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Świadectwa rozdane, pora na budowę sali

W gościszewskim Zespole Szkół podwójna radość: wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnych klas, a wkrótce
rozpocznie się budowa sali sportowej. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego burmistrz Leszek Tabor wręczył
umowę na tę inwestycję przedstawicielowi firmy, która wygrała przetarg. Zaproponował też, aby w przyszłym roku, razem
z oddaniem sali gimnastycznej do użytku, nadać szkole imię.

W numerze m.in.:
To był pracowity rok dla
naszych w szkół

Ciekawe oferty na lato
w mieście i gminie

Segregowanie śmieci od
1 lipca po nowemu

Str. 3-4

Str. 7-11

Str. 16

2

WWW.SZTUM.PL
WWW.SZTUM.PL• •LIPIEC-SIERPIEŃ
MA J - CZERWIEC2017
2017

Z miasta i gminy
JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM.
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyznali burmistrzowi Leszkowi Taborowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. - Dziękuję
wszystkim radnym i współpracownikom za pomoc w realizacji tego budżetu. I dodał: - To moje 19 absolutorium.
Na zdjęciu: Agnieszka Bogucka (SP 2) i Agnieszka Jagielska z Przedszkola Kubusia Puchatka otrzymały w części
uroczystej sesji akty mianowania na dyrektorów.

ZRYW WOLNYCH SERC.
1 czerwca po raz trzeci we
wszystkich szkołach gminy
oraz Środowiskowym Domu
Samopomocy w Czerninie przeprowadzono akcję
Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, którego celem jest
integracja mieszkańców w
działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Wszystko po to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie zabierały wolności życia dzieciom i osobom dorosłym.
Najbardziej uroczyste spotkanie odbyło się w Szkole
Podstawowej nr 2. Burmistrz
Leszek Tabor przedstawił cel
akcji, a Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w związku z przypadającym
w tym dniu Dniem Dziecka
złożyła wszystkim dzieciom
serdeczne życzenia. Młodzi aktorzy z SP 2 pokazali
spektakl pt: ,,Kochaj życie kochaj sercem! Carpe diem”,
funkcjonariuszki Komendy
Powiatowej Policji przeprowadziły quiz nt. bezpieczeństwa, zaprezentowano

też młodych, „pozytywnie
zakręconych”. Punktualnie o
12.00 przez 60 sekund został
wykonany gest bicia serc,
tzw. „Zryw Wolnych Serc”.
Dzieci odśpiewały hymn „Nie
wracajmy jeszcze na ziemię”.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie
dziękuje wszystkim organizatorom i uczestnikom akcji.

NAGRODY KULTURALNE. Na zakończenie roku kulturalnego 2016/2017 w Kino-Teatrze Powiśle twórcy i animatorzy
kultury zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum. Otrzymali je: Agnieszka Iwańska-Warczak
(nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach),
Aurelia Sitek-Juszczak (kierująca Klubem Plastyka Paleta),
Barbara Richert (Uniwersytet Trzeciego Wieku), Rafał Zdziennicki (nauczyciel Gimnazjum nr 1, muzyk i kompozytor piosenek), zespół Szerwony Abodus i Koło Łowieckie Cyranka,
organizator konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
„Jak dokarmiać ochraniać zwierzynę w lesie i na polach”. Statuetki wręczył wiceburmistrz Ryszard Wirtwein.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl,
wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia Adprint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum
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Szkoła to nie tylko lekcje
Koniec
roku
szkolnego w Gimnazjum nr 1
w Sztumie to także czas
wielkich zmian, bowiem od
września do budynku „Jedynki” powróci szkoła podstawowa. Od września nie
będzie już klasy pierwszej
gimnazjalnej, a dokładnie
po dwudziestoletnim istnieniu gimnazja przejdą do
historii.
Od jesieni do wiosny uczniowie walczyli o laury w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Spora grupa
zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego
Konkursu
Biologicznego. Laureatami
zostali: Michał Zdziennicki,
Kacper Grudniewski, Oliwia Sikorska. Tytuł finalistki
zdobyły Aleksandra Zdziennicka i Tamara Mielniczek,
laureata Michał Zdziennicki
w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym. Miano
finalisty wywalczyli także
w wojewódzkich konkurach:
fizycznym - Katarzyna Żyła,
informatycznym - Jakub
Drohomirecki, chemicznym
- Oskar Stachowski, w języka
polskiego - Marta Przybylska.
W historycznym laureatką
została Joanna Fehrmann.
W ogólnopolskim konkursie „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach
1768-1864. Od Konfederacji
Barskiej do Powstania Styczniowego - za wolność Waszą
i Naszą” Kacper Najda uzyskał tytuł laureata. W finale
„Polskich zamków gotyckich”
Agata Lityńska wywalczyła
piąte miejsce.
W międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” - w etapie wojewódzkim - VII miejsce zajęła
Nikola Kuczkowska, historyczno-literackim „Pamięć Nieustająca” przyznano nagrody
Aleksandrze
Zdziennickiej,
Amelii Jabłonowskiej i Agacie
Lityńskiej.
Solidarna Szkoła
Oprócz rywalizacji praca gim-

nazjalistów skierowana była
także na działania wolontariackie. Naprawdę duża grupa działała w szkolnym kole
Caritas, organizując różnoraką pomoc dla najuboższych
mieszkańców naszej gminy.
Nie mniej uczestników zgromadziła ogólnopolska akcja
„Cała Polska czyta dzieciom”,
której uczestnicy przez cały
rok systematycznie czytali
fragmenty wybranych książek dzieciom w sztumskich
przedszkolach.
Odrębną grupę aktywności
młodzieży stanowią projekty
edukacyjne. Nasze gimnazjum zdobyło tytuł Solidarnej
Szkoły już po raz czwarty. Był
też program Forum Szkoła
Dialogu - cykl warsztatów,
zajęć dla młodszych uczniów
i wycieczek, na których młodzież zapoznawała się z historią i kulturą Żydów polskich,
a także zmagała się z problemem tożsamości i tolerancji.
To tylko te najistotniejsze
działania
gimnazjalistów.
Jednak te, które tu wymieniono, świadczą dobitnie,
że w przypadku sztumskiego gimnazjum „szkoła to nie
tylko lekcje”, bo wszystkie te
osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby uczniowie i nauczyciele swoją aktywność
ograniczali tylko do lekcji.
Wszyscy poświęcili wiele
swojego czasu, aby podzielić
się wiedzą i umiejętnościami
z innymi, ciągle rozwijać się,
a przy okazji twórczo i aktywnie spędzać czas wolny.
W Zespole Szkół w Czerninie
bardzo dużo się działo.
W przedszkolu od września do grudnia 2016 r.
funkcjonowały trzy grupy
przedszkolne. Od stycznia
w ramach programu dofinansowanego przez Unię
Europejską „Z przedszkolem
na Ty” rozpoczęła swoją działalność czwarta. Przedszkole
zostało doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, ciekawe zabawki i wiele

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i konkursów ze sztumskiego Gimnazjum nr 1, które kończy swoją działalność.

