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Sportowe marzenia się spełniają

Uroczyście otwarto Stadiom Miejski, modernizowany od 2015 roku w dwóch etapach, ze wsparciem finansowym Ministerstwa Kultury Fizycznej i Turystyki. Na zdjęciu Edward Szymkowiak, trener tyczkarzy i Ryszard Mazerski, który od wielu lat
nie tylko marzył, ale i zabiegał, aby postał nowoczesny stadion dla piłkarzy i lekkoatletów.
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Z miasta i gminy
WITAJ MAJ, TRZECI MAJ…
Msza św. w intencji Ojczyzny
w kościele św. Anny rozpoczęła obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Głównym
celebransem był ks. prof. dr
hab. Jan Wiśniewski. Homilię wygłosił ks. proboszcz
Andrzej Starczewski.
Po nabożeństwie kompania
reprezentacyjna
Zakładu
Karnego, poczty sztandarowe i mieszkańcy przy akompaniamencie
Sztumskiej
Orkiestry Dętej przemaszerowali pod Pomnik Rodła, gdzie odbyły się dalsze
uroczystości
rocznicowe.
W ten piękny majowy dzień
Święta Konstytucji 3 Maja
powinniśmy sobie uświadomić, że Polaków stać na
współpracę dla dobra Polski i narodu polskiego, że
stać nas na to, żeby wyjść
poza znaczenie symboliczne słów o współpracy na
rzecz realnego działania, pamiętając o tym, co w naszej
przeszłości było oświecone
i postępowe - powiedział
m.in. w swoim wystąpieniu
burmistrz Leszek Tabor.
Przedstawiciele środowisk
kombatanckich, samorządowych, szkół, służb mundurowych,
politycznych
i organizacji społecznych,
złożyły kwiaty pod Pomni-

kiem Rodła i Głazem Pamięci. W naszym święcie brała
udział delegacja z miasta
partnerskiego Val de Reuil.
Obchodom
3-majowym
towarzyszył cieszący się
dużym zainteresowaniem
Festiwal Biegowy, zorganizowany przez LKS Zantyr
Sztum. Wzięło w nim udział
ponad 900 biegaczy. I Maraton Dolnego Powiśla wygrał
Bartosz Mazerski, a Międzynarodowy Sztumski Bieg
Solidarności Andrzej Rogiewicz.
ROGATE GRANIE. Zespół
Szerwony Abodus otrzymał
nagrodę kulturalną Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
za popularyzację muzyki
i dokonania artystyczne.
Powstał w 2007 roku, grając
mieszankę art.-rocka, rocka
z elementami funky, jazzu
i dużą dawką improwizacji.
Grupa wznowiła działalność
w ubiegłym roku po trzyletniej przerwie i postanowiła

nagrać płytę z najnowszymi produkcjami. Społecznościowa zbiórka pieniędzy na ten cel na portalu
polakpotrafi.pl zakończyła
się sukcesem. Będzie płyta! Na zdjęciu: Leszek Tabor
wręcza nagrodę Aleksandrze Król-Rogowskiej, Arkadiuszowi Rogowskiemu
i Piotrowi Podlewskiemu w
trakcie koncertu Voo Voo
w Kino-Teatrze.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl,
wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia Adprint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum
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Otwarcie z mistrzem olimpijskim i konkursem tyczkarek
12 maja zawodami lekkoatletycznym dla dzieci
i młodzieży została zainaugurowana
działalność
Stadionu Miejskiego, gruntownie zmodernizowanego
dzięki wparciu finansowemu Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
W uroczystości otwarcia
wzięli udział m.in.: dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz
Majewski, prezes Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski, senator Leszek
Czarnobaj, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Pomorskiego Józef Sarnowski, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Województwa Pomorskiego
Adam Krawiec, prezes POZLA
w Gdańsku Marek Fostiak,
prezes Pomorskiego OZPN
Radosław Michalski. Nie zabrakło też zasłużonych osób
dla polskiej lekkoatletyki
i piłki nożnej, a związanych
z naszym miastem - w tym
Agnieszki Borowskiej, najbardziej utytułowanej zawodniczki w historii Ziemi
Sztumskiej, Franciszka Szyszki, wielokrotnego mistrza
i rekordzisty kraju w chodzie
sportowym i znanego i cenionego trenera piłkarskiego
Bogusława Kaczmarka.
Po wspólnym przecięciu
wstęgi, ks. dziekan Andrzej
Starczewski poświęcił stadion.

Medalami „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej” udekorowano Stanisława Walczaka, Bogdana Czarneckiego, Władysława
Wróblewskiego, Józefa Kaliszewskiego i Jacka Kostrzewskiego.

Burmistrz Leszek Tabor wręczył prezesowi PZLA Henrykowi Olszewskiemu herb
Sztumu w podziękowaniu za
wsparcie w staraniach o modernizację stadionu. Nagrody
burmistrza otrzymali Ryszard
Mazerski, który od lat 70.
ubiegłego wieku nieprzerwanie przyczynia się do rozwoju
królowej sportu oraz masowego biegania oraz Andrzej
Parafiniuk, z którego nazwi-

Bez udziału Ryszarda Mazerskiego trudno byłoby sobie wyobrazić sztumską
lekkoatletykę, biegi masowe i rekreację.

skiem łączą się sukcesy piłkarzy Olimpii Sztum, w tym
zdobycie Pucharu Polski na
szczeblu okręgu. Medalami
„Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej” udekorowano wieloletnich działaczy, trenerów
i zawodników - Stanisława
Walczaka, Bogdana Czarneckiego, Władysława Wróblewskiego, Józefa Kaliszewskiego
i Jacka Kostrzewskiego.
Zawody na nowym stadionie

rozpoczęły się pokazowym
konkursem skoku o tyczce w wykonaniu zawodniczek, podopiecznych trenera
Edwarda Szymczaka. Obecny
był także tyczkarz olimpijczyk
Marian Kolasa. Pierwszą oficjalną rekordzistką stadionu
została Agata Boraczyńska
z klubu Warszawianka Warszawa z dobrym wynikiem
350 cm.

