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Zaproszenie dla starosty
Powraca sprawa budowy dużej (1,7 MGW) biogazowni w Czerninie i obaw
mieszkańców przed skutkami jej działalności - niewyobrażalnym smrodem,
roznoszącym się w promieniu kilku kilometrów.
Burzliwa dyskusja na sesji poprzedziła przyjęcie przez Radę Miejską protestu
przeciwko tej budowie (część radnych
wstrzymała się od głosu).
W związku z tak dużymi kontrowersjami
do gminy Rojewo, gdzie półtora roku temu
w Liszkowie powstała biogazownia o mocy
2 MGW, udała się delegacja w składzie: burmistrz, radny i sołtys Czernina Kazimierz
Barański, sołtys Sztumskiej Wsi Małgorzata
Kniaź. Niestety, wizyta potwierdziła wcześniejsze obawy. Istniejąca biogazownia,
podobna do planowanej w Czerninie, jest
bardzo uciążliwa dla mieszkańców i środowiska. Pisma kierowane przez mieszkańców
i gminę do różnych instytucji, aby otrzymać
pomoc nie przynoszą żadnych konkretnych

rezultatów. Problem smrodu i uciążliwości
dla mieszkańców jest rozmydlany przy zastosowaniu różnych formalnych wybiegów.
Samorząd apeluje do wszystkich o
pomoc w oprotestowaniu budowy dużej
biogazowni w Czerninie, gdyż nie ma żadnych gwarancji, że nie będziemy skazani
na takie same problemy, jakie obecne są
w gminie Rojewo. Podpisy można złożyć
w Urzędzie miasta i Gminy (parter - punkt
informacyjny).
Rada sołecka z Czernina zaprosiła starostę Piotra Steca, który w debacie kandydatów na burmistrza Sztumu przeciwko
budowie biogazowi nie zajął jednoznacznego stanowiska, na wspólną wizytę w gminie
Rojewo.
Czytaj na str. 3

Młodzież zachęca do wyborów
Przed Urzędem Miasta i Gminy gimnazjaliści przeprowadzali ankietę sondującą frekwencję przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 21 listopada.

Za niskie progi
Do premiera Donalda Tuska, marszałka sejmu Grzegorza Schetyny, Jolanty
Fedak, ministra pracy i polityki społecznej,
Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej oraz posłów okręgu gdańskiego przesłano stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie i
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie
braku waloryzacji progów dochodowych do
celów pomocy społecznej oraz stypendiów
szkolnych.
Pozostają one na niezmienionym poziomie od października 2006 r. To właśnie
najubożsi mieszkańcy najdotkliwiej doświadczają i ponoszą konsekwencje braku
gwarantowanych ustawowo działań rządu,
które zmierzać powinny do ustalenia wskaźników na poziomie służącym zaspokojeniu
podstawowych potrzeb. Ceny żywności,
energii, usług, itp. w ciągu ostatnich lat
znacząco wzrosły, pogłębiając kryzys w
wielu gospodarstwach domowych. Choć
realna sytuacja wielu rodzin nie poprawiła
się, to przy wzroście przeciętnego wynagrodzenia nie kwalifikują się one do pomocy,
ponieważ przekraczają próg dochodowy.
Pełen tekst na www.sztum.pl

Inwestor
w strefie
Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej, wręczył przedstawicielom firmy branży spożywczej pozwolenie na działalność w Koniecwałdzie.
Pierwszy inwestor zakupił pod działalność działkę o powierzchni 1 hektara.
- Z naszego doświadczenia wynika,
że pojawienie się jednej firmy w strefie,
rozpoczyna proces pączkowania – mówi
wiceprezes.
Czytaj na str. 4

To jeden ze sposobów, w jaki Młodzie- zachęcić dorosłych do wzięcia udziału w
żowa Rada Gminy w Sztumie postanowiła głosowaniu.
Czytaj na str. 11 • Obwieszczenia wyborcze str. 12-14