materiałów
plastycznych.
Wychowankowie korzystają
z dodatkowych zajęć: języka
angielskiego, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami
postawy, zajęć logopedycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.
Priorytetem placówki jest
bardzo dobra współpraca
z rodzicami. Wspólnie organizujemy uroczystości, wyjazdy, kiermasze, a nawet
przedstawienia. To zostało
przez nich docenione. Rodzice zgłosili nasze przedszkole
do plebiscytu organizowanego przez „Dziennik Bałtycki”. Zajęliśmy drugie miejsce
w powiecie sztumskim jako
placówka, Magdalena Marchel w kategorii najlepszy
nauczyciel przedszkola.
W
szkole
podstawowej
i gimnazjum od października
2016 r. realizujemy program
„Naukowy zawrót głowy”.
W jego ramach uczniowie
korzystają z różnorodnych
zajęć, mają możliwość skorzystania z wielu ciekawych
wycieczek, wyjazdów edukacyjnych.
Zajęcia rozwijające owocują
sukcesami uczniów. W ogólnopolskich i wojewódzkich
konkursach
matematycznych z sukcesami uczestni-

czyli: Filip Majewski - laureat Multitestu 2016 i Pandy,
Kacper Kaniepień, Szymon
Olszewski, Cyprian Kapuściński, Julia Jasieńska, Zuzanna
Kaniepień i Marta Zołotar,
dodatkowo finalistka kuratoryjnego konkursu z geografii. Nasi uczniowie osiągali
także sukcesy w konkursach
plastycznych, recytatorskich,
sportowych.
Realizowaliśmy także wiele projektów
edukacyjnych. W konkursie
„Wybieram wodę” klasa II b
szkoły podstawowej została
laureatem i w nagrodę wyjechała do Warszawy na ciekawe warsztaty. Wolontariusze
cały rok współpracowali ze
Stowarzyszeniem Osób Przewlekle Chorych „Dar serca”.
Braliśmy udział w akcjach
zbierania karmy dla zwierząt,
nakrętek. W kalendarz pracy
szkoły od kilku lat wpisała się
organizacja różnorodnych
imprez:
Międzyszkolnego
Konkursu Ortograficznego,
Powiatowego Konkursu Matematycznego, Powiatowego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Matematyczno- Przyrodniczego Czaru Par.
W wakacje wszyscy będziemy „ładowali akumulatory”,
aby ruszyć do pracy ze zdwojoną energią.
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Jak minął rok szkolny w naszych placówkach?
W Szkole Podstawowej nr 2 mijający
rok szkolny upłynął jak zwykle bardzo
pracowicie. Ilość realizowanych programów i projektów oraz innych podejmowanych działań, zarówno w sferze dydaktycznej jak i wychowawczej,
świadczy o dużym zaangażowaniu nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.
Pierwszy semestr przebiegał głównie
pod hasłem „Gmina Sztum moja mała
ojczyzna”, a miało to związek z innowacją pedagogiczną, której wizytówką okazał się Gminny Przegląd Pieśni,
Piosenek i Tańców Regionalnych - „Muzyczne spotkania z regionem Powiśla”
oraz spotkanie poetyckie będące podsumowaniem Rodzinnego Konkursu
Poetyckiego „Gmina Sztum: moja mała
- wielka Ojczyzna” - wiersz o moim mieście. Oprócz tego przez cały rok szkolny realizowano działania w ramach
priorytetu wychowawczego „Zdrowa,
bezpieczna i ekologiczna szkoła” oraz
„Co jest dla mnie ważne”, opartego na
treściach związanych ze szkołą, małą
i dużą ojczyzną oraz wolontariatem.
Każdy z tych kręgów tematycznych
miał swoją kulminację, przypadającą
odpowiednio na Tydzień Patriotyczny, Tydzień Wolontariatu czy Tydzień
Zdrowia. Uczniom szczególnie zapisał
się w pamięci konkurs czucia i smaku,
quiz historyczny oraz Zryw Wolnych
Serc.
W jednakowym stopniu „Dwójka” rozwijała się pod względem dydaktycznym, stawiając na pierwszym planie
takie umiejętności jak myślenie, badanie, rozumienie i czytanie. W tym przypadku w sukurs przyszedł jej projekt
„Naukowy zawrót głowy”, w ramach
którego powstało 111 grup projektowych obejmujących takie zajęcia jak:
Pogotowie matematyczne i przyrodnicze, Akademia mechaniki i robotyki, Laboratorium przyrodnicze i matematyczne, Akademia rozwoju osobistego czy
zajęcia specjalistyczne – od korekcyjno-kompensacyjnych po gimnastykę
mózgu. Oprócz cotygodniowych zajęć
uczniowie mieli okazję wziąć udział
w wycieczkach do EduParku, Gdańska
Oliwy, Arboretum w Wirtach. Zwieńczeniem projektu był Szkolny Festiwal
Nauk, podczas którego nauczyciele
i uczniowie prezentowali swój dorobek rocznych działań.

Oczywiście to nie wszystkie działania
realizowane w Szkole Podstawowej
nr 2, bo konkursów przedmiotowych,
zawodów sportowych i różnorodnych
imprez nie sposób wymienić. Nie można jednak nie wspomnieć o Grupie
Teatralnej „Dwójeczka”, która stała się
wizytówką artystyczną szkoły i którą wszyscy pokochali od pierwszego
wejrzenia podczas przedstawienia
„Czerwone trzewiczki”.
Skończył się ten rok, ale już we wrześniu zacznie się kolejny - pełen zmian
i nowych wyzwań w związku z reformą
oświaty… Zapewne też będzie pracowity.
Dla Zespołu Szkół w Gościszewie
rok szkolny okazał się bardzo dobry.
Wszyscy uczniowie klas I-VI otrzymali
promocję do kolejnej klasy, a w lipcu
rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy szkole.
Liczna grupa dzieci i młodzieży reprezentowała placówkę w różnorodnych konkursach przedmiotowych
i artystycznych. Uczniowie chętnie brali
udział w działaniach charytatywnych.
W szkole realizowane były zajęcia w ramach projektu „Naukowy zawrót głowy”. Prawie wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych
rozwijających zdolności i zainteresowania, wyrównujących szanse edukacyjne
oraz w ciekawych wycieczkach edukacyjnych do Gdańska i Gdyni.
Placówka otrzymała dofinansowanie
do zakupu książek do biblioteki szkolnej w kwocie 4 000,00 zł w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Prowadzone są dodatkowe zajęcia
sportowe dla dwóch grup w ramach
projektu SKS Szkolne Kluby Sportowe.
Projekt będzie kontynuowany do końca grudnia 2017 roku.
Wszystkie dzieci z dwóch grup przedszkolnych przystąpiły do programu
„Z przedszkolem na Ty”. W ramach
tego były organizowane zajęcia: logopedyczne,
dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej oraz
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Przedszkole wzbogaciło się
o dodatkowe pomoce dydaktyczne i materiały papiernicze do zajęć.
Do Przedszkola Kubusia
Puchatka od 1 września uczęszczało

