Pospieszymy jezioru z odsieczą

BO wybrali
Mieszkańcy po raz trzeci wybrali zadania, które
będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W głosowaniu wzięły udział
2503 osoby. Sołectwa
Barlewice i Biała Góra po
raz pierwszy zwyciężyły
w głosowaniu mieszkańców obszarów wiejskich.
Co powstanie w ramach
BO?
Str. 8
Kolej na korty
Miasto i Gmina Sztum
złożyła kolejny wniosek
o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Tym
razem planowana jest
przebudowa boiska treningowego oraz kortów
tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie
zlokalizowanych przy ulicy Reja.
Str. 4
Sprawdź dowód

W ubiegłym roku w sprzątaniu terenów przyległych do jeziora wzięło udział ponad 80 osób.

Burmistrz Leszek Tabor zaprasza mieszkańców do wiosennego sprzątania brzegu
Jeziora Sztumskiego i przyległych do niego terenów
- 1 kwietnia w godzinach
9-12. Zbiórka, rozdanie rękawic i sprzętu o g. 8.45 na
parkingu przy Urzędzie. Po
pracy grill i kawa z ciastem
(domowe wypieki urzędniczek) na plaży miejskiej.

Akcja prowadzona będzie
po raz czwarty. W ubiegłym
roku na apel burmistrza odpowiedziało ponad 80 osób:
członkowie kół wędkarskich,
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu i instytucji z nim powiązanych
oraz mieszkańcy. Efektem
było ponad 25 metrów sześc. zebranych i wywiezio-

nych śmieci - od szklanych
i plastikowych butelek, po
opony, materace, kineskopy, armaturę łazienkową. I
towarzyszyła temu refleksja: jak to możliwe, że nie
trafiło to na składowisko odpadów, ale w miejsca przy
ścieżce pieszo-rowerowej bardzo lubiane i odwiedzane
nie tylko sztumian.

Około tysiąc mieszkańców miasta i gminy posługuje się dowodem
osobistym, którego ważność upływa na przełomie 2017/2018 roku.
Aby uniknąć nerwowego
oczekiwania, nie zwlekajmy z wymianą dokumentu.
Str. 5
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Kronika miasta i gminy
TO MIŁE, że pan burmistrz
pamiętał… To jedyny kwiatek, jaki dostałam…
Tradycyjnie burmistrz Leszek Tabor i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak składali życzenia
z okazji Dnia Kobiet przechodzącym koło magistratu
paniom. Zapraszali też do
stoika Miasta i Gminy Sztum
na kawę i rogaliki. Młode
wokalistki ze Sztumskiego
Centrum Kultury zadbały o
kawiarnianą atmosferę. Była
też okazja do rozmów z włodarzami. Skorzystała z tego
mieszkanka… Południowej
Afryki, która po raz pierwszy
od 40 lat zawitała do rodzinnego miasta.
O tym się mówi

KARIERĘ AGNIESZKI BOROWSKIEJ, naszej najlepszej lekkoatletki, przerwał nieszczęśliwy wypadek. W powrocie do
aktywnego życia wspiera ją, m.in., klub LKS Zantyr, z którym jest od początku związana. Z bardzo dużym odzewem
spotkała się zorganizowana przez klub akcja „Dla Agnieszki
- charytatywny bieg i marsz nordic walking”, loteria, sprzedaż koszulek i publiczna zbiórka - wszystko to z myślą o
zebraniu pieniędzy na cele rehabilitacji.
Podczas lutowej sesji radny Bartosz Mazerski, który był
pomysłodawcą wspomnianej akcji, zaproponował rozważnie jeszcze innej formy pomocy. Niedługo zostanie otwarty
stadion. Czy zatem nie warto wykorzystać doświadczenia
sportowego Agnieszki Borowskiej i zaproponować jej zatrudnienie w nowym obiekcie? Burmistrz Leszek Tabor poparł tę inicjatywę. Efektem było spotkanie w tej sprawie
przedstawicieli klubu Zantyr, samorządu z Agnieszką Borowską. - Po rozmowie z naszą czołową sportsmenką, wydyskutowaliśmy, że ewentualna praca na naszym stadionie, w
Sztumskim Centrum Kultury i możliwość pracy trenerskiej w
Zantyrze byłyby bardzo dobrym rozwiązaniem. Stworzyłoby
to Agnieszce przestrzeń do zawodowej i społecznej aktywności - stwierdza burmistrz.

ADRIAN DŁUGOKĘCKI wywalczył tytuł mistrza Polski w
Debiutach Polskiego Związku
Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego 2017 w kategorii
do 174 cm. Zawody odbyły
się 11 lutego w Hali Stulecia
we Wrocławiu, a o tytuł najlepszego debiutanta ubiegało
się blisko 40 zawodników z
całej Polski. Sukcesu pogratulowali mu podczas sesji
Rady Miejskiej włodarze miasta i gminy.

WYRÓŻNIENI. W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w
Warszawie odbyła się 3 marca gala podsumowująca Szkołę
Dialogu 2016, program edukacyjny organizowany przez Fundację Forum Dialogu. W uroczystości uczestniczyła grupa
uczniów z klasy III c Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, która odebrała wyróżnienie za zrealizowany projekt poświęcony
przedwojennej społeczności żydowskiej Sztumu.
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Sztum-Biała Góra. Droga przez mękę
Niedawno na drodze wojewódzkiej Sztum - Biała Góra,
podczas mijania się dwóch
tirów, było blisko tragedii. Powód? Katastrofalny stan techniczny drogi.
Od kilku dobrych lat trwają
starania u władz wojewódzkich o remont. Droga prowadzi do ważnych dla naszej
gospodarki firm (Elita, Polska
Fabryka Wodomierzy, Sonac),
stąd także natężony ruch dużych samochodów dostawczych i osobowych - zatrudnionych pracowników. Poza
mieszkańcami korzystają z
niej także turyści.
Marszałek
województwa
Mieczysław Struk, który kilka
lat temu gościł w Elicie i mógł
na własnej skórze przekonać
się o jakości drogi, zadeklarował pomoc. Kończyło się na
łataniu dziur.
Starostwo powiatowe z
samorządem sztumskim sfinansowało wykonanie dokumentacji modernizacji z
uwzględnieniem ścieżki rowerowej. Wszystko po to, aby
wesprzeć samorząd woje-

List z Bremy
Dziękuję za kolejny biuletyn sztumski. Zawiera jak
zwykle interesujące wieści,
dla mnie zdumiewające jest
przede wszystkim tempo rozwoju lokalnego. Ciekawa jest
też realizacja planu przejęcia
sztumskiego zamku na cele
muzealne.
Angela Murche-Kikut

1641
Tyle punktów oświetleniowych zostanie zmodernizowanych na terenie miasta i gminy Sztum

Łatanie dziur na drodze wojewódzkiej to działanie doraźne. Potrzebna jest gruntowna modernizacja.

wódzki przy remoncie i przyspieszyć jego termin.
- Byliśmy w ubiegłym roku
w tej sprawie ze starostą
Wojciechem Cymerysem w
Urzędzie Marszałkowskim mówi burmistrz Leszek Tabor.
- Członek zarządu województwa pomorskiego, Ryszard
Świlski, który nadzoruje sprawy dróg, zapewnił nas, że w
tym roku byłaby szansa, aby

w budżecie wojewódzkim
zostały zarezerwowane pieniądze na ten cel. Wsparciem
tej modernizacji jest zainteresowany także nasz radny
wojewódzki Józef Sarnowski,
wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego.
Ale jak jest dziś - każdy widzi. To droga należy do najgorszych w województwie. To
naprawdę cud, że nie doszło

do poważniejszego wypadku.
W jednym miejscu droga się
po prostu przełamuje…
Może oprócz starań władz
powiatu i sztumskiego samorządu potrzebny byłby lokalny
nacisk społeczny na władze
wojewódzkie? Aby przypomniały sobie, że za Wisłą także żyją mieszkańcy tego województwa.