Co ma wspólnego zamek i park
z podziemiami krakowskich
Sukiennic?
Czytaj na str. 4
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Puchatek nie poznał swojego przedszkola
Kubuś Puchatek nie mógł trafić na swoje urodziny do sztumskiego przedszkola, choć był tam wcześniej wielokrotnie.
– Tak tu się wszystko pięknie pozmieniało – tłumaczył maluchom swoje spóźnienie.
Jego święto zbiegło się
z ważnym wydarzeniem w
życiu placówki – właśnie po
termomodernizacji uroczyście przecięto symboliczną
wstęgę. – Dzięki komu mamy
takie odnowione przedszkole?
– zapytała wcześniej jedna z
wychowawczyń. – Robotnikom – odpowiedział radosny
chórek kilku dzieci.
W chwilę potem były podziękowania dla burmistrza
i radnych od kierownictwa
placówki, rady rodziców i
maluchów. – Kiedy w wakacje
trwały prace, rodzice dzieci
zaglądali z ciekawością, jak
postępują roboty – mówi
Renata Jagielska, dyrektor Przedszkola im. Kubusia
Puchatka. – Widząc ogrom
prowadzonych prac głośno
zastanawiali się, czy skończą
się w terminie i zaraz po wakacjach będą mogli przyprowadzić swoje pociechy. Na
szczęcie wszystko zakończyło
się pomyślnie.
- Jeszcze niedawno przedszkolaki chciały od razu chodzić do sztumskiego gimnazjum, bo nowoczesne, przyjazne i kolorowe – żartował

Program artystyczny był najlepszym podziękowaniem dla samorządu.

burmistrz Leszek Tabor. – Teraz już nie chcą.
W ramach termomodernizacji wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku z kolorową elewacją,
docieplenie stropodachu, wymieniono drzwi oraz okna z
parapetami, przeprowadzono

Kubuś Puchatek porwał burmistrza do tanecznego kręgu.

remont instalacji centralnego
ogrzewania. Zlikwidowano
niepotrzebny taras.
Podczas otwarcia placówki
po remoncie Kubuś Puchatek
i przedszkolaki oprócz zwyczajowych prezentów (słoik
miodu, cukierki) otrzymali
od burmistrza Leszka Tabora

jeszcze jeden. Chodzi o powiększenie terenu placówki o
czteroarową przyległą działkę,
o co zabiegała dyrekcja popierana przez radę rodziców.
Dzięki temu poprawią się warunki do zabawy dla coraz liczniejszej grupy uczęszczających
tu dzieci.

Puchatek pokazywał gościom, jak wiele zmieniło się po remoncie.
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Nie chcemy dużej biogazowni
Bardzo burzliwie radni dyskutowali nad propozycją stanowiska Rady Miejskiej, wyrażającego stanowczy sprzeciw wobec
planów postawienia przy fermie prosiąt w Czerninie bardzo dużej biogazowi, bo o mocy 1,69 MGW.
Argumenty zawarte w stanowisku Rady Miejskiej zostały
poparte artykułami prasowymi i
filmem, pokazującymi faktyczne
skutki działalności takiej biogazowni w miejscowości Liszkowo
(woj. kujawsko–pomorskie).
Mieszkańcy i władze samorządowe tej gminy mocno podkreślili wielką uciążliwość odorową
biogazowni - od etapu przywożenia wielkiej ilości różnych
sfermentowanych odpadów
po wylewanie na pola uprawne
pulpy pofermentacyjnej, której
smród jest nie do wytrzymania.
Wskazywali także rozbieżność
między deklaracjami ze strony
inwestorów a późniejszą praktyką. Biogazownia miała kupować
do przerobu kiszonki, siano i
buraki cukrowe od okolicznych
rolników, tymczasem przywozi z
różnych miejsc sfermentowane i
cuchnące odpady.