231 dzieci. Od 1 stycznia, w ramach
projektu „Z przedszkolem na Ty”,
w Gimnazjum nr 1 utworzono dwie
grupy, do których uczęszcza 50 trzylatków. Ten rok był dla przedszkolaków
czasem wytężonej pracy, zdobywania
nowych wiadomości, umiejętności
oraz wspaniałej zabawy. Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna
była zaplanowana i systematycznie
realizowana pod kątem dwóch standardów wyznaczonych w planie rocznym: ruch i aktywność fizyczna jako
niezbędny bodziec rozwojowy u dzieci
w wieku przedszkolnym oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz
upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci.
Do wyjątkowych dni należał Dzień
Przedszkolaka, Urodziny Kubusia Puchatka, Międzygrupowe „Jesienne
Potyczki Sportowe”, przedstawienia
w wykonaniu przedszkolaków w ramach przedsięwzięcia pt „Snuj się, snuj
bajeczko”, Dzień Życzliwości, spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką, Zimowy Koncert dla rodziców w Kinoteatrze, Dzień Dziecka - festyn na terenie
przedszkola i wiele innych.
Dodatkowo w ciągu roku szkolnego
nauczycielki podejmowały z dziećmi szereg działań, przedsięwzięć,
projektów. Były to m.in. : „Przygoda
z teatrem”, „Mały ratownik”, „Sport to
zdrowie”, „W średniowiecznym zamku”,
„Dzieciństwo bez próchnicy”. Realizowały również ogólnopolskie programy
i akcje: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
„Mamo, tato wolę wodę”, „Cała Polska
Czyta Dzieciom”, Ekowalentynki, „Akademia Aquafresh”.
W trakcie całego roku szkolnego dzieci uczestniczyły w wielu wycieczkach
wyjazdowych. Odwiedziły m.in. ZOO
w Oliwie, Centrum Nauki w Gdyni,
a dzięki Stowarzyszeniu „Przyjaciele
Dzieci” wystawę klocków Lego w Gdańsku. Nasze przedszkolaki uczestniczyły w wielu konkursach, przeglądach,
spartakiadach sportowych, osiągając
znaczące sukcesy.
Trudno wymienić wszystkie podejmowane działania. Cieszy nas, że przyniosły one zakładane efekty i przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju
przedszkolaków, a także ich zainteresowań i talentów.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza drugi 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 II przetargu - 470 000,00 zł netto.
I przetarg wyznaczony na dzień 27 kwietnia 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce II przetargu: 10 sierpnia 2017 r. o godz.
11.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Wadium - 47 000,00 zł netto należy wpłacić do dnia 07 sierpnia 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. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 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.
Pełny tekst ogłoszenia umieszczono na stronie internetowej
bip.sztum.pl w zakładce - ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu i w monitorze urzędowym.
Sztum, dnia 07.06. 2017 r.

W sierpniu złóż w MGOPS wniosek na świadczenia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie przypomina mieszkańcom, że świadczenia wypłacane dla rodzin
z dziećmi, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
świadczenia wychowawcze 500+ przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 1 rok.
W związku tym od 1 sierpnia MGOPS rozpocznie przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych
500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy
trwający od 1 października 2017 r. do 30
września 2018 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
osoby które złożą wnioski w terminie od 1
sierpnia do 31 sierpnia mogą liczyć na ciągłość wypłaty świadczeń. Wnioski złożone

po dniu 31 sierpnia będą rozpatrywane
w późniejszym terminie, a na ich wypłatę
osoba wnioskująca będzie musiała poczekać. Zachęcamy wszystkich Państwa do
terminowego składania wniosków, aby
nie narażać się na przerwę w pobieraniu
należnych świadczeń.
Wszelkie aktualne informacje na temat
terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń, jak również druki
wniosków do pobrania, zamieszczane są
i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.mgopssztum.pl oraz na
tablicach ogłoszeń Ośrodka.
Przyjmowaniem i obsługą wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń zajmuje się Dział Realizacji Zadań Zleconych
MGOPS, mieszczący się przy ul. Mickiewi-

cza 39, pok. nr 2 i 3, tel. 55 640 34 30, 55
640 63 51, 55 640 63 95.
Wnioski o przyznanie świadczeń można
złożyć również drogą elektroniczną korzystając z platformy:
EMPATIA - utworzony i prowadzony przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej portal Empatia - informacje www.
empatia.mrpips.gov.pl; PUE ZUS - udostępniona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(PUE ZUS) - informacje www.zus.pl, BANKOWOŚC ELEKTRONICZNA - system banków krajowych świadczących usługi drogą
elektroniczną - informacje www.mrpips.
gov.pl; ePUAP - elektroniczna Platforma
Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
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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 zgodą 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 konkursu 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 i opublikowany w Informatorze 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.
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.

Komisja Konkursowa wybierze najlepszą spośród zgłoszonych propozycji nazw
ronda.
Na podstawie decyzji Komisji Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum opracowuje
projekt stosownej uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie
i przedłoży go na najbliższe

posiedzenie Rady. Przypomnijmy, że nadawanie nazw
ulic, placów, dróg należy do
wyłącznej
kompetencji
Rady Miejskiej i następuje
w drodze uchwały.
Na stronie internetowej
www.sztum.pl został opublikowany szczegółowy regulamin konkursu.

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”.
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Będzie się działo
Festiwal Teatrów Ulicznych. Sztuka wychodzi do ludzi…
W pierwszą sobotę lipca plac
Wolności zamienił się w…
scenę teatralną za sprawą
Festiwalu Teatrów Ulicznych.
rozpoczął się orszakiem aktorów i widzów, który wyruszyli spod Kino-Teatru Powiśle. Mieliśmy okazję obejrzeć
spektakle Teatru Pinezka, Teatru Rozrywki Trójkąt, Teatru
3,5, Teatru Na Bruku, Teatru
Nikoli, Teatru Niepokornego, Teatru Giraffe Royal, Mamadoo - teatr ognia. Był też
pokaz powarsztatowy grupy
naszej młodzieży.

Organista Jakub Kwintal zagra na VIII Koncercie Plebiscytowym
W niedzielę 30 lipca tuż po wieczornej mszy św. w kościele pod
wezwaniem św. Anny w Sztumie
odbędzie się koncert organowy,
który ma przypomnieć pobyt
u nas znanego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego
(1877-1946) podczas plebiscytu
w 1920 r.
W ubiegłym roku obchodziliśmy
70 rocznicę śmierci kompozytora
i w związku z tym Sejm RP ogłosił
„Rok Nowowiejskiego”. Natomiast
w tym roku przypada 140 rocznica
jego urodzin, więc znowu jest okazja
do przypomnienia licznych utworów
muzycznych twórcy z Barczewa.
Będzie to już ósmy koncert, poczynając od 2010 roku, kiedy to na
stuletnich sztumskich organach
zbudowanych przez firmę Terletzki
-Wittek z Elbląga zagrał najmłodszy
syn Feliksa Nowowiejskiego - Jan,
organista z Poznania (zmarły niestety w ubiegłym roku) oraz jego
córka, czyli wnuczka kompozytora
- Bogna. Osiem lat temu byliśmy także świadkami odsłonięcia pomnika
Feliksa Nowowiejskiego nad Jeziorem Sztumskim dłuta toruńskiego
rzeźbiarza Dawida Kurkowskiego.