Nagradzany Andrzej Parafiniuk, prezes Olimpii Sztum, za czasów jej największej świetności.
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Klub Seniora w dawnej Lagunie
W pomieszczeniach Sztumskiego Centrum Kultury
znajdzie swoją siedzibę
Klub Seniora. Na adaptację
pomieszczeń po byłej kawiarni Laguna SCK pozyskało z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
140 tys. zł.
Pod koniec kwietnia ogłoszono wyniki otwartego
konkursu ofert w ramach
wieloletniego
programu
„Senior+” na lata 2015-2020
edycja 2017, który jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.
Samorządy mogły ubiegać
się o jednorazowe wsparcie
finansowe na utworzenie
lub wyposażenie placówki
oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących
placówek. W województwie
pomorskim dofinansowanie
otrzymało 16 podmiotów,
wśród nich znalazło się Miasto i Gmina Sztum.
W ramach programu Se-

nior+ powstanie Klub Seniora, który będzie zlokalizowany w Sztumskim
Centrum Kultury w pomieszczeniach po byłej Lagunie. Koszt całej adaptacji
pomieszczeń wyniesie 186
148,67 zł, natomiast wartość
dofinansowania z programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 140
062,94 zł. Projekt zostanie
zrealizowany do połowy
grudnia 2017 roku.
Pozyskane środki pozwolą
na adaptację pomieszczeń
na miejsce, w którym sztumscy seniorzy będą mogli aktywnie spędzać czas. Nie
tylko na zajęciach organizowanych przez Sztumskie
Centrum Kultury, ale dysponując wyposażonym zapleczem sami organizować
sobie czas wolny.
Planowana adaptacja polegać będzie na utworzeniu
holu, szatni, węzła sanitarnego, zaplecza kuchennego

i głównego pomieszczenia
wielofunkcyjnego - siedziby
klubu. Klub zyska funkcje
dostosowane do potrzeb
seniorów, oscylujące wokół
zagadnień edukacyjnych,
jak i rozrywkowych (wystawy, spotkania, projekcje,

warsztaty). Znając potencjał
sztumskich seniorów 60+,
choćby z aktywności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, własnych pomysłów na
działalność klubowiczom
nie zabraknie.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Barlewiczek i Postolina
W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa
Pomorskiego Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor oraz
skarbnik Danuta Wiatrowska
podpisali umowy o przyznaniu pomocy dla projektu pn.
Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie
oferty turystycznej Krainy
Dolnego Powiśla oraz projektu pn. Poprawa jakości życia
mieszkańców terenów wiej-

skich poprzez modernizację
świetlicy wiejskiej w Postolinie.
W ramach projektu dotyczącego miejscowości Barlewiczki planuje się budowę placu
zabaw wraz z siłownią plenerową, miejscem wypoczynkowym oraz terenem zielonym,
przeznaczonym do gier zespołowych i jako pole biwakowe.
Całkowita wartość projektu to
196 421,95 zł, a przyznane dofinansowanie 124 983,00 zł.

W Postolinie przewiduje się
adaptację byłej sali gimnastycznej (obiekt został wybudowany
w latach 30. ubiegłego wieku)
na potrzeby świetlicy wiejskiej.
Wartość projektu wynosi 313
787,74 zł, przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 199 663,00 zł.
Realizacja obu projektów zaplanowana jest do końca tego
roku.

Dodajmy, że są to pierwsze projekty dofinansowane ramach
poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Przebudowa Kochanowskiego
z gminnym wsparciem
Rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców
przebudowa ulicy Kochanowskiego w Sztumie, drogi
będącej w gestii powiatu.
Prowadzone prace koncentrują się na odcinku od
skrzyżowania z ul. Spokojną
do Kępiny. Przebudowywany odcinek drogi wyniesie
0,89 km. W ramach przebudowy zostanie wykonane
nowe odwodnienie, które
definitywnie rozwiąże problem notorycznego zalewania ul. Kochanowskiego, chodnik wraz z ścieżką
rowerową oraz zostanie
wymieniona nawierzchnia
asfaltowa. Wykonawcą prac
jest firma Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego, która
jednocześnie wykonuje modernizację drogi krajowej nr
55 w Sztumie (rondo).
Na realizację zadania Starostwo Powiatowe w Sztumie
pozyskało dofinansowanie
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”. Było to możliwe,
m.in., dzięki uchwale Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia
31 sierpnia 2016 r., w której

Po remoncie takie obrazki przejdą do niechlubnej historii?

radni (nie po raz pierwszy,
gdy chodzi o drogi) decydowali o udzieleniu Powiatowi
Sztumskiemu dofinansowania w ramach dotacji celowej w wysokości do 834 109
zł. Realizację przebudowy
drogi zaplanowano do końca lipca.
Równolegle jest przeprowadzana gminna inwestycja,
polegająca na budowie od

Co dalej z Kwadro?
Sztumskie Centrum Kultury w końcu maja
złożyło wniosek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura
Bibliotek 2016–2020” do Instytutu Książki.
Ubiega się o dofinansowanie (2 mln zł) na
adaptację pomieszczeń Kwadro, przejętego
przez miasto od Zakładu Karnego, na nowoczesne centrum czytelnictwa.
- Perspektywa pozyskania środków na
nową bibliotekę spowoduje, że termin
rozpoczęcia prac adaptacyjnych budynku
Kwadro przesunie się o kilka miesięcy. Musimy bowiem poczekać na rozpatrzenie naszego wniosku - mówi Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury.
Samorząd zamierzał finansować prace
z własnych środków, bo do tej pory nie było
programu, do którego można było aplikować o współfinansowanie. Skoro jednak taki
się pojawił, trzeba spróbować je pozyskać.

podstaw w ciągu przebudowywanego odcinka drogi nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia
drogowego w technologii
LED. Wartość tych prac wyceniono na niemal 154 tys.
zł, a ich wykonawcą jest
lokalna firma - Zakład Energetyczno Budowlany ENERGOBUD.
Mieszkańcy liczą, że po wy-

konaniu modernizacji Kochanowskiego skończą się
definitywnie
wieloletnie
problemy z zalewaniem tej
drogi i brakiem możliwości normalnego przejazdu.
Czy władze starostwa będą
ubiegać się o finansową
rekompensatę za doprowadzenie drogi do takiego
stanu od właścicieli przyległych działek?