Tylko dla fermy

Przypomnijmy, że wraz z
powstaniem fermy prosiąt w
Czerninie gmina Sztum narzuciła obowiązek zutylizowania
wytwarzanej gnojowicy w ilości
13 tys. ton w biogazowi – urządzeniu odzyskującym z gnojowicy gaz, z którego następnie
poprzez spalanie wytwarza się
ciepło i produkuje energię elektryczną. Do obsługi takiej fermy
wystarczy biogazownia o mocy
do 0,5 MGW.
Niestety, inwestor chce wybudować bardzo dużą biogazownię - o mocy 1,7 MGW.

Przerabiałaby rocznie przeszło
100 tys. ton sfermentowanych
odpadów, które przewożono
by ulicami i drogami Sztumu,
Czernina i okolicznych miejscowości. To nie jedyna uciążliwość.
Po przerobieniu powstaje z
tych odpadów prawie 100 tys.
ton bardzo cuchnącej pulpy
pofermentacyjnej, która ma
być wywożona na pola. Na
sesji zaprezentowano radnym
słoiczek z taką właśnie pulpą.
O ich reakcjach na smród nie
wypada pisać.
Powstanie tak dużej biogazowni spowodowałaby także
rozbudowę fermy prosiąt, na
co jest duży nacisk ze strony jej
właścicieli. Radni w 2006 r. jasno
określili, że produkcja na fermie
ma wynosić 40 tys. prosiąt. Spółka planuje zaś 220 tys. sztuk.

W obronie biogazowni

Nieoczekiwanie w obronie
biogazowni i za odłożeniem
podjęcia stanowiska przez Radę
Miejską stanowczo wystąpił radny Arkadiusz Dzikowski. Radni
z Czernina - Kazimierz Barański
i Waldemar Fierek - prosili, żeby
nie fundować mieszkańcom tak
szkodliwej i uciążliwej inwestycji.
Zatruje powietrze w Czerninie
i Sztumie i spowoduje, że normalne zamieszkiwanie będzie
niemożliwe.
Radny Arkadiusz Dzikowski
domagał się zaproszenia na
sesję inwestorów, by zaprezentowali swoje stanowisko. Nie
przekonywały go argumenty,

Podczas Święta Ziemniaka zbierano podpisy mieszkańców przeciwnych
budowie dużej biogazowi.

że wcześniej radni wielokrotnie
spotykali się z nimi, a na zebraniach wiejskich mieszkańcy byli
przeciwni budowie tak dużej
biogazowni. Natomiast inwestorzy nie chcieli uczestniczyć
w spotkaniach z lokalną społecznością, by zapoznać z technologią i uciążliwością biogazowni.

Cuchnie na kilometry

Radny Andrzej Płóciennik,
specjalista od rolnictwa, stwierdził, że uciążliwość odorowa
tak dużej biogazowni będzie
odczuwalna w promieniu 10
kilometrów. W takim też promieniu smród nie do wytrzymania
będzie się roznosił.
Radny Arkadiusz Dzikowski, gdy wyczerpał już wszystkie argumenty w dyskusji i nie
przekonał większości radnych
stwierdził: „A co mnie obchodzi
konflikt mieszkańców z inwestorami”. To stwierdzenie bardzo

Pieniądze gminne na drogi
Z pomocą finansową gminy, w przyszłym roku w ramach rządowego programu
„schetynówek”, rozpoczną się remonty powiatowych ulic: Chełmińskiej,
Słowackiego, Czarnieckiego, Kościuszki oraz 300-metrowy odcinek Żeromskiego,
od dawnej szkoły zawodowej do skrzyżowania z drogą brukowaną.
- Budżet państwa przeznacza tę
modernizację ok. 900 tys. zł, starostwo
208 tys. zł – mówi burmistrz Leszek
Tabor. – Nasz udział finansowy w
projekt jest bardzo znaczący, bo 680

tys. zł. Mogliśmy przeznaczyć takie
pieniądze dzięki temu, że nasz projekt
termomodernizacji przedszkola w
Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie,
znajdujący się do września na tzw. liście

