nr 654/3 o pow. 2930 m2
zabudowana trzema budynkami
o pow. użytkowej 946,80 m2,, w
których mieści się Ośrodek Wczasowy „RELAX”. Nr księgi wieczystej GD2M/00047190/5. Prawo
użytkowania wieczystego do
05.12.2089 r.
Nieruchomość jest położona w
Krynicy Morskiej przy ul. Żeromskiego nr 2, powiat nowodworski,
województwo pomorskie. Ośrodek
położony w lesie sosnowym, w
bliskiej odległości od morza i plaży
- około 120m. Budynki murowane
z cegły i pustaków, trzykondygnacyjne, ocieplone, wolnostojące ze
stropodachem jednospadowym
płaskim krytym papą, wybudowane w 1976 roku. Wyposażone w
energię elektryczną, instalację TV
i telefoniczną, monitoring, wodę
z wodociągu miejskiego, kanalizację sanitarną, ogrzewanie CO
z własnej kotłowni olejowej. Na
terenie ośrodka jest parking,plac
zabaw, plac grillowy i kręgielnia.
Pokoje 2,3,4 i 5 osobowe z tarasami lub balkonami, wyposażone w TV, łazienki z kabinami
prysznicowymi oraz aneksy kuchenne z lodówkami i czajnikami.
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Cena wywoławcza: za budynki z wyposażeniem 1 200 000,00 zł,
za prawo użytkowania wieczystego działki 900 000,00 zł. Łączna
cena do rokowań 2 100 000,00 zł;
Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: 09 września 2016
r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu, sala nr 33.
Zaliczkę w wysokości: 210 000,00 zł należy wpłacić na konto BS
w Sztumie nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w terminie do dnia
06.09.2016 r.
Sprzedaż zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29a ust.8
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 r. (t. j. z 2011 r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 29.01.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ogłoszony na dzień 22.04.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr
XXII/152/2008 z 29.03.2008 r.
Sposób zbycia: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i własności
budynków w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych,
zakończonych wynikiem negatywnym.
Warunki rokowań:
1) Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zaklejonej
kopercie umożliwiającej identyfikację zgłaszającego, z napisem „Rokowania – Ośrodek – w Krynicy Morskiej”, w informacji Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza nr 39, na parterze budynku do
dnia 06.09. 2016 r. do godz. 15..00.
2) Wpłacenie zaliczki w wysokości: 210 000,00 zł na konto BS
w Sztumie nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w terminie do dnia
06.09.2016 r. (Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.)
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i
przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) Proponowaną cenę w rozbiciu osobno za budynki z wyposażeniem i
za prawo użytkowania wieczystego gruntu, przewyższającą o minimum
1% cenę wywoławczą, zaokrągloną w górę do pełnych dziesiątek złotych
i sposób jej zapłaty;
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Część jawna rokowań.
W części jawnej rokowań, komisja w obecności uczestników:
1) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza czy zgłoszenia zawierają kopie dowodu wniesienia zaliczki;
2) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nieujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość
uczestników rokowań;
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników
rokowań;
4) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do części ustnej rokowań.
Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
1) nie odpowiadają warunkom rokowań;
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;
3) nie zawierają danych, które powinno zawierać zgłoszenie, lub dane te
są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wniesienia zaliczki;
4) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Ustna część rokowań:
W części ustnej, komisja przeprowadza rokowania w zakresie wszystkich
warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do
udziału w tej części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie części ustnej rokowań nie mogą być mniej korzystne od
zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
Po zakończeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi
osobami.
W dodatkowych ustnych rokowaniach zgłaszający zgłaszają
ustnie kolejne postąpienia, które nie mogą wynosić mnie niż 1
% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy notarialnej Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
Nabywca będzie ponosił opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatek od nieruchomości w wysokości ustalonej przez Miasto
Krynica Morska.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum nie wpłynęły wnioski osób, o których mowa w art.
34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, że nie
toczy się postępowanie administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do rokowań mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nieposiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą zaliczkę w wysokości i terminie
podanym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu
komisji
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do rokowań
winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na
rzecz osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobie, która w wyniku rokowań zostanie ustalona, jako nabywca, wpłacona zaliczka zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Zaliczka zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia:
odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań, zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania rokowań. Osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie
zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje: nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy
na czas określony do dnia 15 sierpnia 2016 r.
Informacji dotyczących rokowań można uzyskać w pok. 43 lub 52 tel. 640
6379 lub 640 6362. Ogłoszenie można pobrać ze strony www.sztum.pl z
zakładki ogłoszenia i wykazy.
Sztum, dnia 31 maja 2016 r.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
zgodnie z art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r. poz.
1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Zespołu Zamkowego w Sztumie, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
Opis i Położenie: Nieruchomości zabudowane i niezabudowane stanowiące Zespół Zamkowy w Sztumie, wpisane do rejestru zabytków pod nr 82/N z dnia 16.07.1959 i pod nr A-1864
przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Gdańsku w dniu 23.07.2010 r., położone w Centrum Miasta
Sztum, woj. pomorskie, pomiędzy Jeziorem Barlewickim i Jeziorem Sztumskim na trasie „Szlaku Zamków Gotyckich”.
Numery działek, powierzchnia, opis i nr ksiąg wieczystych:
625 o pow. 1 773 m2 z dziedzińcem zamkowym, murem
obronnym zachodnim, częścią bramy wjazdowej i częścią
baszty więziennej, KW nr GD2I/00001654/8,
619/4 o pow. 1 091 m2 z fragmentami murów obronnych,
KW nr GD2I/00001654/8,
626 o pow. 259 m2 stanowiącej drogę brukową, KW nr
GD2I/00010807/2,
629/4 o pow. 4 599 m2 z murem obronnym (południowym), skrzydłem południowym zamku z domem z wykuszem
o pow. użyt. 1.155,90 m2 i częścią bramy wjazdowej, KW
GD2I/00001654/8,
627/4 o pow. 4 976 m2 z murem obronnym wschodnim i
północnym, studnią, budynkiem Willi o pow. użyt. 605,86
m2 i skrzydłem wschodnim zamku z wozownią o pow. użyt.
1208,41 m2, KW nr GD2I/00001654/8,
622/3 o pow. 37 m2- niezabudowana (przy murze) KW
nr GD2I/00001654/8,
624/7 o pow. 80 m2 (przy murze i bramie wjazdowej z jej
fragmentami), KW nr GD2I/00001654/8,
621/11 o pow. 132 m2 - niezabudowana (przy murze
zachodnim), KW nr GD2I/00006553/5,
620/3 o pow. 404 m2 z częścią baszty więziennej i terenem
okalającym mur obronny, KW nr GD2I/00001654/8,
628/3 o pow. 707 m2 - niezabudowana -(skarpa przy murze), KW nr GD2I/00001654/8
614/1 o pow. 141 m2 (droga dojazdowa do Zamku z częścią bramy wjazdowej), KW nr GD2I/00010807/2.
Łączna pow. gruntu 1.4199 ha2 w tym gruntu niezabudowanego 0,0876 ha, łączna pow. użytkowa istniejącej zabudowy
2.970,17 m 2.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zagospodarowanie zgodnie z posiadanym przez Gminę Sztum
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum Miasta Sztum”, Studium Urbanistyczno –Historycznym i
Wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przygotowaną przez Oferenta, który wygra przetarg, Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną uzgodnioną z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dopuszczalne przeznaczenie: sale muzealne i wystawiennicze, funkcje hotelowe, konferencyjne wraz z zapleczem
gastronomicznym, funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe, np.
SPA.
Gmina posiada i umożliwia pobranie w wersji elektronicznej
do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania przez oferenta nw. dokumenty:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum
miasta Sztum”, dostępny na stronie internetowej www.sztum.