Do Piekła droga nieprosta…
Co dalej z remontem drogi wojewódzkiej Sztum - Biała Góra? Władze wojewódzkie nie wskazały terminu.
„Nie jest obecnie możliwe złożenie wiążącej deklaracji dotyczącej przebudowy
całej drogi w określonym czasie” - czytamy w odpowiedzi Ryszarda Świlskiego,
członka zarządu Województwa Pomorskiego, na petycję mieszkańców, pracowników firm, wspieranych przez władze Miasta i Gminy Sztum.
„Przyszła inwestycja musiałaby być oparta o środki własne Województwa
z ewentualnym udziałem samorządów lokalnych. W ubiegłym roku zastępca
dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Tomasz Miler przeprowadził rozmowy w Starostwie Powiatowym nt. możliwości realizacji inwestycji na podstawie
przygotowanej przez Starostwo Powiatowe dokumentacji projektowej. Z uwagi
na duży koszt zadania i bardzo ograniczone możliwości finansowe Województwa uzgodniono, iż staraniem Powiatu z opracowania dokumentacyjnego całej drogi należy wyodrębnić odcinek od granicy miasta Sztum do firmy Elita. Po
wykonaniu tych prac i poznaniu kosztorysowej wartości zaproponuję wspólnie
z Gminą i Powiatem przeanalizowanie możliwości współfinansowania zadania
przez każdą ze stron.”
Dodajmy, że sztumska Rada Miejska niedawno przeznaczyła 30 tys. zł finansowego wsparcia dla powiatu na opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka
drogi od granic Sztumu do Elity. Trzeba czekać na działania Starostwa Powiatowego i decyzję zarządu Województwa Pomorskiego.
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Zapraszamy do udziału
w konkursie na nazwę ronda w Sztumie
Powstające rondo u zbiegu
ulic Mickiewicza, Baczyńskiego i Kochanowskiego
jest bezimienne. Miasto
i Gmina Sztum ogłasza konkurs na jego nazwę.
Na zwycięzcę czeka nie tylko
satysfakcja, ale i kupon podarunkowy o wartości 800
zł. Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane podczas Dni Ziemi Sztumskiej trzy kupony
podarunkowe o wartości po
300 zł. Ale uwaga! Trzeba być
obecnym na losowaniu z dokumentem potwierdzającym
tożsamość!
Konkurs trwa od 1 czerwca do
15 sierpnia 2017 roku. Mogą
w nim brać udział wyłącznie
mieszkańcy Miasta i Gminy
Sztum od 14 roku życia (osoby, które nie ukończyły 18
roku życia, wyłącznie za zgo-

Wizualizacja ronda z propozycjami rzeźbiarskimi Piotra Banasika i Marka Omieczyńskiego.

dą rodziców lub opiekunów
prawnych). Wyłączeni są pracownicy Organizatora, radni
Rady Miejskiej w Sztumie
oraz członkowie Komisji Konkursowej. Propozycja nazwy nie może być związana
z osobami żyjącymi. Musi
być krótko uzasadniona.
Każdy z uczestników kon-

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki, położonej w Sztumie przy ul. Reja
Opis i położenie nieruchomości: Działka oznaczona nr 453/6
o pow. 95 m2, położona w Sztumie przy ul. Reja, znajduje się
w księdze wieczystej GD2I/00005507/1.
Cena wywoławcza: 9 600,00 zł netto.
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XXXI.242.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XVII/117/2007 z dnia 20.12.2007r.
ze zm.) działka mieści się w terenie oznaczonym symbolem
B55MW, przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.
j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze przetargu nieograniczonego.
Warunki płatności: cena ustalona w przetargu powiększona
o podatek VAT płatna przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy
notarialnej i wypisów do księgi wieczystej.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu
wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od
dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 09.05.2017 r.

kursu zgłasza kupon konkursowy dotyczący nazwy na
specjalnym druku, który jest
dostępny na stronie internetowej www.sztum.pl, w punkcie Informacji w Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum, został
dołączony do tego wydania
Informatora Miasta i Gminy
Sztum.
Kupon należy złożyć w punkcie Informacji Urzędu Miasta
i Gminy Sztum lub wysłać
tradycyjną pocztą na adres
Urząd Miasta i Gminy Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400
Sztum z dopiskiem na kopercie „Konkurs - RONDO”. Kupony przesłane w inny sposób,
np. mailowy, nie będą brały
udziału w konkursie.
Za datę wpływu kuponu do
Organizatora uważa się datę
faktycznego wpływu kuponu
do siedziby Organizatora.
Każdy mieszkaniec może
zgłosić jedną propozycję
nazwy. Jeśli do Organizatora

wpłynie więcej niż jeden kupon z propozycją tej samej
nazwy, do udziału w konkursie zostanie zakwalifikowany
ten kupon, który wpłynie najwcześniej.
Uczestnik konkursu musi
uzasadnić swoją propozycję
nazwy ronda. Kupony, na
których nie będzie uzasadnienia, nie będą brały udziału w konkursie.
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu
Organizator powoła komisję
konkursową, zwaną dalej
„Komisją”. W skład Komisji
wejdzie od 3 do 5 osób wybranych przez Organizatora
Konkursu.
Komisja wybiera najlepszą
spośród zgłoszonych propozycji nazw ronda.
Na podstawie decyzji Komisji Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum opracowuje projekt
stosownej uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie i przedkłada go na najbliższe posiedzenie Rady. Przypomnijmy,
że zgodnie z ustawą z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie
gminnym nadawanie nazw
ulic, placów, dróg należy do
wyłącznej kompetencji Rady
Miejskiej i następuje w drodze uchwały.
Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi podczas obchodów Dni Ziemi Sztumskiej
2017 oraz na stronie internetowej www.sztum.pl. Tam też
został opublikowany regulamin konkursu.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas
określony do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy/najemcy)
Część działki nr 386/12, 417/11 i 279/204 obr. II m. Sztum,
część działek nr 166 obr. Zajezierze, gm. Sztum, część działki nr
223/2 i 231/9 obr. Postolin, gm. Sztum.
Wykaz został umieszczony 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/najmu
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 41, nr tel.
55 640 63 72.
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Nie zwlekaj z wymianą dowodu osobistego
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 wydawa-

EKO - artyści

ne są nieodpłatnie.
Informacje można uzyskać
pod nr telefonu 55/6406373
lub 55/6406325.

KUPON KONKURSOWY
(data i godzina wpływu kuponu)

Imię i nazwisko: …………………………………………………..……………………
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………
Kod pocztowy: ….. - ………………
Miejscowość: ………………………………..
Telefon kontaktowy ………………………………
Data urodzenia:...…-…..-.....

Propozycja na nazwę ronda w Sztumie
……………………………………..……………………………………………………
Uzasadnienie propozycji nazwy (*): ………………………………………………
…………………………………………………….…..…………………….…………....
…………………………………………………….…..…………………….…………....
………………………………………………….…..…………………….………………
…………………………………………………….…..…………………….…………...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu na nazwę Ronda w Sztumie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922).
W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie na nazwę Ronda w Sztumie, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Miasta i Gminy
Sztum, w prasie lokalnej i mediach.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
- Administratorem danych osobowych w Konkursie na nazwę Ronda w Sztumie jest Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
- Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzców w Konkursie na nazwę Ronda w
Sztumie, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
- Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści
moich danych i ich poprawieniu.