wzburzyło część radnych, którzy
twierdzili, że właśnie wybierani
są po to, żeby reprezentować
mieszkańców i podejmować
korzystne dla nich decyzje, a
nie zaś inwestorów, planujących
szkodliwą inwestycję.
Ostatecznie Kazimierz Barański, Waldemar Fierek, Andrzej
Płóciennik, Czesław Oleksiak,
Andrzej Murawski, Andrzej
Babieczko, Bartosz Mazerski i
Krzysztof Ciosek byli za podjęciem stanowiska przez Radę
Miejską wyrażający sprzeciw
wobec budowy tak dużej biogazowi; Arkadiusz Dzikowski,
Adam Kaszubski, Bożena Rogowska, Sylwia Monkielewicz
i Piotr Rogoziński wstrzymali
się od głosu i nie poparli tego
sprzeciwu Rady Miejskiej.
Więcej o biogazowni w miejscowości Liszkowo na stronie www.
okolice.wgr.pl oraz www.sztum.pl.

rezerwowej, uzyskał dofinansowanie.
Umowę z wicemarszałkiem Leszkiem
Czarnobajem podpisaliśmy pod koniec
października. Wcześniej musieliśmy
w budżecie zarezerwować środki na
termomodernizację.
Gmina wystąpiła także do powiatu
o przygotowanie dokumentacji na ul.
Morawskiego oraz Kochanowskiego.
A to z myślą o modernizacjach w 2012
r., bo obecny program rządowy tzw.
„schetynówek” ma duże szanse na
przedłużenie.
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Inwestor w strefie
Józef Adam Bela, wiceprezes
Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
wręczył przedstawicielom
firmy branży spożywczej
pozwolenie na działalność
w Koniecwałdzie.
To pierwszy inwestor, który zakupił pod działalność
działkę o powierzchni 1 hektara.
- Czuliśmy niedosyt, jeśli
idzie o Sztum – stwierdził
wiceprezes Bela. – Wiedzieliśmy, że samorząd przygotował tu atrakcyjny teren pod
inwestycje, a ciągle nie było
konkretnego inwestora. I nie
jest to wina kogoś z państwa,
problem tkwi w zakorkowanym Malborku i braku mostu
przez Wisłę pod Kwidzynem.
To zniechęca. Czasami zabrakło trochę szczęścia. Zainteresowana terenem była firma
produkująca dachówki, ale w
okolicy nie znaleziono złóż
odpowiedniego piasku. Inwestor odkrył je pod Chojnicami.
Z naszego doświadczenia
wynika, że pojawienie się jednej firmy w strefie, rozpoczyna
proces pączkowania – dodaje
prezes Bela.
– Od roku szukaliśmy dla
siebie miejsca – mówił przedstawiciel firmy. Nie krył, że magnesem były ulgi w podatku.
Firma zainauguruje swoją
działalność w PSSE w Koniecwałdzie latem przyszłego
roku. Prace nad budową hali
mają rozpocząć się w lutym.
Przedsiębiorstwo działa
na rynku kawy. Dla popularnych sieci handlowych
przygotowuje pod ich marką
kawy ziarniste, mielone, rozpuszczalne, napoje kawowe
typu 3w1, 2w1, cappuccino i
koncentraty spożywcze takie
jak oranżada w proszku. W
sprzedaży posiada również
mieszanki kawowo-zbożowe.
Równorzędnym filarem
działalności firmy jest sprzedaż cykorii instant oraz usługowe pakowanie produktów
spożywczych.

Inspiracje spod Sukiennic
W przygotowywaniu koncepcji utworzenia parku miniatur zamków gotyckich w Parku Miejskim
oraz interaktywnego centrum edukacyjno-rozrywkowego na zamku gmina będzie współpracować
z wybitnymi specjalistami w tej materii. Na zaproszenie burmistrza gościł w Sztumie prof. dr
hab. Andrzej Kadłuczka, twórca niedawno otwartego podziemnego muzeum pod Sukiennicami.