pl w zakładce „Inwestycje”,
- Studium Urbanistyczno – Historyczne,
- Wytyczne Pomorskiego Konserwatora Zabytków,
- Koncepcję architektoniczno- budowlaną zagospodarowania
turystycznego Wzgórza Zamkowego w Sztumie na Pomorski
Park Historii i Kultury, wykonaną przez Studium Architektoniczne „Archecon” z Krakowa,
- Mapę do celów informacyjnych w skali 1:500.
Podstawa zbycia: Uchwała Nr XXII.170.2016 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Termin zagospodarowania nieruchomości łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów istniejących na
nieruchomości: do 4 lat i 8 miesięcy od dnia zawarcia
umowy przeniesienia własności.
1. W przypadku niewykonania w ciągu 4 lat i 8 miesięcy od
daty podpisania umowy: zagospodarowania nieruchomości
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, studium Urbanistyczno – Historycznym, Wytycznymi
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
przygotowaną przez Oferenta, który wygra przetarg, Koncepcją urbanistyczno - architektoniczną uzgodnioną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, nabywca nieruchomości
lub jego następca prawny zapłaci Gminie Sztum karę umowną
w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w
terminie 30 dni liczonym od daty upływu powyższego terminu,
za każdy rozpoczęty rok po terminie niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy.
2. Za spełnienie warunku zakończenia inwestycji, należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3. Co do obowiązku zapłaty kary umownej, nabywca nieruchomości podda się egzekucji z art. 777 paragraf 1 pkt 5 k.p.c.
w umowie sprzedaży.
4. W przypadku poniesienia przez Gminę Sztum szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Gmina ma
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym
przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w zawartej z
Gminą Sztum umowie sprzedaży, pierwotny nabywca przeniesie ww. zobowiązania umowne na kupującego. Nie przeniesienie zobowiązań przez następcę prawnego, pierwotnego kupującego, będzie skutkować dochodzeniem przez Gminę Sztum
roszczeń finansowych od sprzedającego oraz zobowiązania
wywiązania się z terminu zakończenia inwestycji.
6. W przypadku sprzedaży albo przeniesienia własności nabytej nieruchomości pod innym tytułem prawnym przez pierwotnego lub kolejnych kupujących, pierwotny kupujący przyjmuje
na siebie solidarną odpowiedzialność za uchybienie terminowi
zagospodarowania nieruchomości przez następców prawnych.
Zobowiązanie to dotyczy także dalszych następców prawnych
w ciągu następstwa prawnego.
Gmina Sztum zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości
w okresie 5 lat od daty sprzedaży z ujawnieniem tego prawa
w dziale III księgi wieczystej w przypadku niewykonania w
ciągu 4 lat i 8 miesięcy od daty podpisania umowy, zagospodarowania nieruchomości łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie istniejących na nieruchomości obiektów,
z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum Miasta Sztum”, Studium
Urbanistyczno-Historycznym i Wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przygotowaną przez
Oferenta, który wygra przetarg, Koncepcją urbanistyczno- architektoniczną uzgodnioną z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
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Cena wywoławcza za nieruchomość: 4 000 000,00
zł, w tym: za grunt niezabudowany: 43 800,00 zł netto;
za grunt zabudowany: 1
065 840,00 zł; za budynki:
2 890 360,00 zł.
Od ceny uzyskanej w przetargu za nieruchomość zostanie zastosowana bonifikata
w wysokości 50% zgodnie z
art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Cena sprzedawanych ww.
nieruchomości
zabudowanych jest zwolniona z VAT,
natomiast do ceny uzyskanej
ze sprzedaży nieruchomości
niezabudowanych, pomniejszonej o 50% bonifikatę zostanie doliczony podatek VAT
w stawce podstawowej.
Osoby, którym przysługuje
prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą
składać wnioski w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Uwaga:
1) Część działki nr 629/4
wraz z budynkiem skrzydła
południowego zamku, z domem w wykuszem, jest obciążona umową użyczenia na
czas nieokreślony ze Sztumskim Centrum Kultury.
2) W księdze wieczystej KW
GD2I/00001654/8 jest wpisana służebność gruntowa
przechodu i przejazdu m.in.
przez działkę nr 629/4 na
rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki nr
629/3.
Wykaz zostaje wywieszony
przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum oraz na stronie internetowej www.sztum.pl w zakładce ogłoszenia i wykazy.
Informacja o wywieszeniu
wykazu podlega publikacji w
prasie lokalnej.