Od tamtego czasu co rok gościliśmy
w Sztumie świetnych polskich organistów: w 2011 roku - wykonawcą był
Jerzy Kukla z Lublina, w 2012 - Waldemar Wyrwa z Warszawy, w 2013 Waldemar Gawiejnowicz z Poznania,
w 2014 - Maciej Zakrzewski i kwartet smyczkowy Progress z Gdańska,
w 2015 - Jarosław Ciecierski z Olsztyna, w 2016 - ponownie Maciej
Zakrzewski i Orkiestra Kameralna
Progress z dyrygentem Szymonem
Morusem. W tym roku zagra dr Jakub
Kwintal, adiunkt w Katedrze Muzyki
Kościelnej w Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. Sylwetkę tego organisty przedstawiliśmy w poprzednim
numerze. Jako ciekawostkę można
dodać, że w sierpniu ubiegłego roku
przebywał on w Stanach Zjednoczonych razem z Chórem Kameralnym
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
W czasie tournée wykonano 13 koncertów w różnych miastach amerykańskich, większość w znaczących
polsko-amerykańskich kościołach,
przy których działają duże skupiska
Polonii.
Ciekawie zapowiada się tpogram
sztumskiego recitalu. Organista wykona dzieła kilku kompozytorów.

Jakub Kwintal

Nie zabraknie utworów J. S. Bacha
(„Preludia chorałowe”) i F. Nowowiejskiego („I Koncert organowy op.
56 nr 1”). Po raz pierwszy w Sztumie
usłyszymy „Preludia chorałowe”
gdańskiego kompozytora i organisty
Friedricha Wilhelma Markulla (18161887) urodzonego w Rychlikach pod
Elblągiem.
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Koncerty. Sztumska Scena Letnia na placu Wolności pokaże

Jacek Dymek, strongman zafascynowany Elvisem.

Sztumskie Centrum Kultury inauguruje w tym roku
koncerty pod wspólnym hasłem Sztumskiej Sceny Letniej. Odbywać się będą w soboty lipca i sierpnia o godz.
19.00 na placu Wolności. Organizatorzy chcą pokazać
szerokie spektrum nurtów muzycznych.
8 lipca - Jacek Dymek Elvis
Show
Perfekcyjnej sylwetki, jaką
prezentuje znany strongman, może mu wielu pozazdrościć. Równie silną miłością jest dla niego muzyka.
Przygoda z nią zaczęła się
dzięki babci, która pewnego dnia puściła nastolatkowi nagranie Elvisa Presleya.
Jacek Dymek tak zafascynował się Królem Rocka,
że zapragnął się do niego
upodobnić. Nauczył się grać
na gitarze i śpiewać. Jego
wokalne występy były ozdobą zawodów już za czasów
jego startów strongmanów.
Po zakończeniu kariery
sportowej swoje hobby zaczął traktować bardziej poważnie. W stroju Presleya
daje liczne koncerty w całej
Polsce czarując rzesze fanek
swoim zmysłowym głosem.
Wziął nawet udział w jednej z edycji programu Must
Be The Music oraz wygrał
Mistrzostwa Polski interpretatorów Muzyki Elvisa
Presleya.
15 lipca - Tortilla
TORTILLA czerpie z bluesowych korzeni, jednak wyraźnie przełamuje narzuconą
w tym nurcie konwencję,
podążając własną niebanal-

ną drogą. Efektem tego jest
unikalny i rozpoznawalny
styl, który cechuje szacunek
do tradycji czarnoskórych
wykonawców, rock’n’rollowa energia typowa dla białych muzyków oraz jazzowy
puls. Zespół ponad 1200
razy występował na najważniejszych krajowych festiwalach bluesowych oraz
koncertach w całej Polsce.
Wielokrotnie gościł również
poza granicami kraju (m.in.
Holandia, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Litwa,
Ukraina, Białoruś). TORTILLA jest laureatem festiwalu Rawa Blues. Grupa doskonale czuje się zarówno
w małych klubach, jak i na
wielkich koncertach plenerowych. Zespół występował
m.in. na Przystanku Woodstock przed wielotysięczną publicznością, ale także
w klubach jazzowych.
5 sierpnia - Bartek Dzikowski
W zagranicznych recenzjach
piosenki Bartka Dzikowskiego nazwano „przejmująco
pięknymi”. Niedawno za piosenkę „Trouble Trouble” zdobył wyróżnienie na międzynarodowym konkursie West
Coast Songwriters w USA.
Jego kompozycja została
też oceniona na cztery z pię-

Bartek Dzikowski i „przejmująco piękne” piosenki.

ciu gwiazdek przez prestiżowy portal NODEPRESSION.
COM w USA.
Koncertował za granicą,
między innymi kilkakrotnie
w Londynie, w znanym klubie CAMDEN GALLERY. Płytę „Traveling soul” wydaną
w 2012 wysoko ocenili i prezentowali w radiowej Trójce
redaktorzy Jan Chojnacki
i Wojciech Mann. Dzikowski
został również zaproszony
do programu Wojciecha
Manna „Kocham to co lubię”
w TVP 2.
12 sierpnia - Mjut
Grupa zadebiutowała w 2007 r.
piosenką „Do końca wszystkiego”, którą Piotr Kaczkowski umieścił na swojej
składance „minimax pl 4”.
Kolejnym dużym krokiem
było nagranie pierwszej
płyty – „Akcja ratowania ślimaków” (2011) przyniosła
duszne i mroczne dźwięki,
trochę melodii i kilka opowieści o zmaganiach młodości ze światem. Drugi album zespołu zatytułowany
„9” ukazał się niemal 5 lat
po debiucie. Młodzi eksperymentatorzy, których znakiem szczególnym były gitarowe pejzaże urozmaicane
wysmakowaną elektroniką,
dojrzeli i przeobrazili się
w świadomych artystów,
potrafiących nadać swoim pomysłom i emocjom
bardzo konkretną formę.
Wsparli ich w tym produ-

cenci - Krystian Wołowski
i Adam Hryniewicki, znani
z trójmiejskiej grupy Dick4Dick.
Patryk Kienast, wokalista
i autor większości utworów
na płycie: - Nowe piosenki
to przede wszystkim świadomy wybór melodii i lekkości, choć były one pisane
w podwójnym skupieniu
i kilku z nich patronuje nie
mniejszy smutek niż tym,
które znalazły się na naszym
pierwszym albumie. To
szczere i proste komunikaty
na temat absurdów rzeczywistości i gorzkiej strony życia we dwoje.
19 sierpnia - Radio Bagdad
Radio Bagdad to połączenie
energii, wokalnych melodii
i kontestacji. Zespół stylistycznie oscyluje na styku
rocka, punka, rock’n’rolla
i Indie, nie stawiając sobie
żadnych barier stylistycznych. Trio ma na swoim
koncie cztery płyty: „Słodkie
koktajle Mołotowa” (2007),
„Kupując czerń” (2009),
„W poczekalni” (2014), „Retransmisje” (2016) oraz
ponad 300 koncertów.
Występowali na największych festiwalach w Polsce,
m.in.: Przystanek Woodstock (2008), Union of Rock
w Węgorzewie (2006 - 2008),
Open’er Festiwal (2008), Jarocin Festiwal (2006), Hunterfest w Szczytnie (2006).
Na koncie zespołu jest też
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różne nurty muzyczne

Radio Bagdad gra bez ograniczeń stylistycznych.