Ponad 5 milionów na oświetlenie uliczne pozyskane!
Z oszczędności w wydatkach na energię, jakie powstaną po realizacji projektu,
gmina planuje rozbudowę
oświetlenia w mieście i na
terenach wiejskich. Dlatego
jest on tak ważny.
1 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein
oraz skarbnik Danuta Wiatrowska, podpisali umowę o
dofinansowanie projektu pn.
Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF
Malbork-Sztum (oświetlenie
uliczne).
Jest to kolejny projekt
partnerski, który realizowany
będzie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum. Liderem

projektu jest Miasto i Gmina
Sztum, a parterami Miasto
Malbork i Gmina Stare Pole.
Jak informuje Ewa Ruczyńska, kierownik projektu, w
ramach przedsięwzięcia przewidziana jest modernizacja
oświetlenia
zewnętrznego
z wykorzystaniem energooszczędnej technologii LED
w ciągach komunikacyjnych
i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych wraz
z montażem systemu sterowania. Oprócz głównego
zakresu
przedsięwzięcia,
jakim jest wymiana istniejących, tradycyjnych opraw
oświetleniowych na oprawy
energooszczędne, na terenie gminy Sztum planowano
również budowę nowych 125
punktów oświetleniowych na

terenach wiejskich.
Łącznie na terenie 3 gmin
zmodernizowanych zostanie
2771 punktów oświetleniowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi przede
wszystkim obniżenie zużycia
energii elektrycznej o ponad
650 tys. kWh rocznie, co
przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego wskutek ograniczenia
emisji CO2 o 580 ton na rok..
Wartość projektu to 7 770
992,26 zł, a przyznane dofinansowanie 5 247 703,76
zł. Wartość projektu Miasta
i Gminy Sztum wynosi 4 915
664,12 zł, a otrzymane dofinansowanie - 3 319 547,98
zł. Realizacja projektu zaplanowana jest do końca września 2018 r.
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Stawką jest trzeci etap rozbudowy kompleksu sportowego
W ostatnich dniach lutego
Miasto i Gmina Sztum złożyła
kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tym
razem jest zaplanowana przebudowa boiska treningowego
oraz kortów tenisowych przy
stadionie miejskim w Sztumie
zlokalizowanych przy ulicy
Reja.
Inwestycja ta byłaby trzecim
etapem wieńczącym rozbudowę znajdującego się w
tej części miasta kompleksu
sportowego. W pierwszym
etapie modernizacji stadionu
przeprowadzonej w latach
2014-2015
wybudowano
budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z dofinansowaniem z ministerialnego
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w wysokości 1 mln
złotych. Do kolejnego etapu
polegającego na modernizacji
całego kompleksu lekkoatletycznego - w tym płyty boiska, realizowanego w latach
2016-2017 pozyskano kolejne
1,3 mln zł.
W ramach obecnej przebudowy planuje się wymianę
nawierzchni boiska treningowego i kortów tenisowych,
ogrodzenia obu obiektów,

Dotacje na rozwój
sportu
Ponad 270 tys. zł otrzymają z
budżetu miasta kluby sportowe
w 2017 roku na zadania związane z rozwojem sportu na terenie miasta i gminy. 20 lutego
rozstrzygnięto nabór wniosków
i przyznano dotacje 10 klubom na realizację 12 zadań.
Wśród dyscyplin, które otrzymały miejskie dofinansowanie,
są: lekkoatletyka, piłka nożna,
kajakarstwo, tenis stołowy a
także - zyskujące coraz większą ilość sympatyków w naszej
gminie - tenis ziemny i smocze
łodzie.
Szczegółowe informacje o przyznanych dotacjach na stronie
internetowej www.sztum.pl.

Nawierzchnia kortów ma zostać wykonana z tzw. mączki ceglanej jako najmniej urazogennej.

wykonanie piłkochwytów, trybun, postawienie ławeczek,
oraz wybudowanie drogi dojazdowej i parkingów. Boisko
ze sztuczną trawą umożliwi
korzystanie z obiektu przez
większa część roku, natomiast
nawierzchnia kortów ma zostać wykonana z tzw. mączki
ceglanej jako najmniej urazogennej spośród nawierzchni
obecnie stosowanych.
Inwestycją są zainteresowane zarówno kluby sportowe,
okoliczne szkoły oraz mieszkańcy, uprawiający sport
amatorsko. Dodajmy, że po

przebudowie obiekty mają
mieć charakter ogólnodostępny. Poziom ministerialnego
dofinansowania dla tego typu
inwestycji wynosi 50 proc.
Samo pozyskanie środków
nie będzie łatwym przedsięwzięciem. Poza spełnieniem
wielu wymogów formalnych i
złożeniem dokumentacji aplikacyjnej powodzenie w dużej mierze uzależnione jest
od oceny dokonań klubów
sportowych, dla których mają
powstać obiekty. W ocenie
takiej uwzględnia się przede
wszystkim osiągnięte w ostat-

nich latach sukcesy oraz takie
aspekty jak: ilość szkolonych
zawodników, z podziałem na
sekcje i grupy wiekowe oraz
charakter i skład kadry szkoleniowej. Preferowane są
prężnie działające kluby, z
bogatą historią, uprawiające
dyscypliny olimpijskie. Ponadto, barierą może okazać
się dwukrotne wcześniejsze
pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ponieważ preferowane są
gminy dotąd z niego niekorzystające.

Energia nawet z magazynu chłodu…
Przedstawiciele 10 polskich gmin (w tym Sztumu), które zwyciężyły w
konkursie na najlepsze
pomysły na innowacje
w zakresie efektywności
energetycznej i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (OZE) w
sektorze
komunalnym,
wzięli udział w drugiej
wizycie studyjnej w Norwegii.
- Tym razem odwiedziliśmy gminę Ullensaker – opowiada Michał
Mroczkowski - Norwegowie
zaprezentowali
nam niezwykle ciekawe

rozwiązania. Pozyskują
energię dla swoich budynków z bardzo wielu
różnorodnych
źródeł.
Lotnisko, które znajduje się na terenie gminy,
korzysta zarówno z lokalnych ciepłowni, kotłów na olej opałowy,
pomp ciepła, odzyskuje
energię cieplną ze ścieków. W lecie za to korzysta się z energii…,
która jest pozyskiwana z
magazynu chłodu. Otóż
w zimie trafia do niego
śnieg z płyty lotniska i
dróg dojazdowych. Magazyn w lecie pokryty

jest warstwą świeżych
zrębków, które wysychają, a zimą są spalane
w lokalnej ciepłowni.
Odwiedziliśmy
także
oczyszczalnie ścieków,
gdzie pozyskuje się metan,
który
następnie
używa się jako źródło
ciepła w kolejnych etapach obróbki ścieków.
Po zakończeniu procesu oczyszczania osad
pościekowy jest sprzedawany rolnikom jako
wysokowartościowy nawóz, zawierający związki azotu oraz potasu.
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Kajakiem pod mostem nie popłyniesz…
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w
najbliższym czasie nie planuje przebudowy mostu na
ulicy Jagiełły – tak wynika
z odpowiedzi Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa na pismo burmistrza.
Burmistrz Leszek Tabor do
wiceministra infrastruktury
i budownictwa Kazimierza
Smolińskiego:
Szanowny Panie Ministrze,
Na sesji Rady Miejskiej w
Sztumie w dniu 28 września
2016 roku przewodniczący
Klubu Radnych Obywatelskie
Porozumienie
Samorządowe
Powiśle Adam Poćwiardowski
zaproponował zabezpieczenie
z budżecie gminy Sztum na
rok 2017 kwoty ok. 80 tys. zł
na wykonanie dokumentacji
budowlanej na przebudowę
mostu w Sztumie w pasie drogi
krajowej nr 55 z uwzględnieniem połączenia przepustem
jezior Barlewickiego i Sztumskiego. Przedstawiając propozycję radny powoływał się na
ustalenia i deklaracje poparcie
tego projektu przez Pana Ministra. Deklarował także pomoc
klubu radnych w staraniach o
środki w Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
na przebudowę tego mostu w
sposób umożliwiający wykorzystanie przepustu do celów
rekreacji wodnej (m.in. przepływania kajaków z jednego
jeziora na drugie). (…) Proszę