Szczegółowych
informacji
udziela Referat Planowania
Przestrzennego i Majątku tut.
Urzędu tel. (055) 640 63 62
lub (055) 640 63 79
Sztum, dnia 31 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA
MIASTA I GMINY SZTUM
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
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dniadnia
20 czerwca
2016 r.2016
do 11 r.
lipca
r.
2016
r. LPR udostępniony będzie w ww. terminie:
Projekt
Projekt
LPR udostępniony będzie
w Pomocy
ww. terminie:
1) w Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Społecznej w Sztumie – MGOPS (pokój 11),
1)ul.wMickiewicza
Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
Sztumie
– MGOPS7:30
(pokój
39, 82-400 Sztum od poniedziałku dowpiątku
w godzinach
do 11),
15:00;
ul.
Mickiewicza
39,
82-400
Sztum
od
poniedziałku
do
piątku
w
godzinach
7:30
do 15:00;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie: http://www.sztum.pl
oraz
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie: http://www.sztum.pl oraz
http://bip.sztum.pl;
http://bip.sztum.pl;
3) na stronie internetowej MGOPS: http://mgopssztum.pl.
3) na stronie internetowej MGOPS: http://mgopssztum.pl.
W trakcie konsultacji społecznych zorganizowane zostaną: spotkanie otwarte - debata
W trakcie konsultacji społecznych zorganizowane zostaną: spotkanie otwarte - debata
publiczna oraz warsztaty w następujących miejscach i terminach:
publiczna oraz warsztaty w następujących miejscach i terminach:

Miejsce spotkania

Forma
konsultacji

Dzień

Godzina

Sztumskie Centrum Kultury
21.06.2016 r.
15:00 – 17:00
Spotkanie
82-400 Sztum, ul. Reja 13
otwarte
Sala czekoladowa
2. Sztumskie Centrum Kultury
Warsztaty
06.07.2016 r.
15:00 – 17:00
82-400 Sztum, ul. Reja 13
Sala czekoladowa
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych zostanie opublikowana nieInformacja
podsumowująca
społecznych
zostanie opublikowana
zwłocznie
po ich
zakończeniu naprzebieg
stronach konsultacji
internetowych:
http://www.sztum.pl,
http://
niezwłocznie oraz
po http://mgopssztum.pl.
ich zakończeniu na stronach internetowych: http://www.sztum.pl,
bip.sztum.pl
http://bip.sztum.pl oraz http://mgopssztum.pl.
Wnioski i uwagi dotyczące projektu LPR należy składać na piśmie do Dyrektora Miejsko1.

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z podaniem imienia i nazwiska lub naWnioski
i uwagi
dotyczące projektu LPR należyi składać
nanieprzekraczalnym
piśmie do Dyrektora
Miejskozwy
jednostki
organizacyjnej/instytucji/podmiotu
adresu, w
terminie
do
Gminnego
Ośrodka
Społecznej w Sztumie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
dnia
11 lipca
2016Pomocy
r.
jednostki
organizacyjnej/instytucji/podmiotu
i adresu,
w nieprzekraczalnym
terminie
do dnia
Pisma
należy
kierować na adres: Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Sztumie,
ul.
11Mickiewicza
lipca 2016 r.39, 82-400 Sztum lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: sylwia.
mackiewicz@sztum.pl.
Pisma należy kierować na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie,

ul. Mickiewicza
39, 82-400
Sztum lub w
w zakładce
postaci elektronicznej
na adres
mailowy:
Dodatkowo
na stronie
http://sztum.pl
„Lokalny Program
Rewitalizasylwia.mackiewicz@sztum.pl.
cji
Miasta Sztum” dostępny będzie formularz konsultacyjny dotyczący projektu
LPR. Serdecznie zapraszam do jego wypełnienia.
Z upoważnienia
1
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
RYSZARD WIRTWEIN
Zastępca Burmistrza
Sztum, 06.06.2016 r.
* Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić
na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty
inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
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Głos naszej ziemi
Tak
brzmiało
hasło
konkursu recytatorskiego przygotowanego dla
uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych
przez Młodzieżową Radę
Gminy z okazji 600-lecia Sztumu. W prezentacji utworów literackich
związanych
z
Ziemią
Sztumską zwyciężyli Nikodem Gajda (kategoria
gimnazjalna) i Wiktoria
Derbich (SP).

Zdrowie na talerzu w „dwójce”

Czar par
W Zespole Szkół w
Czerninie odbył się powiatowy konkurs „Matematyczno - przyrodniczy
czar par”. W zadaniach
konkursowych uczniowie
musieli wykazać się wyobraźnią
przestrzenną,
logicznym
myśleniem,
umiejętnością dobierania
odpowiedniej
strategii
oraz wiedzą z geografii,
fizyki, chemii i biologii.
Najlepszą parą okazała
się Anna Czerska i Jakub
Kosuda z Przezmarku.
Czytanie jest modne
Ja czytam! to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji
czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży przez organizację w
szkołach
Dyskusyjnych
Klubów Edukacyjnych. W
„dwójce” do tej kampanii
przystąpiły dzieci z klas
drugich. Spotykają się
raz w tygodniu. Skupiają
się na takich ścieżkach
tematycznych jak: Granice,
Przyjaźń/Miłość,
Bezpieczeństwo,
Zmiana/Przemiana, Różnice.
Uczą się, jak postępować
w trudnych i nieznanych
sytuacjach. Dzielą się
swoimi ulubionymi książkami…