Prof. Andrzej Kadłuczka oprowadza po muzeum podziemia pod Sukiennicami.

Profesor Kadłuczka kieruje
autorską pracownią Studio
Architektoniczne „ARCHECON”
w Krakowie. Wielokrotnie nagrodzony za twórczość architektoniczną, był dziekanem
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w latach
1993-1999, jest rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury w
zakresie ochrony zabytków
architektury i urbanistyki. Jego
najnowsza praca - niedawno
otwarte muzeum podziemia
pod Sukiennicami ukazuje w
atrakcyjnej formie wielowiekową historię krakowskiego
Rynku.

Podczas spotkania w magistracie z profesorem Kadłuczką
wiceburmistrz Alicja Podlewska
przedstawiła plany dotyczące
zagospodarowania zamku i
Parku Miejskiego w Sztumie
oraz poinformowała, na jakim
znajdują się etapie. Podkreśliła,
że koncepcja utworzenia parku
miniatur zamków gotyckich ma
uzupełniać ofertę turystyczną pokrzyżackiej warowni i
powinna łączyć ze sobą elementy edukacji i rozrywki dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Z kolei projekt interaktywnego
centrum edukacyjno-rozrywkowego na sztumskim zamku

ma w nowoczesny sposób prezentować nasze dziedzictwo
kulturowe z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii.
Profesor nie szczędził cennych wskazówek. Informował
na co warto zwrócić uwagę,
jak powinny - jego zdaniem przebiegać prace. Omówił to
na przykładzie ostatnio realizowanego projektu muzeum
podziemia pod Sukiennicami.
Po części teoretycznej profesor Kadłuczka zapoznał się
obiektami, których dotyczą
plany samorządu. Został oprowadzony po całym zamku, a
następnie po Parku Miejskim.

Dostęp do historii
Szklana fontanna, przez którą wpada tu światło słoneczne. Pod nią makieta dawnego Rynku,
miejsce na multimedialne pokazy, holograficzne obrazy kościoła Mariackiego i Sukiennic w XVI w.
Na ekranie można też przejrzeć kodeks Behema z rycinami średniowiecznego miasta. Ponad 700
znalezionych przez archeologów drobnych przedmiotów zeskanowano laserowo; będzie je można
obejrzeć w 3D na ekranach przy gablotach (wbrew obawom konserwatystów będą tu też gabloty). (...)
Zapytany o światowe odpowiedniki tych podziemi, prof. Kadłuczka wymienia Kolonię, pod
której powierzchnią kryją się świetnie eksponowane relikty: rzymskie pod ratuszem, zaś pod
katedrą – resztki poprzedzających ją świątyń. Z kolei w Herkulanum, by uchronić relikty zniszczonego przez Wezuwiusza miasta, stworzono wirtualne muzeum. Także podziemna część nowego
muzeum Akropolu jest rezerwatem archeologicznym. Kadłuczka opowiada też o Saragossie, gdzie
podczas badań przed budową podziemnego parkingu trafiono na fragment forum z czasów
cesarza Augusta; powstało tam podziemne muzeum.
– Saragossa stała się jednym ze sztandarowych projektów Unii Europejskiej: pod hasłem
publicznego dostępu do własnej historii – podkreśla profesor.
(Michał Kuźmiński „Cztery metry pod ziemią”, „Tygodnik Powszechny” 21.09.2010)
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Na ratunek zabytkom
Mimo że gmina Sztum realizuje wiele własnych inwestycji,
pomaga również parafiom ze swego terenu ratować
zabytkowe obiekty przed niszczeniem.
W latach 2008-2010 z budżetu gminy przekazano łącznie
117 550 zł na roboty konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
Takie wsparcie możliwe jest na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie z 31 stycznia
2008 r.
I tak: w 2008 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała
Archanioła w Postolinie otrzymała 6 594 zł na wykonanie
systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w kościele – najcenniejszym obiekcie sakralnym
na tym terenie, pochodzącym z
XIV wieku. Parafia p.w. św. Anny
w Sztumie otrzymała 6 672 zł na
wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej.
W 2009 r. parafia św. Anny
w Sztumie zrealizowała dwa
zadania, które częściowo lub
w całości sfinansowała gmina
Sztum. 8 tys. zł przekazała na

wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachu kościoła
p.w. Wspomożenia Wiernych
na pl. Wolności, a 25 tys. zł na
położenie nowego dachu w
św. Annie.
W tym roku z budżetu gminy
sfinansowano remont wieży
kościoła w Postolinie. Jednak
największą pomocą finansową,
przeznaczoną na roboty konserwatorskie w obiektach zabytkowych, jest kwota ponad 28 tys.
zł, którą gmina Sztum przekazała parafii św. Anny jako wkład
własny do projektu rewitalizacji
centrum miasta. W ramach tego
parafia wyremontowała dach na
kościele na pl. Wolności. Wkład
własny gminy stanowił 15 proc.
kosztu całkowitego, resztę – dokładnie 165 883,63 zł pozyskała
dla parafii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oprócz tego gmina przeznaczyła nieco ponad 28 tys.
zł na wykonanie dokumentacji

budowlanej związanej z osuszeniem fundamentów, remontem
elewacji oraz wieży kościoła
na pl. Wolności. Wykonanie
tej inwestycji zaplanowano w
przyszłym roku. Jej koszt to
ok. 850 tys. zł. Gmina planuje
przeznaczyć 200 tys. zł jako
wkład własny do projektu, który
wspólnie z parafią św. Anny złoży do Urzędu Marszałkowskiego

Planowana wędrówka kamienia
Na skraju Sztumskiej Wsi stoi tzw. Szwedzki Kamień, z tablicą upamiętniającą
podpisany 12 września 1635 roku rozejm polsko-szwedzki, który do historiografii
przeszedł pod nazwą „sztumdorfski”.
Plany rewitalizacji centrum wsi przewidują przeniesienie kamienia w sąsiedztwo kościoła. Zyskałby w ten sposób
bardziej eksponowane miejsce, łatwiejszy
byłby także do niego dostęp dla zmotoryzowanych turystów. W pobliskiej świetlicy
można byłoby urządzić prezentację związaną z polsko-szwedzkimi rokowaniami.
Można zapytać, czy przeniesienie
kamienia nie byłoby grzechem przeciw
pewnej lokalnej tradycji? Skoro kiedyś, a
dowodnie w XIX wieku, uznano kamień
za jakoś związany z rozejmem, to czy
godzi się zmieniać jego usytuowanie?
Choć przecież z drugiej strony przenosi
się całe budowle...
Jedna z legend głosi, że na tym kamieniu podpisano rozejm polsko-szwedzki.
Jeśli tak, to głaz stoi w historycznym miejscu. Tyle, że to legenda. Jej źródła można
szukać w pomyłce autora hasła „Słownika

geograficznego Królestwa Polskiego...”,
który podpisanie wspomnianego traktatu
pokojowego umieszcza w nie w Sztumskiej Wsi, ale Pasłęku (Holąd Pruski). Stało
się - jak podaje autor - to 24 stycznia „w
farze tamtejszej na trójkątnym kamieniu”,
co uczynili angielscy i brandenburscy
posłowie. Dziesięć lat później tenże ks.
Romuald Frydrychowicz) pomyłkę sprostował w kolejnym tomie słownika, redagując
hasło „Sztumska Wieś”. Warto przytoczyć
fragment; „Tymczasem jesień się zbliżyła,
zbudowano szałas drewniany, w którym d.
12 sierpnia 1635 r. traktat uroczyście podpisany został”. Tu zwróćmy tylko uwagę na
oczywiste potknięcie pióra autora – chodzi
oczywiście o wrzesień, a nie sierpień.
I dalej: „Na miejscu, gdzie traktat
został podpisany, leży wielki kamień
granitowy bez napisu. Naokoło stoi płot,
w którego czterech rogach stoją cztery