Pana Ministra o potwierdzenie,
czy istnieje możliwość uwzględniania w kolejnych planach
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opisanej
wyżej inwestycji przebudowy
mostu. Gmina Sztum jest bardzo zainteresowana takim projektem (…).
Odpowiada Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:
Szanowny Panie Burmistrzu,
(…) W obecnym stanie, przy istniejącej szerokości kanału oraz
przy istniejących zaobserwowanych wielkościach przepływów wody w kanale, przekrój
użytkowy przepustu pod drogą krajową jest wystarczający.
Stan techniczny istniejącego
przepustu można określić jako
dostateczny. Konstrukcja przepustu nie posiada uszkodzeń
o charakterze przeciążeniowym. Wszelkie zaobserwowane uszkodzenia mają charakter
powierzchniowy, wynikające w
szczególności z kilkudziesięcioletniej eksploatacji obiektu.
Celem umożliwienia wykorzystania przepustu do celów rekreacji wodnej niezbędna jest
nie tylko przebudowa samego
obiektu, ale również przebudowa dwóch kładek dla pieszych
(z dojściem do tych kładek),
szeregu urządzeń obcych przebiegających w stalowych rurach
ochronnych
zlokalizowanych
bezpośrednio nad powierzch-

Czy wizja przepłynięcia kanałem z jednego jeziora na drugie stanie się kiedyś realna?

nią wody oraz całego kanału
łączącego oba jeziora. Zarówno
kładki (z dojściami), jak i większość urządzeń obcych oraz kanał znajdują się poza granicami
pasa drogi krajowej nr 55.
Dodatkowo sama przebudowa
- z uwagi na lokalizację przeprawy oraz charakter/konstrukcję zarówno obiektu nowoprojektowanego, jak i istniejącego
obiektu podlegającego rozbiórce – wymagałaby wybudowania lokalnego objazdu. Szacunkowy koszt wnioskowanej
przez Pana Burmistrza całkowitej przebudowy przepustu to
kwota około 1,5 mln zł.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obecnie
prowadzi jedynie prace utrzymaniowe
przedmiotowego
obiektu i nie planuje podejmować kroków zmierzających do
przeprowadzenia jego remontu

czy przebudowy.
Pragnę zapewnić, że Ministerstwo lnfrastruktury i Budownictwa uważnie przygląda się
wszelkim postulatom i wnioskom społeczeństwa. Niemniej
jednak w pierwszej kolejności
realizowane są zadania, które
mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dlatego też obecnie realizowane jest zadanie polegające
na poprawie bezpieczeństwa
ruchu drogowego na DK 55 w
miejscowości Sztum w ramach
Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji
Miejsc Niebezpiecznych.
W ramach zadania m.in. przebudowane zostanie skrzyżowanie oraz przebudowane zostaną
istniejące chodniki na ciągi pieszo-rowerowe, co przyczyni się
do znacznej poprawy bezpieczeństwa w m. Sztum.

Nie zwlekaj z wymianą dowodu osobistego
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
przypomina mieszkańcom, którym termin ważności dowodu
osobistego upływa na przełomie roku 2017 i 2018 o możliwości wcześniejszego złożenia
wniosku o kolejny dowód osobisty, aby uniknąć niepotrzebnego długiego oczekiwania w
kolejce.
Dotyczy to ponad 1 tys. osób
zameldowanych na pobyt stały
na terenie gminy Sztum. Jednocześnie informuje, że wniosek

o dowód osobisty można złożyć
w dowolnej gminie co najmniej
30 dni przed upływem terminu
ważności dowodu, dołączając
1 aktualną fotografię. Dowody

osobiste wydawane są nieodpłatnie.
Informacje można uzyskać pod
nr telefonu 55/6406373 lub
55/6406325.
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Gościszewo. Sala sportowa powstanie przy szkole
- Bardzo cieszę się, że w
niedługim czasie przy budynku szkoły powstanie
nowoczesna sala gimnastyczna - Magdalena Zimińska-Sałek,
dyrektor
Zespołu Szkół w Gościszewie.
Sala sportowa z zapleczem
sanitarnym i szatniowym dla
uczniów zostanie dobudowana
do budynku głównego. Projekt
zakłada, że będzie to budynek
jednokondygnacyjny z łącznikiem. Wejście główne do
szkoły usytuowano w łączniku.
- Z relacji nauczycieli wynika,
że pierwsze inicjatywy pracowników szkoły i mieszkańców Gościszewa dotyczące
budowy sali gimnastycznej
przy szkole pojawiły się w latach 1980-1990 - mówi dyrek-

tor szkoły. - Sądzę, że głównie
z przyczyn ekonomicznych nie
udało się wówczas tej inwestycji zrealizować.
Od 2000 roku budynek szkoły
jest systematycznie modernizowany. Planowana budowa
sali jest koniecznym dopełnieniem rozbudowy i modernizacji naszej placówki. Inwesty-

cja jest niezwykle ważna ze
względu na zwiększenie ilości
oddziałów wynikających z realizowanej reformy systemu
oświaty - dodaje Magdalena
Zimińska-Sałek.
Sala będzie wykorzystywana
głównie podczas zajęć wychowania fizycznego, ale także
w godzinach popołudniowych

przez dzieci, młodzież i dorosłych zrzeszonych w klubach i
sekcjach sportowych oraz osoby prywatne.
W tegorocznym budżecie gminy zostały zagwarantowane
środki na rozpoczęcie inwestycji. Samorząd będzie także
próbował pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

Chcemy, aby usłyszeli nas dorośli
Rozmowa z Michałem
Zdziennickim,
przewodniczącym
Młodzieżowej
Rady Gminy w Sztumie
- Jesteś uczniem trzej klasy sztumskiego gimnazjum,
funkcję
przewodniczącego
młodzieżowej rady pełnisz od
roku. Co wam, przedstawicielom młodzieży, daje uczestnictwo w tym gremium?
- Uczymy się samorządności,
nabieramy różnych doświadczeń. Zarazem staramy się
działać w interesie rówieśników
i aby nasz głos był brany pod
uwagę przez dorosłych. Nikt
nam nie narzuca pomysłów,
my je kreujemy i realizujemy
we współpracy w partnerami.
Jedną z ostatnich inicjatyw jest
zorganizowanie dla nastolatków Nocnego Maratonu Filmowego z Kino-Teatrze Powiśle
we współpracy z Sztumskim
Centrum Kultury. Tytuły trzech
filmów wybierzemy, przeprowadzając w gimnazjach
ankiety. Zwróciliśmy się do
pana burmistrza o rozważenie
możliwości zainstalowania hot-spotów, miejsc bezpłatnego

Internetu, na plaży miejskiej i
ścieżce pieszo-rowerowej wokół Jeziora Sztumskiego.
- Na miejskim FB sporo
było po tym pomyśle krytycznych opinii: że zbyteczne, bo prawie każdy
ma już Internet w pakiecie
w telefonie, że młodzi powinni biegać i spacerować,
mieć kontakt z przyrodą
i realnymi ludźmi, a nie
uciekać w wirtualny świat,
spoglądając z ekran komórki…
- Czytałem te komentarze,
które pochodzą od dorosłych.
Młodzi ludzie często nie mają

pakietu internetowego i hot-spoty są dla nich przydatne…
- Na ostatniej sesji pojawiły się wątpliwości, związane z przyszłością funkcjonowania Młodzieżowej
Rady Gminy w związku z
likwidacją gimnazjów…
- Radę tworzyli uczniowie gimnazjów z klas drugich i trzecich.
Za kilka miesięcy z naszego
15-osobowego składu zostanie troje radnych. Wygaszanie
gimnazjum powoduje, że trzeba zmienić regulamin MRG. Jej
członkami będą najprawdopodobniej uczniowie klas 7 i 8 z
wszystkich podstawówek w