Data i podpis (**) ……………………………….
(*) brak uzasadnienia propozycji nazwy ronda powoduje nieważność kuponu konkursowego
(**) w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, wypełnia rodzic lub opiekun prawny

Kupon konkursowy należy złożyć w punkcie Informacji Urzędu Miasta i Gminy
Sztum lub przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul.
Mickiewicza 39, 82-400 Sztum z dopiskiem na kopercie „Konkurs – RONDO”.

W holu Urzędu Miasta
i Gminy można było oglądać najciekawsze prace II
edycji konkursu plastycznego „Odpady - wiem
jak z nimi postępować”,
którego organizatorami
są Urząd Miasta i Gminy,
Sztumskie Centrum Kultury, a patronami Nadleśnictwo Kwidzyn oraz
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie.
W grupie przedszkolnej
najwyżej oceniono prace
Agaty Kowszewicz, Amelii Glosy, Michaliny Zarzyckiej, Zosi Zawadzkiej,
Hani Leszczyńskiej, Leny
Dudy, Wojciecha Szmakowa. W kategorii uczniów
klas I-III: Magdaleny Majewskiej, Michała Bobkowskiego, Leny Weiss,
Igi Lehle, Danieli Komosińskiej (SP 2) i Seweryna
Budlewskiego (SP Gościszewo). Wśród uczniów kl.
IV-VI: Zuzanny Kaniepień
(SP Czernin), Natalii Różyckiej, Alana Bogusza,
Agaty Steiniger (SP Nowa
Wieś), Oskara Potowskiego (SP Gościszewo) i Nikoli Wichert (SP 2). Laureatki
nagród w Kategorii gimnazjalistów:
Katarzyna
Żołędowska, Julia Bojanowska (Czernin) i Klaudia Jędrzejewska (Niepubliczne
Gimnazjum
w Sztumie).
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Rodzinna Firma Roku
to Stajnia Iskra ze Sztumskiego Pola
Jakub Gossa, właściciel
Stajni i pensjonatu Iskra
w Sztumskim Polu, niedawny laureat głównej
nagrody w konkursie Rodzinna Firma Roku 2017
w kategorii mikroprzedsiębiorstwo, podczas sesji
Rady Miejskiej odebrał list
gratulacyjny burmistrza
i przewodniczącego rady.
Podczas IV Międzynarodowego Kongresu Firm
Rodzinnych w Poznaniu
odbyła się gala konkursu
Firma Rodzinna Roku 2017,
na której Stajnia Iskra ze
Sztumskiego Pola odebrała
główną nagrodę w kategorii mikroprzedsiębiorstwo.
Sukces tym większy, że
konkursie startowało ponad 300 podmiotów z całej
Polski, a większość z nich
właśnie w kategorii mikroprzedsiębiorstwo. Stajnia Iskra stanęła na podium
wśród takich polskich marek jak OKNOPLAST czy YES
Biżuteria.
Kapituła doceniła Jakuba
Gossę - właściciela Stajni
koni i pensjonatu Iskra, który prowadząc działalność,
realizuje założenia firmy
rodzinnej. Stadninę tworzą
dwa pokolenia, a trzecie już
uczestniczy w jej funkcjonowaniu. Każde z pokoleń
działa zgodnie z ideą, która
narodziła się w 1999 r. wraz
z powstaniem stadniny i dokłada wszelkich starań, aby
była ona miejscem przyjaznym, otwartym i przepełnionym rodzinną atmosferą.
Jakub Gossa stwarza swoim
pracownikom
możliwość
ciągłego rozwoju zawodowego oraz łączenie pracy
z miłością do koni. Dodatkowo promuje jeździectwo jako formę aktywnego
wypoczynku dostępną dla

Jakub Gossa odbiera list gratulacyjny od władza samorządowych.

osób w każdym wieku - poprzez prelekcje w szkołach
i przedszkolach, a także
organizację pikników jeździeckich. Wraz z małżonką
Katarzyną są założycielami
Spółdzielni Socjalnej Iskra,
która działa na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Spółdzielnia
Socjalna Iskra od 2014 roku
w ramach programu „Ekonomi ku wolności” prowadzi
współpracę z Zakładem Karnym w Sztumie. W ramach
porozumienia do tej pory
zrealizowany został cykl
praktyk zawodowych, szkolących w takich profesjach
jak: stajenny - masztalerz,
pracownik
gospodarczy,
konserwator, pomoc instruktora jazdy konnej.
Od 2017 roku Spółdzielnia
Iskra uczestniczy czynnie
w procesie aktywizacji zawodowej osób osadzonych,
realizując swoje założenia
statutowe. W ramach tej
współpracy w ostatnim
okresie grupa osób osadzonych pod opieka wychowawców, miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem
Stadniny Koni Iskra.

Warto zaznaczyć, że to nie
pierwsza nagroda, jaką
otrzymała Stajnia Iskra. Już
w 2014 roku firma została
wyróżniona w konkursie
Obywatelska Nagroda Złotego Mieczyka za działalność w obszarze ekonomii

społecznej, a w 2017 r. została nominowana do finału konkursu Tourism Trends
Awards 2017 za wdrażanie
innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w kampanii
produktu turystycznego.
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Koń a otwieranie się na świat
Marta Adamkiewicz - trenerka jeździectwa i opiekunka Klubu Jeździeckiego Iskra w Sztumskim Polu podpowiada nam, jak zacząć swoją przygodę
z końmi.
- Dlaczego warto jeździć konno?
- Myślę, że przemawia za tym wiele
aspektów. Przede wszystkim jeździectwo wszechstronnie działa na całe ciało, poprawia koordynację ruchową,
wzmacnia mięśnie i zmusza jeźdźca do
prawidłowej postawy (proste plecy, zachowana rama ciała). Równie ważny jest
kontakt ze zwierzęciem, które uczy pokory, empatii i otwartości. Co mam na
myśli mówiąc: „uczy otwartości”? W swojej karierze trenera miałam do czynienia z różnymi osobami, wstydliwymi,
zamkniętymi w sobie. Dzięki koniom ci,
którzy mają problemy z komunikacją
- otwierają się. Żywym dowodem jest
młodzież z mojej sekcji jeździeckiej.
- Co jest potrzebne, aby rozpocząć?
- Ha! Niewątpliwie fajne w tym sporcie
jest to, że tak naprawdę niewiele potrzeba! Jeśli jesteś nastolatką/kobietą
wystarczą ci leginsy, getry czy inne tego
typu spodnie, niekrępujące ruchów.
Buty o płaskiej podeszwie; mogą to być
trampki, botki lub inne wygodne obuwie. Pamiętajcie, by nie były to trapery,
glany i buty z zamkami od wewnętrznej
strony. Na górę wystarczy t-shirt, zwykła bluza, sweterek. Nie możemy jednak zapomnieć o najważniejszej rzeczy
- niezbędny będzie kask lub toczek. Nie
trzeba od razu kupować, można u nas
bezpłatnie wypożyczyć, posiadamy szeroki ich wybór.
- Dla kogo jest jeździectwo i kiedy najlepiej rozpocząć swoja przygodę w siodle?
- Tak naprawdę jeździectwo jest dla
każdego. Warto zadać sobie najpierw
pytanie: „Czego oczekuję od koni i jazdy konnej?”. Jest to sport dla Ciebie, je-