Województwa Pomorskiego
oraz do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
117 550 zł – tyle gmina
Sztum przekazała parafiom z
własnego budżetu na ratowanie
zabytków
165 883,63 zł – tyle gmina
Sztum pozyskała z Unii Europejskiej na remont dachu kościoła
na pl. Wolności

wielkie topole”. Ogrodzenie ufundował
hr. Rittberg, dziedzic Stążek.
Ciekawe, jak przetrwała pamięć o
miejscu, w którym doszło do historycznego rozejmu? Nikt tego przecież dokładnie
nie dokumentował. Jeden z naocznych
świadków, Francuz Karol Ogier, w swoim
pamiętniku pisał, że namiot, w którym
odbywały się rokowania stał w centrum
wsi, na obu przeciwległych jej krańcach
obozowali Polacy i Szwedzi. Jeśli więc
głaz miałby upamiętniać miejsce rozejmu, powinien znajdować się w gdzieś
środku miejscowości.
Sięgnijmy jeszcze do pracy ks. dr
Władysława Łęgi. W „Ziemi malborskiej”
(wydanej w 1930 r.) przytacza taką krążącą wśród okolicznego ludu opowieść:
„W Sztumskiejwsi pogodzieli się Szwedy,
Polaki i Mniemcy i na znak zgody król
polski, szwedzki i niemiecki jedli tu obiad
i postanowieli, że ludzie w Sztumskiejwsi
nie brukowali płacić podatków. Na tem
miejscu postawieli kamień duży, który
sięga aż pod kościół i eszcze tam je”.
Czyż przeniesienie kamienia w sąsiedztwo kościoła nie stałoby się materializacją tej pięknej opowieści?
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Ziemniak po królewsku
Po raz pierwszy obchodzono w Sztumie Święto Ziemniaka,
połączone z akcją „Bezpieczni na drodze”.
Przed magistratem stanęły
stoiska. Jednym można było
degustować różne potrawy
z ziemniaka przygotowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie. W drugim
było za symboliczne pieniądze
kupowano ciasta wypiekane
przez członkinie Stowarzyszenia Przystanek Sztumska Wieś.
Przy okazji dowartościowywania tej tyleż popularnej, co niedocenianej byliny,
nawiązano do ważnego dla
lokalnej społeczności tematu
ekologicznego. Danuta Ba-

rańska z KGW apelowała, by
mieszkańcy podpisywali się
pod protestem przeciwko
budowie dużej biogazowi przy
fermie w Czerninie. – Zatruje
powietrze nie tylko w naszej
wsi, ale także w Sztumie. To
nasza wspólna sprawa.
Tylko w ciągu godziny swoje podpisy złożyło prawie sto
osób.
W ramach akcji „Bezpieczni
na drodze” w stoisku policji i
straży miejskiej można było
oznakować rowery. Skorzystało
z tego wielu posiadaczy jedno-

W ramach akcji „Bezpieczni na drodze” znakowano rowery.

śladów, bo choć nie uchroni to
od samej kradzieży, to dzięki
znakom łatwiej potem odzyskać

Po domowy wyroby ustawiła się długa kolejka.

A my... róbmy swoje
W piątkowe popołudnie, 22 października, spod Urzędu Miasta i Gminy do Teatru
Dramatycznego im. A. Sewruka w Elblągu na spektakl pt. „A my... róbmy swoje”
wyjechały dwa autokary.
Znane i lubiane przeboje Wojciecha
Młynarskiego zaprezentowane zostały
w nowych aranżacjach, w znakomitym
wykonaniu elbląskich aktorów. Przy
stolikach i filiżance kawy panie mogły
poczuć się jak w przytulnej kawiarence,
słuchając piosenek jednego z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki
poetyckiej i kabaretowej. W wyjeździe
uczestniczyło 100 kobiet z terenu miasta
i gminy Sztum.
Panie, które z przyjemnością uczest-