gminie: Sztumu, Gościszewa,
Czernina i Nowej Wsi…
- Co dała ci praca w radzie?
- Na pewno nowe doświadczenia, kontakty, stałem się
bardziej rozpoznawalny. Dostąpiłem też uczestnictwa w
historycznym dla miasta wydarzeniu - wbiciu symbolicznego
gwoździa w drzewce sztandaru
Miasta i Gminy Sztum, ufundowanego na 600-lecie miasta.
- Znalazłeś czas na rozmowę, choć przygotowujesz się do finałów dwóch
olimpiad przedmiotowych,
które są za dwa dni. Na
poprzednich zdobywałeś
laury. A co po gimnazjum?
Liceum w Sztumie?
- Pewnie powiem coś, co
może wielu zaskoczyć. Wiele
zależy od tego, gdzie zdecyduje się wybrać moja paczka
przyjaciół. Nie ma jakiejś dostrzegalnej różnicy poziomów
między liceami w Malborku i
sztumskim, jeśli ktoś chce się
naprawdę uczyć. Natomiast
dobrze wybrać się do nowej
szkoły razem z grupą, z którą
się już zżyło.
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Wzrosną czynsze w mieszkaniach komunalnych
Potrzeba remontów budynków komunalnych, w
większości jeszcze przedwojennych, wymusza konieczność
zabezpieczenia na to odpowiednich
środków
finansowych.
Z dniem 1 lipca 2017r.
wzrośnie stawka czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w
skład
mieszkaniowego
zasobu gminy o 5 proc. (z
4,77 zł/m2 na 5,01 zł/m2).
Podwyżka wynika z faktu,
iż najemcy oraz użytkownicy lokali mieszkalnych coraz
częściej zwracają się z wnioskami o remonty budynków.
Zwiększone potrzeby remontowe wymuszają konieczność
zabezpieczenia
wyższych
środków finansowych na ich
realizację.
Podwyższony czynsz jest
zgodny z zasadami polityki czynszowej, zawartymi w
Wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, uchwa-

lonym przez Radę Miejską w
Sztumie w 2013 r.
Dotychczasowe przychody z
czynszów nie wystarczają na
pokrycie wszystkich kosztów
związanych z utrzymaniem lokali i budynków.
Zasób, jaki posiada gmina
to w znacznej większości
budynki
przedwojenne,
wymagające napraw i
modernizacji, które sukcesywnie są realizowane. Za rok 2016 planowane wpływy z tytułu czynszu
najmu powinny wynieść 1
368 000,00 zł. Faktycznie
wpłynęła kwota w wysokości
1 273 021,67 zł, z czego na
remonty przeznaczono kwotę 895 499,31 zł. Pozostałe
środki wydatkowane zostały na inne koszty związane z
utrzymaniem zasobu, m.in.
z zarządzaniem nieruchomością, utrzymaniem pomieszczeń wspólnego użytkowania:
energii elektrycznej, zimnej
wody, centralnego ogrzewania, gazu, wywozu nieczystości, koszty dezynsekcji i

Należące do gminy budynki, w znacznej większości przedwojenne, wymagają napraw i
często gruntownej modernizacji.

deratyzacji,
ubezpieczenie
nieruchomościoraz prowadzonych spraw sądowych.
Nie wszyscy najemcy wywiązują się z podstawowego
obowiązku uiszczania opłat za
mieszkania. Gmina analizuje,
czy jest szansa na odzyskanie
długu bez kierowania sprawy
do sądu. Jeśli nie - w drodze
postępowania sądowego właściciel nieruchomości uzyskuje tzw. tytuł wykonawczy i
rozpoczyna egzekucję należności. Kierowane są również

wnioski o eksmisję z lokalu.
Jednocześnie przypominamy, że Gmina wypłaca
dodatki
mieszkaniowe.
Najemców, którzy mają
problem z opłacaniem
kosztów
utrzymania
mieszkania,
zachęcamy
do sprawdzenia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Pomocy Społecznej, czy
kwalifikują się do jego
przyznania (tel. kontaktowy 55 640 63 51).

Masz azbest – Złóż wniosek do gminy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku ogłosił
konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu województwa
pomorskiego” (edycja 2017)
na dofinansowanie kosztów
demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Miasto i Gmina Sztum planuje
wystąpić do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku o dofinansowanie
zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych osób
fizycznych, przedsiębiorców i
innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają wyroby
zawierające azbest. Kosztami
kwalifikowanymi, czyli takimi,

na które można uzyskać dofinansowanie, są dotyczące
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 85 proc.
kosztów kwalifikowanych, obliczanych w oparciu o kryterium
w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego: nie więcej niż 800 zł/Mg
odpadu zawierającego azbest
- jeżeli na zadanie składają się
łącznie: demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwienie
odpadu; oraz nie więcej niż
400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie
składa się wyłącznie transport
i unieszkodliwienie odpadu.
Zadanie realizowane będzie
przez podmioty wyłonione

przez Miasto i Gminę Sztum
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Wydatki związane z zakupem
i montażem nowych pokryć
dachowych oraz elewacji nie
będą objęte dofinansowaniem.
Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów
azbestowych należy składać
w terminie do 31 marca
2017 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy Sztum, na formularzu wniosku, który można
otrzymać w Urzędzie Miasta i
Gminy Sztum.
Program realizowany będzie
po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku Miasta i Gminy Sztum
o dofinansowanie zadania pod

nazwą „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu
Miasta i Gminy Sztum – edycja
2017” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W przypadku, gdy wniosek
Miasta i Gminy Sztum nie
zostanie zakwalifikowany,
niniejszy nabór wniosków
zostanie
unieważniony.
Do czasu zawarcia umów o
dofinansowanie, Miasto i Gmina Sztum może bez podania
przyczyn unieważnić niniejszy
nabór wniosków.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Sztum, w Referacie Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa, pokój nr 56
lub pod numerem tel. 55 640
63 49.
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Mieszkańcy już po raz trzeci wybrali zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2017:
Po raz pierwszy będą realizowane zadania zgłoszone przez mieszkańców Barlewic i Białej Góry.
W głosowaniu wzięły udział
2503 osoby. Prawie 22 proc.
głosujących w okręgu nr 1
(Sztum i Czernin) i 17 proc.
w okręgu nr 2 (pozostałe
sołectwa) oddało swój głos
internetowo. Wśród 2015
kart papierowych 125 było
nieważnych: karty zawierały
błędy, np. brak numeru PESEL, zostały złożone przez
osoby nie uprawnione (mające poniżej 16 lat, niefigurujące w ewidencji ludności lub
głosujące na zadania spoza

swojego okręgu).
Do realizacji zostały wybrane
4 zadania:
Poprawa warunków życia
mieszkańców sołectwa Czernin poprzez remont części
chodników w ciągu ulicy Donimirskich w Czerninie
(559 głosów);
Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka
drogi na osiedlu Sierakowskich w Sztumie, etap II
(376 głosów);
Odnowa i wykończenie bo-

Piotr Siebert, sołtys Barlewic
- Rada Sołecka Barlewice
dziękuje wszystkim mieszkańcom oraz przyjaciołom
naszego sołectwa, którzy
oddali swój głos na nasz
projekt. To dzięki wam poprawią się warunki życia
mieszkańców Barlewic - zostanie zbudowany chodnik
w centrum wsi.
Trzecia edycja BO pokazała,
że nawet takie małe sołectwo jak nasze, mówiąc kolokwialnie, może zgarnąć

Budżet Obywatelski. W poprzednich edycjach, niestety
nie udało się nam znaleźć w
czołówce popieranych projektów. Nie tracąc nadziei
i dążąc do celu, który założyliśmy w Lokalnej Strategii
Rozwoju naszej Wsi na lata
2016-2022, postanowiliśmy
przystąpić do tego samego projektu co w ubiegłym
roku.
Szczególne podziękowania
należą się osobom, które
osobiście zaangażowały się
w kampanię informacyjną i
chodziły od domu do domu,
zachęcając do głosowania.
Dziękujemy także mieszkańcom sąsiednich sołectw,
którzy oddając swój głos na
nasz projekt, partnersko nas
wspierali.
Jesteśmy bardzo dumni, że
osiągnęliśmy nasz wspólny
sukces, który potwierdza, że
wytrwałość i zgoda buduje.

iska do piłki nożnej w sołectwie Biała Góra. Poprawione zostanie podłoże boiska i
nawierzchnia trawiasta oraz
zostaną zamontowane piłkochwyty od strony kaplicy
(277 głosów);
Poprawa warunków życia
mieszkańców Barlewic poprzez budowę w centrum wsi
175 mb. chodnika z obrzeżami (241 głosów).
Sołectwa Barlewice i Biała
Góra po raz pierwszy zwyciężyły w głosowaniu miesz-