24 października 2013
roku szkoła otrzymała Certyfikat Pomorskiej
Sieci Szkół Promujących
Zdrowie. To zobowiązuje!
Rok szkolny 2015/2016 stał
pod znakiem nowych wyzwań. Już w listopadzie z okazji ogólnopolskiego dnia Śniadanie Daje Moc (8 listopad)
„dwójka” przystąpiła do próby bicia rekordu Guinnessa „Największa lekcja gotowania
zdrowego śniadania - wiele
lokalizacji”. Niedawno okazało się, że został oficjalnie
zatwierdzony przez Komisję
Rekordów w Wielkiej Brytanii.
W marcu klasa 1a pod
kierownictwem wychowawcy Elżbiety Krawczykowskiej
wzięła udział w konkursie
„Odwiedziny Mlecznych Bohaterów w Twojej szkole”, organizowanym w ramach programu „Mamy kota na punkcie
mleka”. Celem programu jest

na temat zasad zdrowego
odżywiania. Konkurs przeznaczony był dla uczniów
klas I-III, biorących udział w
programie „Owoce i warzywa
w szkole”. Należało wykonać
pracę plastyczną o tematyce
zasad zdrowego odżywiania.
Prace trzech uczniów zostały
wysłane do dalszego etapu i
zdobyły nagrody: Wiktor Stuba - kl. II c, Adrianna Sosnowska - kl. IIIb, Antonina
Kopczyńska kl. Ib.
W maju został rozstrzygnięty VI gminny konkurs plastyczny w ramach programu
„Owoce i warzywa w szkole”
organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum. przeznaczony
dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Napłynęło
prawie 100 prac, kolorowych,
pięknie wykonanych.

promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, inspirowanie dzieci do czynnego
udziału poprzez zabawę w
temacie walorów odżywczych
mleka i produktów mlecznych. Zadanie konkursowe
polegało na nagraniu filmu,
który miał na celu pokazanie,
dlaczego Mleczni Bohaterowie
mają odwiedzić naszą szkołę.
Taki krótki 45 - sekundowy
filmik nagrała klasa 1a. I już
7 kwietnia dowiedzieliśmy
się, że film otrzymał nagrodę.
Do naszej szkoły przyjechali
Mleczni Bohaterowie ze specjalnym przedstawieniem teatralnym dla wszystkich klas
1-III pt. „Bajeczno-mleczne
przygody księżniczki Klementyny”.
Również w kwietniu został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny „ŻYJ ZDROWO
BĘDZIE KOLOROWO” upowszechniający wiedzę dzieci

Kalendarz podatnika
Przypominamy o terminach
płatności podatków i opłat:
31.03.2016 r. – roczna opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
15.05.2016 r. – comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych,
15.05.2016 r. – comiesięczna rata podatku leśnego od
osób prawnych,
15.05.2016 r. – rata podatku

rolnego od osób prawnych,
15.05.2016 r. – rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych,
30.05.2016 r. – roczna opłata z tytułu posiadania psa.
Wpłat należy dokonywać u
wyznaczonych inkasentów lub
bezpośrednio na konto Miasta
i Gminy Sztum w BS Sztum nr:

74 8309 0000 0000 0042
2000 0020
(wpłaty dokonywane w
placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
10.06.2016 r., 10.07.2016
r. – comiesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – płatna na nadany
dla tej opłaty indywidualny
numer konta bankowego.
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Trzy pary świętowały złote gody

Jubilaci i ich rodziny na chwilę przed rozpoczęciem uroczystości w sali USC.

Robert Witkowski odbiera okolicznościowy dyplom.

29 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się niezwykle miła uroczystość. Trzy
pary małżeńskie - Krystyna i
Wacław Giecewiczowie, Genowefa i Henryk Potulscy
oraz Henryka i Robert Witkowscy obchodziły 50 rocznicę ślubu. Burmistrz Leszek
Tabor złożył jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia,
a także wręczył medale „Za
długoletnie pozycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Były też życzenia i kwiaty
od najbliższych, pamiątkowe
wpisy do kroniki USC oraz
lampka szampana.

Z lampką szampana Genowefa i Henryk Potulscy.

Do okolicznościowej fotografii stanęli Krystyna i Wacław Giecewiczowie z rodziną.
Foto Lipski
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