żeli chcesz mieć możliwość obcowania
z końmi, czerpać przyjemność z wypraw
do lasu, zrelaksować się po ciężkim dniu
w szkole/pracy, pragniesz poszerzać
swoje umiejętności, stawać się lepszym,
a w przyszłości mieć szansę wystartowania na zawodach, chcesz, by Twoje dzieci
miały kontakt ze zwierzętami, które pomogą im poprzez swoje usposobienie
rozwijać potencjał umysłowy, a motoryką wszechstronnie kształtować ich ciało.
Konie na każdym etapie naszego życia
są w stanie dać nam radość! Naukę jazdy konnej najlepiej rozpocząć od 6 roku
życia, gdzie dziecko już ma siłę koordynować swoje ruchy i przyswajać bezproblemowo wiedzę, którą chcemy mu
przekazać. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie rozpocząć od 15. czy nawet 50.
roku życia!
- Czy są jakieś przeciwwskazania dla
uprawiania tego typu aktywności?
- Myślę, że jeden z najważniejszych to
waga. Coraz częściej, niestety, borykamy
się z dużą nadwagą. Musimy pamiętać,
że konie to żywe istoty, które wożą nas
na własnych grzbietach, więc musimy

mieć na uwadze swoje gabaryty. Pozostałe elementy są do wypracowania.
- Jak często należy trenować, aby były
efekty?
- Im częściej tym lepiej! To jest trochę jak
z bieganiem, jeśli robimy to sporadycznie to nabawimy się tylko zakwasów,
natomiast regularne treningi dają szybo
zauważalne efekty. By mieć możliwość
stabilnego progresu powinniśmy jeździć
przynajmniej 2 razy w tygodniu.
- Czy wśród mieszkańców Powiśla jest
to popularna forma rekreacji?
- Myślę, że tak, lecz wciąż uważam, że
zbyt mało młodzieży i rodziców decydują się na taką formę aktywnego spędzania czasu. Wypad do stadniny to
wspaniała okazja dla całej rodziny do
wspólnego spędzenia czasu na świeżym
powietrzu. Osobiście prowadzę treningi
dla paru rodzin, które co niedzielę chętnie przyjeżdżają do naszej stajenki na
aktywny wypoczynek. Dostrzegam też
ciekawą zależność - najpierw przygodę
z jeździectwem zaczynają dzieciaki, które z czasem wciągają w ten sport swoich
rodziców.

Festyn „Razem pokonamy przeciwności”
W Stadninie Koni Iskra w Sztumskim
Polu odbył się VII Festyn Sportowo-Rekreacyjny pod hasłem „Razem pokonamy przeciwności”.
Organizatorem festynu był Środowiskowy Dom Samopomocy z Czernin,
działający przy Stowarzyszeniu Do życia przez życie w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach.

Uczestniczyli w nim podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy
w Kończewicach i Okrągłej Łące, SOSW
Uśnice, Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Dzierzgoniu i Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca.
Program festynu obejmował: udział
m.in. wyprawę wozem konnym do lasu,
przejażdżki w siodle pod okiem instruk-

tora, gry i zabawy sportowe, gorący posiłek i słodki poczęstunek.
Cała impreza upłynęła w miłej atmosferze, pogoda także dopisała. Na zakończenie wszyscy uczestnicy festynu otrzymali dyplom za uczestnictwo w festynie
oraz upominki
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Sztumskie harcerstwo przygotowuje się do obchodów stulecia
Nie wszyscy wiedzą, że pierwsze polskie drużyny harcerskie powstały
na terenie powiatu sztumskiego już
w 1920 roku.
W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, ale nie dla wszystkich Polaków
oznaczało to życie w ojczyźnie. Poza
granicami na Kresach Wschodnich i Zachodnich pozostało kilka milionów Polaków, w tym Polacy na Ziemi Sztumskiej.
Na terenie Polski już od roku 1909 rozwijał się nowy ruch wychowawczy, który
przybył do nas z Anglii – skauting, po
polsku harcerstwo. Harcerstwo powstało na skutek dostosowania do polskich
potrzeb angielskiego skautingu, założonego przez generała Roberta Baden
-Powella. Różnica pomiędzy klasycznym
skautingiem a harcerstwem najlepiej została ujęta w słowach Andrzeja Małkowskiego, twórcy polskiego harcerstwa:
„Harcerstwo to skauting plus niepodległość”.
Myśl połączenia skautingu i niepodległości dotarła i na naszą ziemię, która tej
niepodległości pragnęła. Walka o polskość na Powiślu wciąż trwała. O państwowej przynależności tych ziem miał
zadecydować plebiscyt ludności wyznaczony na 11 lipca 1920 roku. 15 czerwca 1920 powołano Naczelnej Komendy
Organizacji Harcerskiej na Warmię i Mazury - polskiej organizacji harcerskiej na
terenie Prus Wschodnich. Już w pierwszych dniach lipca 1920 roku powstały
stosunkowo liczne drużyny w powiecie
sztumskim. Najliczniejsze i najlepiej zorganizowane drużyny znajdowały się na
terenie miasta oraz w Sztumskiej Wsi
i Sztumskim Polu. W Sztumie organizował gromady zuchowe Henryk Śniegocki (1893-1971), który przybył na terenu
plebiscytowe z Poznania.
Ale duch pozostał…
Niestety, przegrany plebiscyt wzmógł
represje Niemców wobec ludności polskiej. Masowe ucieczki na terytorium
Polski, w tym kierowników grup harcerskich na terytorium Polski i wstępowanie
ich do wojska w dniach nawały bolszewickiej spowodował, że polska organizacja harcerska na terenie Prus Wschodnich została rozwiązana 23 października
1920 roku.
Harcerski duch przetrwał na ziemi
sztumskiej do dziś. Za trzy lata obchodzić będziemy 100 rocznicę powstania
harcerstwa na naszej ziemi! Chcielibyśmy jako hufiec wytrwać do tego czasu
i cieszyć się tym wydarzeniem. Prawie