Bogumiła Olszynka, sołtys Białej Góry
- Czy jestem szczęśliwa
z wygranej w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego? Po prostu mega
szczęśliwa! Szczerze powiem, że ciągle trudno
mi w to uwierzyć, bo z
trzeźwych kalkulacji wychodziło, że nasze szanse są niewielkie. Gdzie
nam do znacznie liczniejszych sołectw? Ale
postanowiliśmy z grupą

kańców obszarów wiejskich.
Warto podkreślić, że licznie
głosowali także mieszkańcy
sołectw, których projekty nie
brały udziału w głosowaniu.
To się w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego zdarzało bardzo rzadko.
Warto jeszcze przypomnieć,
że poza Budżetem Obywatelskim, są jeszcze inne możliwości realizacji projektów,
np. inicjatywa obywatelska.

przyjaciół i zaprzyjaźnionych z nami sołectw powalczyć do końca. Widać
konsekwentne działanie,
wytrwałość się opłaciła. Dodam tylko, że o
poparcie
zabiegaliśmy
tradycyjnie, nie mogliśmy specjalnie liczyć na
głosy oddawane przez
Internet. Tym bardziej
cieszę się i to podwójnie
- z naszego wspólnego
sukcesu i z tego, że uda
się urzeczywistnić to,
co obiecałam podczas
wyborów na sołtysa.
Dziękuję wszystkim za
wsparcie naszego zadania!
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Inicjatywa lokalna – wsparcie gminy dla aktywnych mieszkańców
Po trzech udanie zrealizowanych inicjatywach lokalnych w roku 2016, mamy
kolejną, pierwszą w tym
roku. Tym razem o wsparcie
z gminy Sztum zwróciło się
Stowarzyszenie Przystań
Biała Góra, które planuje
odnowienie pomieszczeń
świetlicy. Gmina zakupi
farby i narzędzia niezbędne
do wykonania remontu, natomiast wkładem własnym
inicjatorów będzie ich praca.
Inicjatywa lokalna jest formą
partycypacji obywatelskiej. Polega na współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi podczas realizacji zadania.
Oznacza to wspólne zaplano-

wanie przedsięwzięcia, jego
realizację, jak również wspólną
odpowiedzialność za nie. Jest
to również forma aktywizacji
mieszkańców, którzy sami diagnozują problem, przygotowują
propozycję jego rozwiązania,
występują z wnioskiem do samorządu i uczestniczą w procesie jego realizacji.
Korzyści z Inicjatywy lokalnej
mają obie strony. Mieszkańcy,
ponieważ ich inicjatywa będzie
realizowana, Gmina, która zyskuje konkretną inwestycję,
wykonaną przy zaangażowaniu
mieszkańców.
Przypomnijmy:
z inicjatywy lokalnej mogą być
realizowane zadania publiczne
przede wszystkim z następują-

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Na drugą połowę marca zaplanowano ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Miasto
i Gminę Sztum organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie zadań z zakresu:
• ochrony i promocji zdrowia,
• edukacji, oświaty i wychowania,
• kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Informacje na temat konkursu udostępnione zostaną na
stronie internetowej Sztumu www.sztum.pl w zakładce dla
organizacji pozarządowych.

cych obszarów:
budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych,
kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury,
placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne,
placów, ulic i terenów;
ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego);
porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Wsparcie Gminy Sztum dla inicjatywy lokalnej może wynieść
maksymalnie 70 proc. wartości
zadania, nie przekracza kwoty
20 000,00 zł i polega przede
wszystkim na świadczeniach
rzeczowych.
Wnioskodawcą
może być grupa mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum (minimum dwójka mieszkańców),
wniosek można złożyć również
za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Wkład
inicjatora może polegać na
świadczeniu pracy społecznej,
na świadczeniach pieniężnych

W ramach inicjatywy lokalnej grupa
mieszkańców wykonała ogrodzenie cmentarza w Białej Górze.

lub rzeczowych. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, wniosek rozpatrywany jest w terminie 45 dni.
Zachęcamy wszystkie osoby
zainteresowane
działaniami
na rzecz lokalnej społeczności do składania wniosków na
realizację zadań publicznych.
Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie
Miasta w Sztumie, w pok. nr 67,
telefonicznie 55 640 63 40 lub
na stronie www.sztum.pl - w
zakładce organizacje pozarządowe.

W Kubusiu Puchatku bawią się matematyką
Publiczne Przedszkole nr 1
w swojej ofercie proponuje
różnorodne zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków. Jedną z nich jest innowacyjna
metoda zabaw matematycznych metodą Numicon. Dzieci z 10 grup przedszkolnych
mają możliwość uczestniczenia w cyklu ciekawych zajęć
matematycznych, prowadzonych przez dwie nauczycielki
przedszkola. Wykorzystują
one podczas pracy z najmłodszymi klocki NUMICON,
które nie tylko bawią, ale i
uczą - w naturalny sposób
pobudzają u dzieci logiczne
myślenie. Podczas zabaw
wplecionych w ciekawą dla

dziecka tematykę, dają mu
możliwość
wielozmysłowego uczenia się poprzez
działanie i manipulowanie
na konkretach. Rozwijają
również zdolności spostrzegania, obserwacji, badania
i doświadczania, pomagają
w rozumieniu pojęcia liczby i
zależności między nimi.
Wypowiedzi dzieci świadczą
o tym, iż chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach.
Pomysł na klocki pochodzi z
Wielkiej Brytanii. W Polsce
tylko nieliczne przedszkola
pracują tą metodą, jest to
bowiem kosztowna pomoc
dydaktyczna.

Klocki, które nie tylko bawią, ale uczą logicznego myślenia.
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Wesprze animator

Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie,
złożony w ramach projektu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną pn. „Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych”, pozytywnie przeszedł drugi
etap oceny merytorycznej.
Wniosek MGOPS jest
skierowany do 6 osób z
terenu miasta i gminy,
niepełnosprawnych, samotnych, prowadzących
jednoosobowe
gospodarstwa domowe, nieposiadających
rodziny
(bądź posiadających rodzinę, która nie ma możliwości zapewnienia im
opieki).
Kluczową rolę w tej innowacji pełnić będzie
animator osoby niepełnosprawnej,
którego
zadaniem będzie wsparcie osoby w codziennym
funkcjonowaniu,
stopniowo zmniejszany w
wymiarze miesięcznym,
w celu zwiększenia swobody
funkcjonowania
podopiecznego. Jednakże wsparcie animatora
w mniejszym wymiarze
pozwoli zapewnić poczucie pewności i wsparcia w pojawiających się
sytuacjach
trudnych.
Priorytetowym
celem
proponowanych działań
jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Ogółem w ramach projektu złożone zostały
124 wnioski, z czego 44
zostały pozytywnie ocenione i przeszły do kolejnego etapu. Ostatecznie
do projektu wybranych
zostanie 35 innowacji.
Liczymy, że w tym gronie
znajdzie się także sztumski MGOPS.

Kawa dla seniora także w Gapiorach
Do akcji „Kawa dla Seniora”
włączyła się Wielka Konfraternia Zacnego Jadła, Napitku i Rękodzieła w Parparach.
Dzięki gościnności Witolda
Cyranowicza od 21 marca
2017 r. do 30 maja w każdy
wtorek i piątek w godzinach
11-13 seniorzy mogą skosztować kawy lub herbaty za
symboliczną złotówkę w Drewutni na Gapiorach w miejscowości Parpary. Jest to niewątpliwie urokliwe miejsce,
które pozwala na spotkania
towarzyskie w otoczeniu
pięknej natury. Informacje
dotyczące działalności stowarzyszenia można uzyskać
pod adresem www.konfraternia.org, gdzie są też podane

wskazówki dojazdu ze Sztumu. Po okresie pilotażowym
Stowarzyszenie
podejmie
decyzję dotyczącą dalszego
udziału w projekcie.
Przypominamy, że projekt
realizowany jest od października 2010 r. z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum. Zachęca osoby powyżej 60 roku życia do wyjścia
z domu, spotkań ze znajomymi oraz integracji ze społecznością lokalną. Osoby w
wieku powyżej 60 roku życia,
na podstawie dowodu osobistego, otrzymują w siedzibie
MGOPS w Sztumie zaproszenie - bon na kawę/herbatę za
symboliczną złotówkę. Dotychczas zaproszenie otrzy-

mało 152 seniorów.
W realizacji przedsięwzięcia
współpracują MGOPS właścicielki dwóch punktów gastronomicznych w Sztumie: Sylwia Damps z pizzerii ROMA
oraz Karina Piasecka z Caffe Figaro, które serdecznie
zapraszają sztumskich seniorów w swoje progi.