kilka koncertów radiowych:
w Radio Dla Ciebie, Radiu PiK,
Radiu Gdańsk i w III Programie Polskiego Radia.
26 sierpnia - Milczenie
Owiec
Milczenie Owiec to piątka ludzi, których połączyła
wspólna rockowa pasja.
Obecnie zespół tworzą mu-

zycy, którzy w swych wcześniejszych projektach nigdy nie stronili od mocnych
brzmień. Premiera drugiego albumu zatytułowanego „Niepokoje” miała miejsce 26 lutego 2016 roku,
połączona była z reedycją
debiutanckiej płyty „Twarze”. Płyta została pozytywnie przyjęta przez fanów

Szczere i proste komunikaty obiecuje Mjut.

mocniejszych
brzmień
oraz środowisko muzyczne, w pierwszym tygodniu sprzedaży trafiła na
51 pozycję rankingu OLiS.
Trasa koncertowa objęła
kilkadziesiąt miejsc w całej
Polsce. W międzyczasie zespół został zaproszony do
udziału w kilku ważnych
i kameralnych wydarze-

Sztumskie „Łazienki” zapraszają

Plaża miejska, której administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Sztumie, będzie czynna do 3
września w godzinach 11-19.
Jak co roku nad bezpieczeństwem kąpiących będą czuwać ratownicy, a nad jakością
wody sanepid.
Tradycyjnie też przez cały lipiec (w dni powszednie, godz.
9-11) będą prowadzone zajęcia w Szkole Pływania. To
projekt w ramach Sportowych
Wakacji miasta i gminy Sztum,

prowadzony przez LKS Zantyr,
Sztumskie Centrum Kultury
i SAR Burczyk Estrada. W sobotę 29 lipca odbędą się pływackie mistrzostwa Sztumu dla
amatorów, a także V Sztumski
Aquathlon. Do przepłynięcia
ok. 800 metrów i potem biegowa pętla dookoła jeziora. Bliższe szczegóły www.lkszantyr.
pl.
Na plaży działa wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery
wodne i kajaki), można także
skorzystać z rowerów miej-

skich.
Cennik
Rower wodny 4-osobowy
- 20 zł za godzinę i 15 zł/h
dla posiadaczy Karty Dużej
Rodziny (KDR) - 15,00 zł/h;
rower wodny 2+2-osobowy - 17 zł/h, 13 zł/h z KDR;
rower wodny 2-osobowy 15 zł/h, 10 zł/h z KDR; kajak
2-osobowy - 10/h zł, 8/h zł
z KDR; rower miejski - 5 zł/h,
4/h zł z KDR lub 24 zł/dzień 19/h zł/dzień z KDR ((zwrot
roweru tego samego dnia).

niach: gali Antyradia „Najlepsza płyta rocku 2015”,
koncercie w ramach projektu „Metropolia jest okey”
w studio koncertowym Radia Gdańsk oraz jako gość
specjalny w eliminacjach
do Festiwalu Jarocin.

Warto wiedzieć
MAŁE MUZEUM
Ekspozycję Sławomira Igora Michalika, poświęconą
historii Ziemi Sztumskiej,
znajdującą się w kościele
poewangelickim na placu
Wolności, mogą obejrzeć
grupy zorganizowane po
wcześniejszym
ustaleniu
terminy.
Kontakt: tel. 600 377 001,
e-mail aliem1@wp.pl.
LEKTURY NA LATO
Biblioteka miejska w miesiącach letnich jest czynna:
wypożyczalnia dla dzieci:
w godz. 9 - 17 od poniedziałku do piątku; dla dorosłych:
godz. 9 - 17 do poniedziałku
do piątku, w soboty godz. 9
– 13.
SZTUMSKIE GADŻETY
Okolicznościowe kubki i inne
gadżety z logo 600-lecia miasta oraz publikacje o Sztumie
można nabywać w Bibliotece
Sztumskiego Centrum Kultury (ul. Mickiewicza 23).
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Bluesowe rytmy nad Jeziorem Sztumskim
22 lipca Plaża Miejska rozbrzmiewać będzie dźwiękami mistrzów bluesa. Sztumskie Centrum Kultury zaprasza na kolejną odsłonę tego mini-festiwalu. W tym roku zagrają Bluszcz
Blues Band, Grzegorz Kapołka Trio, John Clifton Blues Band.
Blueszcz Blues Band
to zespół blues-rockowy
i bluesowy, łączący w sobie
doświadczenie i radość z grania. W skład grupy wchodzą
muzycy, których połączyła
pasja do bluesa, rocka i jazzu.
Uwielbiają improwizować nigdy nie wykonują utworu
w ten sam sposób. Dlatego
też każdy koncert zespołu
jest inny, jest niespodzianką...
czasem również dla nich samych. Ae właśnie dzięki temu
świetnie się przy tym bawią,
zarażając publiczność swoją
radością, wykonując utwory własnej kompozycji, jak
i standardy we własnej, oryginalnej aranżacji.
Blueszcz Band zagrał kilkaset koncertów i wystąpił na
kilkudziesięciu festiwalach
bluesowych, rockowych i jazzowych w Polsce i za granicą
(Litwa, Varniai - Bliuzo Naktys;
Węgry, Nyirbator - Rhythm &
Blues Festival; Słowacja, Levice - Jazz & Blues Fest, Białoruś, Mińsk - Minsk Blues Fest).
Grzegorz Kapołka gitarzysta bluesowy i jazzowy
pochodzący ze Śląska. Członek Akademii Fonograficznej. Wielokrotny zwycięzca
w kategorii najlepszy polski
gitarzysta bluesowy. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii

Muzycznej w Katowicach.
W skład zespołu Grzegorz Kapołka Trio wchodzą wybitni
muzycy - basista Dariusz Ziółek i perkusista Ireneusz Łyk.
Kąpiołka to „Gitarzysta Roku
2014” - według czytelników magazynu „Twój Blues”.
W rankingu „Gitarowy Top”
(2002) został uznany za najlepszego gitarzystę bluesowego w Polsce, natomiast
płyta „Lube Blues II” zajęła
1 miejsce w kategorii najlepsza płyta gitarowa blues.
„Blue Blues” została uznana
przez prestiżowe czasopismo „Muzyk” za „najlepszą
polską płytę bluesową, jaka
kiedykolwiek się ukazała”. Na
koncie ma 5 płyt autorskich,
2 koncertowe oraz ponad 50
krążków, na których udzielał
się jako muzyk sesyjny. Najnowszy, piąty studyjny album
Tria – „5th Avenue Blues”, ukazał się wiosną 2017 roku.
John Clifton
(z Fresno w stanie Kalifornia) jest harmonijkarzem
bluesowym, gitarzystą oraz
wokalistą z rozpoznawalnym
stylem. Weteran sceny west
coast bluesa i wykonawca podróżującym po całym świecie
od końca lat osiemdziesiątych. Clifton występował
jako artysta solowy w wielu
znaczących projektach, m.in.

Mark Hummell Harmonica
Blowout z gościnnym udziałem Huey Lewisa, Johna
Mayalla, Jamesa Cottona oraz
na największych festiwalach:
The Austrian Boogie Festival w Wiedniu, Blues Express
Festival w Polsce, Blues Night w Fredrikshaven (Dania).