Elfy z Uśnickiego Grodu, próbna drużyna Nieprzetartego Szlaku.

każdy z nas był, jest lub… będzie harcerzem, dlatego prosimy Cię o pomoc.
Jeżeli masz jakieś pamiątki harcerskie
– kroniki drużyn, kroniki obozowe,
zdjęcia, plakietki, gazetki, informatory,
znaczki, mundury, etc - zadzwoń do nas,
chcemy ocalić od zapomnienia - 505
927 244 (Ksenia Grekulak) 697 079 428
(Jerzy Wesołowski) 668 331 792 (Beata
Tritt).
Harcerze z Rodłem
Czy wiesz, że symbol znaku Rodła jest
od dawna w harcerskiej pamięci?
Znak Rodła - symbol Polaków, którzy
w okresie międzywojennym żyli na
terenie państwa niemieckiego, przedstawia bieg rzeki Wisły z zaznaczonym
Krakowem jako kolebkę kultury polskiej
i symbol trwania państwa polskiego.
Został ustanowiony przez Związek Polaków w Niemczech w 1933 roku.
Rodło stało się symboliką kilku organizacji, w tym również Związku Harcerstwa Polskiego.
Od 1984 roku Harcerski Rajd RODŁO to
tradycyjne przedsięwzięcie Chorągwi
Gdańskiej ZHP. Celem rajdu jest m.in.
pamięć o odległych, ale wciąż żywych
czasach poprzez propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych województwa pomorskiego oraz turystyki
pieszej, rowerowej, wodnej, rozwijanie

Gromada zuchowa
Płomyki na trasie rajdu.

zainteresowań, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia oraz zdobywania Chorągwianej Odznaki Rodło,
itp. Rajd Rodło ma dać możliwość wykazania się harcerzom oraz wypełnić ten
czas niezapomnianą przygodą, nowymi
przyjaźniami i energetyczną harcerską
zabawą.
XXXIII edycja tego elitarnego rajdu odbyła się od 12 do 14 maja w Kwidzynie
i jego okolicach. Gospodarz tej edycji
- miasto pełne legend i atrakcji do odkrycia oraz wieloletniej tradycji Rodła –
gościło również zuchów i harcerzy hufca
Sztum. Współzawodnictwo na trasach
rajdowych, jak zwykle było bardzo emocjonujące, a nasze zuchy spisały się…
jak zuchy! Sztumskie gromady zuchowe Nadzwyczajnie Dzielne Smerfy oraz
Płomyki w wielu konkurencjach zajęły
pierwsze miejsca. Nowo powstały patrol
Elfy z Uśnickiego Grodu, próbna drużyna Nieprzetartego Szlaku z Uśnic podbiła serca wszystkich uczestników (a było
ich ponad 600!) za wspaniałą postawę
i świetną pracę na trasie. Nagrodom
i wyróżnieniom dla uczestników rajdu
z Hufca Sztum nie było końca!
Naszym wolontariuszom - drużynowym,
przybocznym harcerskim, opiekunom
oraz wszystkim sztumskim uczestnikom, serdeczne harcerskie gratulacje!
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Rozstrzygnięty konkurs i ogłoszony po raz drugi
Na podstawie „Programu
współpracy Miasta i Gminy
Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
na rok 2017” 10 kwietnia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie ochrony i promocji
zdrowia, edukacji, oświaty
i wychowania oraz kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
Wpłynęło 8 ofert. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez
Komisję Konkursową protokołem z przebiegu otwartego
konkursu na realizację zadań
Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum dokonał wyboru następujących ofert:
Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej - na zadanie pt. „Odkrywamy tajemnice średniowiecznego
Sztumu” (Organizacja i realizacja przedsięwzięcia kulturalnego mającego na celu
podtrzymywanie tradycji narodowe i kulturowej poprzez
organizację pikniku historycznego skierowanego do
mieszkańców miasta i gminy
Sztum, w tym do osób niepełnosprawnych) – dotacja 1000
zł (wsparcie);
Towarzystwa
Miłośników
Ziemi Sztumskiej – na cykl

wykładów z zakresu historii
Ziemi Sztumskiej – dotacja
1500 zł (powierzenie);
Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Hufiec Sztum – na kolonię
zuchową, dotacja 2500 zł
(wsparcie) oraz Harcerską
Akcję Letnia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum – dotacja 2500 zł
(wsparcie);
Polskiego Związku Niewidomych – na Międzynarodowy
Dzień Białej Laski (spotkania
integracyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum) – dotacja
1000 zł (wsparcie);
Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Anny w Sztumie – na
druk publikacji naukowej pod
tytułem: „600 lat Sztumu. Studia z dziejów miasta i parafii
św. Anny”. Red.: Radosław Biskup, ks. Andrzej Starczewski
– dotacja 5000 zł (wsparcie);
Stowarzyszenia Przyjaciele
Dzieci – na wyrównywanie
szans edukacyjnych u dzieci
w wieku przedszkolnym – dotacja 6000 zł (powierzenie);
Towarzystwa
Historyczno-Muzealnego „Powiśle”
– na kultywowanie pamięci
o zasłużonych dla miasta,
miejscach i wydarzeniach
historycznych:
Wykonanie
i montaż 4 tabliczek informacyjnych szklanych wraz
z opracowaniem treści na budynkach w Sztumie – dotacja

Samorząd wesprze finansowo wydrukowanie pokonferencyjnej książki „600
lat Sztumu. Studia z dziejów miasta i parafii św. Anny”. Na zdjęciu dr hab. Radosław Biskup, współautor i redaktor publikacji.

3900 zł (wsparcie).
Nowy konkurs
16 maja ogłoszono drugi
otwarty konkurs ofert na realizacje zadań, na które nie
wpłynęły oferty w I naborze.
Są to następujące zadania:
Opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą
nowotworową z terenu miasta i gminy Sztum – do 5000
zł,
Organizacja stoiska produktów lokalnych Ziemi
Sztumskiej podczas dożynek
gminnych (w tym zupa grochówka, ok. 240 l, tj. 800 porcji) – do 2500 zł.
Zamaluj lokalnie, czyli sztuka ulicy - stworzenie projektu zawierającego hasło bądź
motyw nawiązujący do lo-

kalnej społeczności i Sztumu,
a następnie zrealizowanie go
w Sztumie np. w postaci muralu, wspólnego obrazu na
powierzchni, będącej częścią
przestrzeni publicznej – do
1800 zł;
Sztum nocą - szlakiem questów - organizacja wydarzenia dla mieszkańców miasta
i gminy Sztum połączonego
z grami i atrakcjami – do 1800
zł;
Lato w fosie - organizacja
czasu wolnego mieszkańcom poprzez cykl minimum 7
warsztatów gier towarzyskich
na terenie fosy staromiejskiej
– do 3900 zł.
Termin składania ofert mija
12 czerwca 2017 roku
o godz. 1530.