Za życiem – wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin
Od 1 stycznia 2017
r. obowiązuje ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”, która
daje
uprawnionym
możliwość
uzyskania pomocy asystenta
rodziny oraz otrzymania
jednorazowego
świadczenia w wysokości 4 tys. zł.
Rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały
w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w
czasie porodu mogą, na
podstawie
tej
ustawy, skorzystać w Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Pomocy Społecznej w
Sztumie, m. in. z następującego
wsparcia:
asystenta
rodziny,
który ma być swoistego
rodzaju przewodnikiem
po
systemie
pomocy
oferowanym
dzieciom
niepełnosprawnym, jak

również ich najbliższym.
Jego głównym zadaniem
jest koordynowanie pomocy udzielanej kobiecie
w ciąży i rodzinie dziecka narodzonego w tzw.
ciąży trudnej; jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 400 zł., które
nie jest uzależnione od
osiąganego dochodu, a
o jego przyznanie można
ubiegać się w okresie 12
miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Dotyczy to
także dzieci urodzonych
przed dniem wejściem w
życie ustawy, czyli przed
1 stycznia 2017 r.
Aby otrzymać ww. pomoc należy w MGOPS
złożyć wniosek wraz
z
zaświadczeniem
stwierdzającym ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały
w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w
czasie porodu, wydanym
przez lekarza posiadającego specjalizację II

stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
perinatologii lub neonatologii. Do wniosku o
przyznanie świadczenia
pieniężnego dodatkowo
należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez
lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10.
tygodnia ciąży.
Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie,
ul. Mickiewicza 39, 82400 Sztum: w sprawie
wsparcia asystenta rodziny: pokój nr 5 (tel.
55 640 63 32) i pokój
nr 6 (tel. 55 640 63 33);
w sprawie świadczenia
pieniężnego: pokój nr
2 (tel. 55 640 34 303),
pokój nr 3 (tel. 55 640
63 51), pok. nr 13 (tel.
55 640 63 95) oraz na
stronach internetowych:
www.mgopssztum.pl
i
www.mpips.gov.pl.
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Lekcje zielonego myślenia
Każde dziecko, a szczególnie w wieku wczesnoszkolnym, jest niezmiernie
ciekawe świata, który je
otacza. Zastanawia się,
poszukuje, stara się zrozumieć zjawiska zachodzące
w przyrodzie, w życiu codziennym, wręcz odkrywa
w sobie naturę małego naukowca - badacza.
W „Dwójce” oczekiwaniom
tym wychodzi naprzeciw realizacja, zatwierdzonej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, innowacji „Czy potrafisz się dziwić?
– ciekawi świata wiedzą więcej”.
Jej głównym celem jest rozwijanie predyspozycji i zdolności
poznawczych uczniów, rozwój
zainteresowań oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do

nauki.
Na pozór banalne pytania
rozpoczynające się nieśmiertelnym: „dlaczego?”, niejednokrotnie stają się przyczynkiem
„wielkich” odkryć, a zdziwienie
towarzyszące owym odkryciom
wiąże się z nieskrywaną radością i chęcią do jeszcze głębszego poznawania.
Poruszane w problemowy
sposób zagadnienia innowacji
„Czy potrafisz się dziwić? – ciekawi świata wiedzą więcej” rozwiązywane poprzez działania
praktyczne, obserwację, zajęcia terenowe „Lekcje zielonego
myślenia”, eksperymenty i doświadczenia, zmierzają do rozwijania naukowego myślenia,
kreatywności, pomysłowości i
samodzielności a przede wszyst-

Nieśmiertelne pytanie: dlaczego, prowadzi do ciekawych odkryć…

kim prowadzą do wzmacniania poczucia własnej wartości.
Uczeń wie, że potrafi, rozumie
i może osiągnąć jeszcze więcej.
W myśl słów prof. Geralda
Hüthera, iż „trawa nie rośnie
szybciej, gdy się za nią ciągnie”,
realizacja innowacji nie polega
na podawaniu uczniom suchych
faktów i gotowych rozwiązań dla

samego przyrostu wiedzy, ale
stwarza warunki do wzrostu, zachęca do podążania za inspirującymi rozwiązaniami w sposób
dający radość z uczenia się. W
taki sposób zdobywają wiedzę z
różnych dziedzin uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej
nr 2 pod kierunkiem wychowawczyni Grażyny Michalik.

Mocna ekipa matematyków z Czernina
Uzdolnieni
matematycznie
uczniowie z czernińskiego Zespołu Szkół, pod opieką Mirosławy
Sztandarskiej, z powodzeniem
uczestniczą w konkursach matematycznych rangi wojewódzkiej,
regionalnej, a nawet ogólnopolskiej! Mocną grupę tworzą dwie
uczennice z klasy szóstej - Julia
Jasieńska i Marta Zołotar oraz
uczeń gimnazjum - Filip Majewski. Lista ich sukcesów jest imponująca. Oto niektóre z nich.
Szóstoklasistki zostały finalistkami przedmiotowego konkursu
matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty

w Gdańsku oraz Matematycznej
Ligi Matematycznej w Gdańsku.
Wszyscy troje zaś są uczestnikami Pomorskiej Ligi Matematycznej w Słupsku, gdzie Marta
zajęła 5 miejsce spośród 366
uczestników, a Filip oczekuje nadal na wyniki, i to te wymarzone!
Julia z powodu choroby nie mogła wystąpić w półfinałach. Cała
trójka uczestniczyła również w
ogólnopolskich konkursach matematycznych takich jak: MULTITEST, EDI, PINGWIN. Wyróżniono Martę, zaś Filip, oprócz
wyróżnień, zdobył tytuł laureata
MULTITESTU.

Czernin. E-bliźniaki przybliżają Europę
Zespół Szkół w Czerninie, a dokładniej uczniowie klasy szóstej,
są bliżej Europy. Dwa lata temu
przystąpili bowiem do programu
eTwinning, co w tłumaczeniu na
język polski znaczy „bliźniak”.
Skupia on europejską społeczność szkolną i przedszkolną.
Dzięki niemu istnieją możliwości współpracy między szkołami
z państw europejskich, ale nie
tylko, za pomocą mediów elektronicznych. Nauczyciele wraz z

uczniami, wykorzystując możliwości internetowe oraz wyłącznie
znajomość języka angielskiego,
poznają się, swoje klasy, szkoły,
regiony, kraje, a nade wszystko
panujące w nich tradycje i obyczaje.
Szóstoklasiści z Czernina, zgodnie z zasadami programu, nawiązali kontakt z uczniami ze szkoły
na Słowacji z miejscowości Dolné
Orešany. Dzięki wychowawczyniom, które wspólnie, kierując się

sugestiami uczniów, ustalają harmonogram współpracy. Tak wychowankowie poznali się, dopasowując do zdjęć opisy postaci.
Ponadto wymienili się tradycyjnymi i elektronicznymi listami. Z
okazji świat czernińscy uczniowie
obdarowali słowackich rówieśników tradycyjnymi prezentami.
Były to pisanki i własnoręcznie
wykonane kartki świąteczne oraz
inne gadżety związane z Powiślem i naszym krajem. Młodzi

Słowacy zaś przysłali upominki,
także wykonane przez siebie.
Niedawno do współpracy zaproszono uczniów ze szkoły na
Ukrainie z miejscowości Sharivka. Wspólnym przedsięwzięciem była wymiana wykonanych
w ramach zajęć klasowych kartek
walentynkowych.
Tak oto eTwinning przybliża Europę naszej młodzieży, która już
planuje współpracę ze szkołami z
całego świata.