Jest producentem i autorem
tekstów; wiele spośród jego
kompozycji pojawiało się
w audycjach radiowych na
całym świecie. Nowa płyta
Johna „Let Yourself Go” miała
swoją premierę 16 października 2015 roku.

Do Punktu Informacji Turystycznej przyszła pani Stuhm
Biblioteka
Sztumskiego
Centrum Kultury (Mickiewicza 23) prowadzi Punkt
Informacji
Turystycznej.
Można w nim zaopatrzyć się
w bezpłatne materiały promocyjne o mieście i gminie,
zakupić sztumskie gadżety,
album o rewitalizacji Sztumu
czy opracowanie dziejów
miasta w okresie 1806-1945.
Poza tym cykliczne są w nim

organizowane mini wystawy.
Do niedawna pokazywano
przedwojenne pocztówki
Rynku z kolekcji Bogdana
Popielarza, obecnie plakietki
i znaczki turystyczne ze zbiorów Jerzego Jakubowskiego,
znanego działacza i przewodnika PTTK.
O co najczęściej pytają turyści? Gdzie można smacznie
zjeść, w miarę tanio przeno-

cować, co warto obejrzeć
w mieście, albo jak dotrzeć
w konkretne miejsce. Dużo
przybyszów, zwłaszcza rowerzystów, trafiło do Sztumu dzięki Szlakowi Polskich
Zamków Gotyckich. Wśród
zagranicznych
turystów
zdecydowanie
przeważają Niemcy, ale był też gość
z Kaliningradu, zresztą dobrze mówiący po polsku.

Zdarzają się też dość zabawne historie. Jedna z niemieckich turystek (z Heidelbergu)
koniecznie chciała pokazać
swój dokument tożsamości.
Okazało się, że nazwa się
niezwykle, bo Stuhm. Związków rodzinnych z naszym
miastem nie miała żadnych.
To syn namówił ją, by wybrała się miasta, które do 1945
roku nazywało się Stuhm…
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Półkolonie w Iskrze czyli aktywne wakacje
Wakacje letnie trwają
ponad dwa miesiące. Co
zrobić z dzieckiem, gdy
nasz urlop się kończy i nie
mamy z kim zostawić naszej pociechy? Rozwiązaniem są półkolonie.
Jazda konna, zajęcia taneczne, siatkówka, gry planszowe, animacje - ośrodki
organizujące
półkolonie
prześcigają się w proponowanych atrakcjach. Na co
więc zwrócić uwagę przy
wyborze miejsca, w którym
nasze dziecko będzie spędzać czas podczas wakacji?
Wykwalifikowana kadra
Pierwszą rzeczą, na którą
musimy zwrócić uwagę to
osoby, które będą sprawować opiekę nad naszymi
dziećmi. Należy sprawdzić,
czy opiekunowie są wykwalifikowanymi wychowawcami, a w przypadku zajęć
sportowych, czy są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Odpowiednia kadra to gwarancja,
że powierzamy nasze dzieci
osobom, które wiedzą jak
z nimi pracować, ale przede
wszystkim potrafią zapewnić im bezpieczeństwo.
Sprawdzajmy również, czy
organizacja półkolonii zgło-

szona jest do Kuratorium
Oświaty.
Atrakcje na pogodę i niepogodę
Półkolonie trwają ok. 8 godzin dziennie, organizator
powinien zapełnić ten czas
tak, by dzieci nie zaznały
nudy, ale miały też czas na
odpoczynek. W Polsce pogoda potrafi być kapryśna, szukajmy zatem miejsc, które
zapewniają atrakcję również
na deszczowe dni.
– Nasza półkolonia trwa
od poniedziałku do soboty od 8 do 16:30. To 6 dni,
podczas których zapewniamy dzieciom atrakcje i nie
pozwalamy im się nudzić.
W Stajni Iskra końskie atrak-

cje to tylko jeden z punktów
programu dnia. Na dzieciaki
czekają trampoliny, siatkówka, badminton, ping-pong,
leśny plac zabaw. Dbamy, by
możliwie jak najwięcej czasu
spędziły aktywnie na świeżym powietrzu. Na niepogodę przygotowaliśmy zajęcia
plastyczne, gry planszowe.
Wszyscy nasi wychowawcy
to profesjonaliści, w każdych
warunkach są wstanie zorganizować ciekawe zajęcia
dla dzieci - mówi Jakub Gossa, organizator półkolonii
w Sztumskim Polu.
Pożywne posiłki
Jeśli dziecko spędza większość dnia aktywnie, ważne,
by posiłki dostarczały mu

energii i niezbędnych wartości odżywczych. Dbamy
o to w domu, więc wybierając półkolonie, zwróćmy
uwagę na wyżywienie.
- Niestety coraz więcej dzieci ma alergie pokarmowe,
coraz bardziej popularne
stają się diety wegetariańskie czy bezglutenowe. Przygotowując posiłki, zawsze
uwzględniamy informacje,
które dostaliśmy od rodzica.
Jedzenie przygotowujemy
ze świeżych produktów, nie
używamy żadnych dodatków chemicznych. Dzieciom,
które są pod naszą opieką,
zapewniamy porządny zastrzyk energii, nie narażając
ich zdrowia - dodaje Katarzyna Gossa, która w Stajni Iskra
odpowiada za wyżywienie
uczestników półkolonii.
Sprawdzone miejsce
Ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to ośrodek oferujący półkolonie.
Sprawdźmy, czy sprzęty,
które będą do dyspozycji
dzieci są w dobrym stanie.
Podpytajmy też znajomych
o opinie.
- Dla nas najważniejsze jest,
żeby każde dziecko wracało
do domu uśmiechnięte - deklaruje pani Katarzyna.

Parpary. XV Degustacje Sierpniowe Wielkiej Konfraterni Zacnego Jadła,
Napitku i Rękodzieła
Motywem
przewodnim
tegorocznych Degustacji,
które odbędą się 12 sierpnia (sobota), będzie hasło:
„Kuchnia sztumska - na styku różnych tradycji”.
- To nazwa robocza, ale już
wiadomo, że będzie urządzone coś w rodzaju rankingu
konsumenckiego i wybrana będzie najwyżej ceniona
w naszym regionie potrawa
–informuje Witold Cyranowicz, wielki mistrz konfraterni.
- Oceniać będzie wybrany na
miejscu areopag, w skład którego wejdą znani smakosze.

Konkursowe specjały znajdą
się rzecz jasna w menu Fyrtla
Kulinarnego Dziedzictwa.
Wzorem roku ubiegłego
pojawi się element sportowy.
Będzie to wyścig „Piwna Mila
Ekstremalnie”. Gapiory gościły
podobny bieg w styczniu, kiedy mróz był poniżej 10 stopni.
Teraz będzie odwrotnie... Informacje i zapisy na internetowej stronie Konfraterni i na
Facebooku.
Oczywiście nie obędzie się
znów bez darmowego poczęstunku dla wszystkich gości,
nad którym to w poufności
pracują konfratrzy.