30 lipca. Jakub Kwintal w plebiscytowym koncercie organowym
Do
wykonania
koncertu
w niedzielę 30 lipca został
zaproszony organista z Bydgoszczy Jakub Kwintal, doktor sztuk muzycznych, adiunkt w Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy (Katedra Muzyki Kościelnej), nauczyciel
w Państwowym Zespole
Szkół Muzycznych im. Artura
Rubinsteina w Bydgoszczy,
kantor Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Bydgoszczy
(organista i dyrygent chóru).
Jakub Kwintal jest absol-

wentem Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara w Radomiu. Odbył studia w Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
w klasie organów prof. Piotra
Grajtera i prof. Radosława
Marca (2002-2007). Swoje
umiejętności rozwijał również na kursach interpretacji
muzyki. W latach 2014-2015
kształcił się w zakresie improwizacji organowej pod kierunkiem Naji Hakima w Paryżu.
Koncertuje w kraju i zagranicą (Europa, Ameryka Pół-

nocna) jako solista i kameralista współpracując z licznymi
muzykami i zespołami. Dokonuje prawykonań muzyki
współczesnej. Wydał kilka płyt
kompaktowych z muzyką solową i kameralną.
Podczas koncertu w Sztumie
usłyszymy zaproponowane przez
muzyka dzieła organowe, m.
in. D. Buxtehudego, J. S. Bacha,
W.F. Markulla i F. Nowowiejskiego. Jednym słowem, koncert
zapowiada się interesująco.
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Zawrót głowy… nie tylko naukowy
W Szkole Podstawowej nr 2 trwa w najlepsze „Naukowy zawrót głowy”. Co więcej - cały czas poszerza zakres swoich
działań, ku radości najmłodszych uczestników projektu. Oprócz cotygodniowych
zajęć zaplanowano bowiem szereg bardzo interesujących wycieczek.
Rozpoczęło się od wyjazdu do ogrodu zoologicznego w Gdańsku Oliwie,
a główną atrakcją były zajęcia edukacyjne pod intrygującym tytułem „ZOO ekspres” oraz pasjonujący spacer po ogrodzie. Następnie grupa uczniów z klas
IV-VI udała się do Arboretum w Wirtach,
aby dokładnie przyjrzeć się budzącej do
życia przyrodzie. A było się czemu przyglądać, ponieważ na 33 hektarach rośnie
tam blisko 150 gatunków iglastych oraz
310 liściastych. Wypatrzeć je wszystkie
i rozpoznać to dopiero była sztuka. Na
szczęście wszyscy uważnie czytali tablice
informacyjne umieszczone wzdłuż ścieżek w parku, więc z identyfikacją europejskich i egzotycznych gatunków nikt
nie miał żadnych problemów.
W planie wycieczek nie mogło zabraknąć
wizyty w EduParku w Gdańsku. Uczniowie „Dwójki” podzieleni odpowiednio
na grupy byli tam dwukrotnie. W czasie

Grupa uczniów z klas IV-VI udała się do Arboretum w Wirtach.

warsztatów pod hasłem „Wybryki fizyki”,
„Z fizyką za pan brat” oraz „Chemia w pigułce” poznawali trudne z pozoru zagadnienia związane z grawitacją, gęstością
i ciśnieniem oraz mieli okazję przeprowadzić wiele doświadczeń z tych dziedzin
wiedzy. Wszystkim bez wyjątku najbardziej podobało się karmienie balonożernej kolby, a także sprawdzanie, które
substancje pływają, a które tylko nurkują
oraz wyciąganie wniosków, dlaczego tak

się dzieje.
Po niezwykle udanych wycieczkach
okazało się, że przyroda, fizyka i chemia
to niezwykle interesujące nauki, pełne
zaskakujących zjawisk, których poznawanie może być wspaniałą naukową
przygodą. Doświadczanie tego wszystkiego na żywo, w zasięgu wzroku, na wyciągnięcie ręki przyprawia o istny zawrót
głowy, nie tylko naukowy…

42 deklaracje udziału w projekcie aktywizacji zawodowej
Od marca jest prowadzona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztumie druga rekrutacja uczestników do projektu pn. „Mobilny i aktywny
kapitał ludzki w powiatach malborskim
i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa”
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Uczestnikami projektu
mogą zostać osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej,
w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zakwalifikowane
do III profilu pomocy, w tym osoby niepełnosprawne.
W dniu 8-9 maja 2017 roku odbyły się
spotkania organizacyjno-informacyjne,
które poprowadziły Teresa Bieniek - koordynator Działu Projektów MGOPS oraz
Izabela Meller- starszy pracownik socjalny MGOPS w Sztumie. Podczas spotkania
przedstawiono potencjalnym uczestni-

kom zakres oferowanego wsparcia i korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie. W spotkaniach uczestniczyło 38 osób
z terenu miasta i gminy Sztum.
Osoby, które zadeklarowały udział, zostały objęte działaniami w ramach projektu.
Podczas spotkań z doradcą zawodowych,
psychologiem i pracownikiem socjalnym
został określony ich potencjał, potrzeby
i problemy. Następnie na podstawie kontraktu socjalnego uczestnicy skierowani
zostaną do odpowiednio dobranych ścieżek wsparcia, tj. ścieżka dla osób bezrobotnych z III profilem lub ścieżka nowych
uczestników Klubu Integracji Społecznej.
Program dla osób bezrobotnych z III
profilem realizowany będzie przez okres
3 miesięcy w dwóch blokach tematycznych: aktywizacja zawodowa – prace
społecznie użyteczne oraz aktywizacja
społeczna – warsztaty grupowe. Ponadto
uczestnik otrzyma wsparcie m.in. pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty
oraz radcy prawnego. W celu rozwijania
predyspozycji uczestników i wzmocnienia więzi rodzinnych prowadzone będą

również zajęcia edukacyjne.
Osoby korzystające z pomocy społecznej i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
zostaną skierowane do Klubu Integracji
Społecznej, w którym działania realizowane będą w okresie od sześciu do dziewięciu miesięcy. Oferowane wsparcie
obejmowało będzie pracę socjalną, indywidualne i grupowe warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, wsparcie
animatora pracy, warsztaty grupowe
z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, dobór szkoleń zawodowych wraz ze
stypendium szkoleniowym lub organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym.
Efektem działań rekrutacyjnych jest złożenie 42 deklaracji uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w MGOPS
w Sztumie- Dział Projektów, ul. Mickiewicza 39, pok. nr 4, tel. 55 640 63 67, bądź
na stronie internetowej mgopssztum.pl
w zakładce „Programy EU”/ „Aktywizacja
społeczno-zawodowa”.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza II przetarg ograniczony dotyczący
sprzedaży działki oznaczonej nr 53/5
położonej w obrębie geodezyjnym Gronajny z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która wygra
przetarg