12

WWW.SZTUM.PL • MARZEC 2017
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nw. działek, położonych w Sztumie przy ul. SPOKOJNEJ, z przeznaczeniem pod budowę zespołów garażowych, parkingów, myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną:
Działki opisane w księdze wieczystej GD2I/00018927/5:
279/162 o pow. 24 m2, 279/163 o pow. 24 m2, 279/164 o
pow. 24 m2, 279/166 o pow. 24 m2, 279/167 o pow. 24 m2,
279/168 o pow. 24 m2, 279/165 o pow. 120 m2, 279/169 o
pow. 24 m2, 279/170 o pow. 24 m2, 279/171 o pow. 24 m2,
279/173 o pow. 24 m2, 279/174 o pow. 24 m2, 279/175 o
pow. 24 m2, 279/172 o pow. 120 m2, 279/176 o pow. 24 m2,
279/177 o pow. 24 m2, 279/178 o pow. 24 m2, 279/180 o
pow. 24 m2, 279/181 o pow. 24 m2, 279/182 o pow. 24 m2,
279/179 o pow.120 m2, 279/183 o pow. 24 m2, 279/184 o
pow. 24 m2, 279/185 o pow. 24 m2, 279/186 o pow. 24 m2,
279/187 o pow. 24 m2, 279/188 o pow. 24 m2, 279/189 o
pow. 24 m2, 279/190 o pow. 24 m2, 279/191 o pow. 24 m2,
279/193 o pow. 24 m2, 279/194 o pow. 24 m2, 279/195 o
pow. 24 m2, 279/192 o pow.120 m2, 279/196 o pow. 24 m2,
279/197 o pow. 24 m2, 279/198 o pow. 24 m2, 279/216 o
pow. 4126 m2;
oraz działka 279/217 o pow. 1415 m2, dla której prowadzona jest
księga wieczysta GD2I/00014470/8.
Łączna pow. ww. działek wynosi 0,6813 ha
Cena wywoławcza do przetargu: 510 975,00 zł netto
Termin i miejsce przetargu: 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w
sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Sztum
Wadium w wysokości 51 100,00 zł netto należy wpłacić do dnia
24 kwietnia 2017 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy
Sztum w Banku Spółdzielczym nr 19 8309 0000 0000 0042
2000 0040
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XXX.226.2016 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 23.11.2016 r.
Sprzedaż podlega przepisom 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.)
Sposób zbycia: w drodze przetargu.
Warunki płatności: kwota uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT, płatna jednorazowo, przelewem na konto Urzędu Miasta i
Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020,
na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wypisów do księgi wieczystej.
Zobowiązania nabywcy:
1. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zabudować nieruchomość
w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Za spełnienie zobowiązania wykonania zabudowy nieruchomości, należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3. W przypadku niezabudowania nieruchomości w terminie 4 lat od daty
zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości lub jego następca
prawny zapłaci Gminie Sztum karę umowną w wysokości 100 000,00zł
(słownie: sto tysięcy złotych), w terminie 30 dni liczonym od daty upływu terminu zakończenia inwestycji, za każdy rozpoczęty rok po terminie
niewykonania zabudowy.
4. Co do obowiązku zapłaty kary umownej nabywca nieruchomości podda się egzekucji z art. 777 paragraf 1 pkt 5 k.p.c.
5. W przypadku poniesienia przez Gminę Sztum szkody przewyższającej
karę umowną, gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
6. W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części w obrocie wtórnym

przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w umowie notarialnej zawartej z Gminą Sztum odsprzedający sceduje przyjęte umową zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia zobowiązań przez następcę prawnego pierwotnego kupującego, będzie skutkować dochodzeniem przez
Gminę Sztum roszczeń finansowych od sprzedającego oraz zobowiązań
wywiązania się z terminu zakończenia zabudowy.
7. W przypadku sprzedaży albo przeniesienia własności kupionej nieruchomości pod innym tytułem prawnym przez Kupującego lub dalszych
następców prawnych, Kupujący przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za uchybienie terminowi zabudowy przez następców prawnych. Zobowiązanie to dotyczy także dalszych następców prawnych w
ciągu następstwa prawnego.
8. Gmina Sztum zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty sprzedaży w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości z ujawnieniem tego prawa w dziale III
księgi wieczyste.
Dodatkowe informacje:
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 przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości
i terminie podanym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu
winny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość, upoważnieniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej oraz
aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osoby fizyczne powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
W przypadku współmałżonka (pozostającego we wspólności ustawowej) zwykłe pisemne pełnomocnictwo wyrażające zgodę na uczestnictwo w przetargu lub uczestnictwo obojga małżonków. Nie dotyczy
małżonków legitymujących się dokumentem o rozdzielności majątkowej.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca,
wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia:
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
zakończenia wynikiem negatywnym, nie wygrania przetargu. Osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu
i terminie zawarcia umowy 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, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pok. 43 lub 52 tel.
640 6379 lub 640 6362.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej bip.sztum.pl w zakładce – ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i w monitorze urzędowym.
Sztum, dnia 20.02. 2017 r.
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Lokale do
wynajęcia
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Sztumie, ul.
Kochanowskiego 28, podaje
do publicznej wiadomości
wykaz lokali użytkowych należących do zasobu Miasta
i Gminy Sztum, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat
z możliwością przedłużenia
najmu na czas nieokreślony.

Podstawowe informacje o przedmiocie najmu:
Na działalność związaną
z ochroną zdrowia,
gabinety lekarskie, biura,
itp.

Sztum
Lokale w Przychodni
ul. Chełmińska 9 (piętro)
ul. Chełmińska 9 (piętro)
ul. Chełmińska 9 (piętro)

Lokal w Przychodni
ul. Chełmińska 11 (piętro)

Stawka czynszowa - 8,00 zł/m²

Najem
do 3 lat

41,00
23,96
18,90

+ za media (c.o, ciepła woda,
zimna woda, ścieki, energia
elektryczna, wywóz
nieczystości stałych), podatek
od nieruchomości
+ obowiązujący podatek VAT

25,30

Na działalność związaną
z ochroną zdrowia,
gabinety lekarskie, biura,
itp.

60,50

Na działalność związaną
z ochroną zdrowia,
gabinety lekarskie, biura,
itp.

Sztum

Stawka czynszowa - 8,00 zł/m²

Najem
do 3 lat

+ za media (c.o, ciepła woda,
zimna woda, ścieki, energia
elektryczna, wywóz
nieczystości stałych),
sprzątanie przychodni, podatek
od nieruchomości
+ obowiązujący podatek VAT

Sztum
Lokal w Przychodni
ul. Słowackiego 4 (piętro)

Osoby zainteresowane najmem wyżej wymienionych
Sztum
lokali mogą składać oferty
ul.Jagiełły 24
(na parterze, osobne wejście)
w sekretariacie PWiK Spółka
z o.o w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28. Szczegółowe
informacje można uzyskać w
Plac Wolności 26 – po Aptece
PWiK Spółka z o.o w Sztumie
(na parterze, osobne wejście)
- Dział Usług Mieszkaniowych
(I piętro) lub telefonicznie
55-640-33-32 wew.28
				
Sztum, dnia 03.03.2017r.
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Sztum
ul.Reja 17 (piętro)

Stawka czynszowa - 8,00 zł/m²

Najem
do 3 lat

+ za media (c.o, ciepła woda,
zimna woda, ścieki, energia
elektryczna, wywóz
nieczystości stałych), podatek
od nieruchomości
+ obowiązujący podatek VAT

43,00

Na działalność
gospodarczą biuro, sklep, usługi,
itp.

Stawka czynszowa – 4,00 zł/m²

Najem
do 3 lat

+ media(zimna woda, ścieki,
wywóz nieczystości stałych,
energia elektryczna), podatek
od nieruchomości
+ obowiązujący podatek VAT

159,40

Na działalność
gospodarczą – apteka,
biura, sklep, restauracja –
bar (działalność nie
uciążliwa dla
mieszkańców)

Stawka czynszowa – 12,00zł/m²

Najem do
+ media (C.O, ciepła woda,
3 lat

zimna woda, ścieki,
wywóz nieczystości stałych,
energia elektryczna), podatek
od nieruchomości
+ obowiązujący podatek VAT

11,80
12,90
30,60

Na działalność
gospodarczą – biura, itp.