Jak co roku goście będą mogli zrobić zakupy na jarmarku: tradycyjne wędliny,
dziczyzna, sery, miód, przyprawy, wyroby rzemiosła artystycznego.
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży działki oznaczonej
nr 279/161 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 M i G 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 prze-znaczony 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.
Termin i miejsce przetargu: 11 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w sali 33
Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Wadium w kwocie 10 900,00 zł netto należy wpłacić do dnia 08 sierpnia
2017 r. na konto depozytowe Urzędu
Miasta i Gminy Sztum w Banku Spółdzielczym nr 19 8309 0000 0000
0042 2000 0040
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 pokry-

wa 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 uzyskanie 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.
Pełny tekst ogłoszenia umieszczono na
stronie internetowej bip.sztum.pl w zakładce - ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i w monitorze
urzędowym.
Sztum, dnia 21.06.2017 r.

Koślinka. Letnia Akademia Aktu

Wyjechali w góry

Galeria Ligo Agnieszki Rutki-Napiwodzkiej prowadzi
warsztaty dla adeptów malarstwa w różnym wieku. Te,
które potrwają w lipcu, przeznaczone są dla dorosłych.
„Jeśli ktoś chce się zmierzyć
z praktykowanym od setek
lat i najtrudniejszym ćwiczeniem w zakresie sztuk plastycznych, czyli rysowanie/
malowaniem ciała to zapraszamy na zajęcia w soboty
– 15 lipca, 22 lipca, 29 lipca
od godz. 13 do 18. Koszt 40
zł za każde zajęcia. Podstawowe materiały do rysunku
zapewnione, inne we wła-

Od 24 czerwca do 3 lipca
w Ośrodku Wypoczynkowym Jaskółka w Małem
Cichem, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy
Sztum,
zorganizowano
wypoczynek letni z programem profilaktycznym dla
45 uczestników w wieku
od 7 do 16 lat z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.
snym zakresie. Ilość miejsc
ograniczona.
Zgłoszenia:

agarutka@poczta.fm lub telefonicznie - 511349217.

Prawdziwe historie spod celi
W salach Sztumskiego Centrum
Kultury można oglądać prace nadesłane na XXVI przegląd sztuki więziennej. Warto sięgnąć do historii
imprezy i przypomnieć, że w części
literackiej uczestniczyło kilkunastu
bardzo znanych więźniów. Oto historie kilku z nich.
Zdzisław Najmrodzki - „Saszłyk” swoją ksywę zawdzięczał potrawie serwowanej w orbisowskich, drogich
wówczas restauracjach, gdzie często
bywał. A że miał wadę wymowy, tak
właśnie nazywał podawany szaszłyk.
Sławę polskiego Arsena Lupina zdobył nie tylko dzięki spektakularnym
przestępstwom (okradał na hurtową skalę Pewexy - sklepy z towarami
pochodzenia zagranicznego, był też
prekursorem mafii samochodowej),
ale głównie wielokrotnym ucieczkom
z miejsc odosobnienia.
„W październiku 1977 roku po raz
pierwszy trafiłem do aresztu pod zarzutem pobicia funkcjonariusza MO
- pisał Najmrodzki w posłowiu do swojego tomu wierszy „Oblicza prawdy”
(Kraków1990). - Moja wina polegała
na skutecznej obronie, odparłem brutalny atak pijanych agresorów. Pięć
miesięcy później będąc konwojowany
wyskoczyłem z okien jadącego pociągu. Od chwili ucieczki trwał pościg za
moją osobą. Na przestrzeni sześciu lat
(…) byłem dziesiątki razy zatrzymywany przez organy MO, ale tylko sporadycznie aresztowany. (…)
W ten sposób zbiegłem ze wszystkich
możliwych miejsc odosobnienia w Polsce i nie tylko. Tak oto w 1979 zbiegłem
Czeskiej Policji spod aresztu wojskowego w Cieszynie. W roku 1980 zbiegłem
z gmachu Sądu Rejonowego w Gliwicach. W roku 1985 zbiegłem z SUSW (Pałac Mostowskich) w Warszawie. Ostatnia ucieczka miała miejsce w Gliwicach
z aresztu śledczego 3 września 1989 r.”
Grypsy w wierszach
Ta ostatnia była najbardziej spektakularna. „Saszłyk” wyszedł na spacerniak,
wszedł na trawnik, podskoczył kilka razy
i ku zaskoczeniu strażników nagle zapadł
się pod ziemię. Okazało się, że uciekł fachowo wykonanym, zapewne przez górników, poziemnym korytarzem, prowadzącym na sąsiednie podwórku.
Znany pisarz z Wrocławia Józef Łoziński napisał o nim książkę „Poszukiwany
Zdzisław Najmrodzki”, opartą w części
na pamiętniku swojego bohatera. „Saszłyk” zaczął pisać pod celą, a zmusiła
go do tego głównie więzienna cenzura. W listach do matki starał się pewne
rzeczy przemycić w wierszach. Ona też

pomagała mu w przygotowaniu brawurowej ucieczki z aresztu w Gliwicach.
W listopadzie 1989 roku, już w wolnej Polsce, został rozpoznany w podkrakowskim motelu. Uciekał, ale jego
samochód rozbił się o drzewo. Za kradzieże i ostatnią ucieczkę został skazany na 7,5 roku więzienia. Wtedy podobno złożył deklarację, że w wolnej
Polsce kraść nie będzie.
W 1994 roku „Saszłyk” został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę.
Aby zacząć życie od nowa zmienił nazwisko. Kilka miesięcy później zginął
w wypadku samochodowym, prowadząc zbyt brawurowo BMW... Razem
z nim dwóch nastolatków, synów kolegi, których zabrał na przejażdżkę.
Spłacał dług
Sławomir Sikora także skorzystał w prezydenckiego prawa łaski. On i jego
kolega trafili do kręgu wielkiej sztuki
za sprawą głośnego filmu Krzysztofa
Krauzego „Dług”. Podwójne zabójstwo,
jakiego się popuścili na biznesowych
szantażystach, stało się kanwą tego
obrazu. W zakładzie karnym Sikora zaczął pisać, jego prace trafiły także na
sztumski przegląd. Wydał książkę „Mój
dług”, która doczekała się dobrych
ocen Jerzego Pilcha, jednego z najgłośniejszych polskich pisarzy.
Ich troje na celowniku
Piotr Bogdanowicz, wielokrotnie był
nagradzany nie tylko w Sztumie, ale
w konkursach wolnościowych. Ten
były żołnierz sił specjalnych został
skazany na karę 25 lat więzienia za zabójstwo w 1990 roku trzech handlarzy
walutą. Nigdy nie pogodził się z taką
kwalifikacją czynu, do dziś twierdzi, że
napadnięty przez cinkciarzy we własnym mieszkaniu działał w obronie
własnej. Jako pracownik firmy ochroniarskiej miał legalnie broń. Kiedy rabusie uzbrojeni w noże próbowali mu
ukraść dolary, które chciał wymienić