Opis i położenie nieruchomości: działka
nr 53/5 o pow. 769 m2 położona w obrębie
geodezyjnym Gronajny, nr księgi wieczystej
GD2I/00002003/7
Cena wywoławcza 17 310,00 zł netto
Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 30
marca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce II przetargu: 14.06.2017 r.
o godz. 1100 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy.
Wadium 1740,00 zł netto należy wpłacić

do dnia 09.06. 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
XXVI.196.2016 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 31.08.2016 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 2016 r.
poz. 710 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
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 wypisów do księ-

gi wieczystej oraz przygotowania do sprzedaży.
Uwaga: działka jest obciążona służebnością
przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przyległej
oznaczonej nr 53/6. Przez działkę przebiega
sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 i ks 160 podłączenie budynku nr 8 znajdującego się
na działce nr 53/6.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji dotyczących przetargu można
uzyskać w pok. 43 lub 52, tel. 55 640 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 08.05.2017 r.
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Cmentarz z kolumbarium i założeniem parkowym
Informowaliśmy w biuletynie, że gmina zakupiła działkę
w Zajezierzu z przeznaczeniem na rozszerzenie istniejącego cmentarza komunalnego. Grunty te znajdują się naprzeciw obecnej nekropolii, po przeciwnej stronie drogi.
Projekt autorstwa architekta Leszka Witkowskiego jest niezwykle interesujący. Teren obecnego i nowo projektowanego cmentarza dzieli droga gminna, jednak całość kompleksu zaprojektowano jako rozwinięcie kompozycyjne
istniejące cmentarza.
Główny trzon przestrzenny rozbudowy, będący odrębnym
założeniem parkowym, stanowią zielone aleje, wzdłuż których projektuje się powierzchnie grzebalne. Aleje z drzewami o pokroju kolumnowym, przecinając się w punkcie
centralnym, tworzą okrągły plac, nazwany placem tolerancji.
Plac oparty na tarczy zegara słonecznego z rabatami kwiatów, wieńczy szklany „niematerialny” obelisk z „materialnymi” stalowymi tabliczkami zawierającymi inskrypcje zarówno świeckie jak i religijne będące zapisami myśli i idei, które

pozostają w pamięci potomnych.
Wokół placu zaprojektowano kolumbarium (miejsce na
urny z prochami), składające się docelowo z 22 wolnostojących, obłożonych kamiennymi płytami, modułów. Na
każdy moduł składa się: 18 nisz zamkniętych płytami epitafium, tyleż wnęk na znicze i uchwytów ze stali nierdzewnej
na cięte kwiaty. Całość tworzy koncentryczny, oparty na
dwóch pierścieniach, ażurowy układ przestrzenny, będący
dopełnieniem placu.
Założenie nowej części cmentarza „oplata”: stalowe ogrodzenie, droga gospodarcza oraz zieleń izolacyjna, dzieląca
na strefy powierzchnie grzebalne.
Na „starym” cmentarzu zostanie wykonany remont kaplicy.
Planuje się takie prace jak: odnowienie schodów, malowanie ścian i położnie nowej okładziny wewnątrz budynku,
odnowienie elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki.
Na sąsiedniej stronie prezentujemy projekt autorstwa Leszka Witkowskiego.

Ogłoszenie
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
działki położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
Opis i położenie nieruchomości: Działka nr 279/161 o pow.
1065 m2 położona w Sztumie przy ul.
Nowowiejskiego. Nr księgi wieczystej GD2I/00014470/8
Cena wywoławcza: 108 630,00 zł netto
Podstawa sprzedaży: Uchwała Nr XLIII/423/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02.07. 2014 r.
Dla działki Miasto i Gmina Sztum nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 15/2017 z dnia
05.04.2017 r. teren działki został przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze przetargu nieograniczonego.
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 wypisów do księgi wieczystej.
Przyszły nabywca będzie zobowiązany przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę uzgodnić z zarządcą gminnej drogi ul.
Nowowiejskiego projekt zagospodarowania terenu w części
dotyczącej projektowanego zjazdu, infrastruktury technicznej
oraz kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych i wykonać
inwestycję komunikacyjną na własny koszt.
Warunki sprzedaży nieruchomości:
1. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zabudować nieruchomość w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w decyzji Nr 15/2017
z dnia 05.04.2017 r. o warunkach zabudowy .Za spełnienie
warunku zabudowy nieruchomości należy rozumieć uzyska-

nie pozwolenia na użytkowanie.
2. 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 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) w terminie 30 dni liczonym od daty upływu
terminu zakończenia inwestycji za każdy rozpoczęty rok po
terminie niewykonania zabudowy.
3. Co do obowiązku zapłaty kary umownej nabywca nieruchomości podda się egzekucji z art. 777 paragraf 1 pkt 5 k.p.c.
4. W przypadku poniesienia przez Gminę Sztum szkody przewyższającej karę umowną gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. 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.
6. 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.
7. 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 niedotrzymania
terminu zakończenia zabudowy nieruchomości.
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 r. o gospodarce nieruchomościami,
mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia
wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 10.05.2017 r.

Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Zajezierzu

Kolumbarium na urny z prochami, składające się docelowo z 22 wolnostojących modułów obłożonych kamiennymi płytami.

Przestrzeń cmentarza to założenie parkowe z zielonymi alejami, wzdłuż których znajdują się powierzchnie grzebalne.

Moduł kolumbarium: 18 nisz zamkniętych płytami
epitafium z wnękami na znicze i uchwytami na kwiaty

Plac „tolerancji” z rabatami kwiatów, wieńczy szklany, „niematerialny” obelisk z „materialnymi” stalowymi tabliczkami zawierającymi inskrypcje religijne i świeckie.

Przeżyjmy to raz jeszcze.
Fotoreportaż z otwarcia Stadionu Miejskiego

Honorowy gość - Tomasz Majewski, dwukrotny złoty medalista olimpijski.

Uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

Po wspólnym przecięciu wstęgi ks. dziekan Andrzej Starczewski poświęcił stadion.

Pokazowy konkurs skoku o tyczce podopiecznych Edwarda Szymkowiaka.

Czas na sportową rywalizację. To objawią się talenty na olimpijską miarę?