Stawka czynszowa – 10 zł/m²

Najem
do 3 lat

+ media (C.O,ciepła woda,
zimna woda, ścieki, wywóz
nieczystości stałych,
energia elektryczna), podatek
od nieruchomości
+ obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej
nr 204 położonej w obrębie Biała Góra z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Opis i położenie nieruchomości: działka nr 204 o pow. 0,5000 ha
położona w obrębie Biała Góra
Nr księgi wieczystej: GD2I/0000 1556/1
Cena sprzedaży: 17 500,00 zł netto
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XXXIII.261.2017 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 22 lutego 2017 r.
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zbywana nieruchomość mieści się na terenach
rolnych objętych ochroną przyrody Natura 2000.
Nie jest przeznaczona pod zabudowę. Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze przetargu ograniczonego do rolników
indywidualnych, którzy zgodnie z art. 2a ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. Z 2016 r.
poz. 2052 ze zm.) posiadają kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat
zamieszkują w gminie, na obszarze, której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzi przez ten okres osobiście to gospodarstwo, którego powierzchnia nie
może przekraczać 300 ha.
Dodatkowe informacje: Nabywca nieruchomości rolnej, przez okres
co najmniej 10 lat od dnia nabycia jest zobowiązany prowadzić osobiście
gospodarstwo rolne, w skład którego wejdzie nabywana nieruchomość
rolna, oraz nie może zbyć ani oddać w posiadanie innym podmiotom

nabytej działki przez okres 10 lat od daty jej nabycia.
Warunki płatności: przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
BS Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 na dwa dni przed zawarciem umowy.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.
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 ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zm.), mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.
Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli umowa była zawarta w formie pisemnej z datą pewną i była wykonywana co najmniej
przez 3 lata, o ile nieruchomość wchodziła w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy (art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego).
Prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych w
przypadku braku uprawnionego do pierwokupu dzierżawcy albo niewykonania przez niego tego prawa (art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego).
Sztum, dnia 28.02.2017 r.
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Dedykowane Agnieszce Grand Prix w Biegach Przełajowych
Zapraszamy wszystkich
ludzi dobrych serc do
udziału i wsparcia akcji
„Dla Agnieszki – charytatywny bieg i marsz
nordic walking”, która
zainauguruje 19 listopada XVIII Grand Prix
Sztumu w Biegach Przełajowych.
Agnieszka Borowska, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, najbardziej
utytułowana
lekkoatletka w historii sztumskiego
sportu, po ubiegłorocznym
wypadku na torze bobslejowym w Sigulde porusza
się na wózku. Wszyscy możemy wesprzeć Agnieszkę
poprzez udział tego dnia w
zbiórce pieniężnej, loterii,
wniesienie opłaty startowej, wpłaty na konto: 36
8309 0000 0032 7022
2000 0010 z dopiskiem:
DLA AGNIESZKI. Każdy
zebrany grosz przekazany
zostanie Agnieszce na cele
rehabilitacyjne, zakup niezbędnego sprzętu.
Z sopockiej plaży
- Minęło 17 lat zimowego
(często tylko z nazwy) bie-

gania w Sztumie. Wszystko zaczęło się od tego, że
przez wiele lat jako trener
jeździłem z zawodnikami w
okresie jesienno-zimowym
na Grand Prix Sopotu w
Biegach po Plaży - wspomina Ryszard Mazerski. Zrodziła mi się wtedy myśl
zorganizowania w Sztumie
podobnej imprezy. Po co
jeździć do Sopotu, tracić
czas i pieniądze na dojazd,
kiedy na miejscu mamy
doskonałe warunki i możliwości do zorganizowania
własnej imprezy.
Wspólnie z Krzysztofem
Burczykiem - ówczesnym
prezesem Victorii Sztum
- rozpoczęliśmy zimowe
bieganie w Sztumie. 23
października 1999 roku w I
biegu I Grand Prix Sztumu
w Biegach Przełajowych o
Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum na plaży
miejskiej wystartowało 25
biegaczy. Nikt chyba wówczas nie wróżył, że impreza przetrwa lata. Rekord
uczestnictwa ustanowiony
został 6 lutego 2016 roku,
kiedy linię mety na plaży

miejskiej przekroczyło 265
biegaczy oraz dzieci i maszerów.
Niech trwa bieganie
- Przeciwności i przeciwników, jak zawsze nie
brakowało - dodaje Ryszard Mazerski. -Trzykrotnie zmienialiśmy miejsce
startu i mety (były na zamku i przy gimnazjum),
a obecnie, tak jak 17 lat
temu, start i meta na plaży
miejskiej. Tradycyjnie XVIII bieg będzie odbywał się
wokół Jeziora Sztumskiego
- po plaży, także nowym
odcinkiem ścieżki pieszo-

-rowerowej i Bulwarem
Zamkowym z niewielkimi
podbiegami na pętli około
4,5 km.
- To bardzo rozpoznawalna
impreza na mapie biegowej kraju. Sztumskie Przełajowe Grand Prix jest autorskim pomysłem i mam
nadzieję, że będzie dalej z
powodzeniem realizowane
z myślą o wszystkich amatorach biegania i marszu
nordic walking - kończy Ryszard Mazerski.
Regulamin i zapisy na www.
elektronicznezapisy.pl.

Debiut w Bremie, po raz dziewiąty w Val de Reuil
Bardzo udanie zadebiutowali
zawodnicy LKS Zantyr Sztum
w XII Ulicznych Biegach w
Bremie, gdzie wyjechali na
zaproszenie działaczy sportowych z miasta partnerskiego
Ritterhude. Zwycięstwo Sary
Szymańskiej w biegu na 10
km, trzecie miejsce Bartosza Mazerskiego w półmaratonie i pierwsze miejsca
w kategoriach wiekowych
Magdy Bucewki, Bogdana
Cebuli i weterana Mieczysława Dobrenki wywarło duże
wrażanie na gospodarzach.
Dziewięciu zawodników LKS
Zantyr pobiegło w Maratonie
Seine-Eure organizowanym w
partnerskim mieście w Val de
Reuil. Był to zarazem dziewiąty udział naszych biegaczy w
wymianie partnerskiej miast
w dwunastoletniej historii tej

imprezy. Sławomir Rozenberg, jako jedyny ze sztumskiej ekipy, brał udział we
wszystkich wyjazdach.
Warto podkreślić rosnący poziom sportowy w Val de Reuil. Spójrzmy na czasy. Dwóch
pierwszych zawodników uzyskało po 2.17; dziewięciu poniżej 2.30. Rekordowa była
obsada - 860 osób ukończyło maraton oraz 238 sztafet
EKIDEN, to półtora tysiąca
kolejnych uczestników! Nasi
zawodnicy, choć nie ustanowili tym razem rekordów życiowych, byli bardzo widoczni
i doskonale promowali Sztum
i klub. Pierwsze miejsce Kuby
Trecia w najmłodszej kategorii, to duży sukces, niestety okupiony utratą paznokci
u nóg. Do tego wysokie, 12
miejsce Krzysztofa Garbow-

Zawodnicy LKS Zantyr pokazali się francuskiej publiczności z dobrej strony, promując Sztum i klub.

skiego.
Nie dość, że wszyscy ukończyli bieg w dobrej kondycji,
to zachowali jeszcze kondycję na tańce podczas pożeg-

nalnej, integracyjnej kolacji z
udziałem mera Val de Reuil,
Marca Jameta.
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Złote pary w Urzędzie Stanu Cywilnego.
50 lat minęło jak jeden dzień…
17 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego dziewięć par małżeńskich z terenu miasta i gminy Sztum obchodziło rocznicę 50-lecia
zwarcia związku małżeńskiego. Burmistrz Leszek Tabor złożył jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia oraz wręczył Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP.

Krystyna i Jan Gnatkowie, Stefania i Józef Czeszejkowie, Janina i Horst Dłużewscy, Marianna i Michał Markowiczowie oraz Elżbieta i Tadeusz Wlazłowie.

Janina i Jan Kołodziejscy, Bożena i Ryszard Ronewiczowie, Teresa i Ryszard Sosińscy oraz Bożena i Alfred Warczakowie.

Burmistrz Leszek Tabor dekoruje medalem Bożenę Warczak.

Miły dodatek do życzeń - album o dawnym i współczesnym Sztumie.