na złotówki, strzelał na postrach, potem w nogi, a potem już nie… Zgłosił
się od razu na policję. Sąd długo rozpatrywał jego sprawę. Ostatecznie uznał,
że to nie było działanie w obronie własnej, ale zabójstwo.
Bogdanowicz po raz drugi stał się
bohaterem doniesień medialnych za
sprawą procesu, jaki wytoczył liderom
zespołu muzycznego Ich Troje. Oskarżył ich o bezprawne wykorzystanie
jego aforyzmów w piosence „Jeanny”.
Bogdanowicz przekazał Michałowi
Wiśniewskiemu, podczas koncertu
grupy w Zakładzie Karnym w Potulicach (1998), swoje utwory. Po kilku latach, słuchając płyty Ich Troje, znalazł
dobrze znajome frazy, ale a przy tym
żadnej wzmianki, że jest ich autorem.
Poza adnotacją: „Myśli kolegi z Potulic”.
Gdy sprawa nie znalazła polubownego
finału, trafiła do sądu. Ten orzekł, że Michał Wiśniewski dopuścił się plagiatu
i zasądził na rzecz Bogdanowicza odszkodowanie.
Najbogatszy Polak 1990
Uczestnikiem sztumskiego przeglądu był kilka lat temu Aleksander G.,
w 1990 roku najbogatszy Polak według zestawienia tygodnika „Wprost”.
W 1994 roku znajdował się nadal
w pierwszej setce, w latach 1993-1997
został senatorem. Miał sieć kantorów wymiany walut przy zachodniej
granicy (1989), zarządzał spółką ART-B. Kłopoty z prawem zaczęły się dla
pana G. w 1991 roku, ale na dłużej do
aresztu trafił w 2001 roku. Więzienie
opuścił w 2009 roku. Trzy lata temu
został zatrzymany w głośniej sprawie
tajemniczego zaginięcia w 1992 roku
poznańskiego dziennikarza śledczego
Jarosława Zientary. Aktualnie toczy się
w Poznaniu poszlakowy proces Aleksandra G. o nakłanianie do jego zabójstwa. Jednym ze świadków oskarżenia
jest skruszony gangster Masa.
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Zmiany w prawie. Przeczytaj zanim wytniesz u siebie drzewo
Osoba fizyczna, który planuje usunięcie drzewa, rosnącego na należącej do
niej nieruchomości na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, od dnia 17 czerwca
2017 r. musi dokonać zgłoszenia.
Zgłoszenia jest wymagane jedynie przy wycinaniu
drzew, których obwód pnia,
mierzony na wysokości 5
cm przekracza:
• 85 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku
kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Drzewa o mniejszych niż
podane powyżej obwodach
można usuwać z prywatnych nieruchomości bez
konieczności dokonywania
zgłoszenia.
Zgłoszenie, o którym mowa
powyżej musi zawierać:
• imię i nazwisko właściciela
nieruchomości,
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo na zostać usunięte,
• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drze-

wa na nieruchomości.
W przypadku jeśli zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa
nie będzie zawierało wszystkich elementów właściwy
organ nałoży (w drodze
postanowienia) obowiązek
jego uzupełnienia w ciągu
7 dni. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia
wstrzymuje bieg terminów.
Pracownik Urzędu Miasta
i Gminy Sztum w terminie
21 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia dokona oględzin
w celu ustalenia: nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia
ustalonego na wysokości 5
cm. Z oględzin sporządzony
zostanie protokół.
Po dokonaniu oględzin organ, może w terminie 14
dni wnieść sprzeciw (w drodze decyzji administracyjnej). W przypadku jeśli organ nie wniesie sprzeciwu
w powyższym terminie
wnioskodawca jest uprawniony do usunięcia drzewa.
Podkreślić należy, że za
dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej
- oznacza to, że dla bezpiecznego dokonania wycinki konieczne jest odczekanie stosownego okresu

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1. W drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowego użytkownika)
Część działki nr 210/11 obr. II m. Sztum, część działek nr 178
i 177/2 obr. I m. Sztum, część działki nr 214/4 obr. Koniecwałd
gm. Sztum oraz dz. nr 125/317 obr. Barlewice gm. Sztum.
2. W drodze ustnego przetargu nieograniczonego na czas
nieokreślony
Działka nr 473 o pow. 4,64 ha położona w obr. Nowa Wieś gm.
Sztum. Działka gruntowa przeznaczona na zagospodarowanie rolnicze - uprawy rolne. Przewidywany termin przetargu
I połowa sierpnia 2017 roku.
Wykazy zostały umieszczone na tablicy informacyjnej na II
piętrze w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.
sztum.pl, zakładka ogłoszenia i wykazy. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w tut. Urzędzie
pokój nr 41 nr tel. 55-640-63-72.

czasu w oczekiwania na
ewentualne
doręczenie
przesyłki ze sprzeciwem.
Organ może, przed upływem terminu 14 dni, wydać
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, co do usunięcia drzewa i uprawnia do
jego usunięcia.
Zgłoszenie uprawnia do
usunięcia drzewa w ciągu
6 miesięcy od dnia przeprowadzenia
oględzin.
Nie usunięcie drzewa w terminie 6 miesięcy skutkuje
tym, iż należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od
dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę
na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma
związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której
rosło usunięte drzewo, właściwy organ, uwzględniając
dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na
właściciela nieruchomości,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie
drzewa.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży
działki o nr 453/6, położonej w Sztumie przy ul. Reja.
Opis i położenie nieruchomości: działka 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 20.12.2007
r. 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.
Termin i miejsce przetargu: 27 lipca 2017 r. o godz.
1100 w sali 33 Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Wadium
w kwocie 960,00 zł netto należy wpłacić do dnia 24 lipca 2017 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy
Sztum w Banku Spółdzielczym nr 19 8309 0000 0000
0042 2000 0040.
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.
Pełny tekst ogłoszenia umieszczono na stronie internetowej bip.sztum.pl w zakładce – ogłoszenia i wykazy oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu i w monitorze urzędowym.
Sztum, dnia 21 czerwca 2017 r.

Dzień Dziecka, który trwa okrągły miesiąc…

Tak, to nie przesada. Przez cały czerwiec Sztumskie
Centrum Kultury organizowało Festyny Rodzinne
w sołectwach naszej gminy. Inicjatywę wspierały Rady Sołeckie. Nie zabrakło pokazów strażackich i sprzętu wojskowego, ale przede wszystkim
uśmiechu dzieci… Publikujemy zdjęcia z zabaw
w Koniecwałdzie, Postolinie, Piekle, Pietrzwałdzie,
Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi.

Uwaga!
Od 1 lipca obowiązują nowe zasady
segregowania odpadów
Informujemy, że w związku z wejściem w życie
przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.
19) od 1 lipca zostały wprowadzone zmiany
w dotychczasowo prowadzonej segregacji
odpadów oraz ich odbiorze. Wprowadzając
zmiany określone przez Ministra Środowiska,
które odnoszą się do formy prowadzenia segregacji na terenie całego kraju, Rada Miejska
w Sztumie uchwaliła zmiany do uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie miasta i gminy.
Zgodnie z wytycznymi ustalono jednakową
kolorystykę oraz nazwę frakcji poddawanych obowiązkowej segregacji u źródła, tj.
już w gospodarstwach domowych:
A.- papier i tektura, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”;
B.- szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
zielonego znaczonych napisem „SZKŁO”;
C.- metal w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera
się w pojemnikach lub workach koloru żółtego
oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”;
D.- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera
się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”;
E.- odpady popiołu zbiera się w pojemnikach
lub workach koloru czarnego oznaczonych napisem „POPIÓŁ”.