niczą w życiu kulturalnym, bardzo
chętnie dbają również o swoje zdrowie
i kondycję. 23 października przy współpracy z LKS ZANTYR oraz Sztumskim
Centrum Kultury został zorganizowany
marsz Nordic Walking. Główne zalety tej
coraz popularniejszej formy rekreacji to
ogólna poprawa stanu zdrowia, krążenia oraz dotlenienia całego organizmu.
Marsz adresowany był zarówno do osób
zaawansowanych, jak i początkujących. Pod fachowym okiem instruktora

rower. Można też było otrzymać
bon na nieodpłatne ustawianie
świateł w Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów Waldemara
Wyborskiego w Kępinie.
O dobry nastrój zadbał dodatkowo zespół Krupa Band.
Rozstrzygnięto też konkurs
na przepis na najciekawszą
potrawę z ziemniaka.
Święto Ziemniaka oraz
akcja „Bezpieczni na drodze”
zostało zorganizowana przez
Urząd Miasta i Gminy Sztum
dzięki współpracy Lokalnej
Grupy Działania Kraina Dolnego Powiśla, Sztumskiego Centrum Kultury, Koła Gospodyń
Wiejskich w Czerninie, Stowarzyszenia Przystanek Sztumska
Wieś, oraz Straży Miejskiej i
Komendy Powiatowej Policji w
Sztumie. Dziękujemy wszystkim za udział i współpracę.

Krzysztofa Bartysia z Gdyni można
było doskonalić swoje umiejętności, albo
poznać arkana chodzenia z kijkami. Dla
tych, którzy jeszcze nie mają swojego
sprzętu, była możliwość wypożyczenia.
Po zakończeniu marszu wszyscy jego
uczestnicy zostali poczęstowani gorącą
herbatą i kiełbaską z grilla.
Następnym planowanym spotkaniem w ramach aktywizacji kobiet będą
Andrzejki, organizowane 26 listopada
na zamku. Jest to impreza koszykowa,
połączona z konkursami, wróżbami oraz
wspólnymi śpiewami i tańcami, która od
kilku już lat na stałe wpisała się do kalendarza spotkań aktywnych kobiet. Zapraszamy wszystkie panie do zgłaszania
chęci uczestnictwa - nr tel. 55 640-63-83
(p. Maja Prądzyńska).
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Rodziny wspiera asystent
Po okresie wakacyjnym pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie ze swoimi klientami kontynuują działania aktywizujące i wspierające.

Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego miał m.in. na celu pogłębienie więzi rodzinnych.

Do trzech rodzin borykających się z
problemami opiekuńczo-wychowawczymi i mających trudności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego skierowany
został tzw. asystent rodziny. Jest to osoba
posiadająca wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a jej głównym
celem jest ustalenie wspólnie z rodziną
takich działań, które mają doprowadzić do
poprawy ich sytuacji życiowej. Asystent
wskazuje członkom rodziny w jaki sposób
można poprawić ich wzajemne relacje
oraz przezwyciężyć trudne sytuacje przy
wykorzystaniu ich własnych zasobów i
możliwości. Uczy prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowywania dzieci,
racjonalnego zarządzania budżetem domowym. Każda rodzina jest inna i potrzebuje innego postępowania. Indywidualna
pomoc asystenta służy przede wszystkim
rozwiązaniu podstawowych problemów
socjalnych, problemów psychologicznych
w rodzinie, problemów wychowawczych z
dziećmi, wspierania aktywności społecznej
oraz kształtowania praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zadaniem asystenta jest doprowadzenie do
zmiany stosunku rodzin dotkniętych wieloma problemami do własnej sprawczości,
uświadomienie im wpływu na życie własne
i swojej rodziny. Chcielibyśmy, aby praca
asystenta „obudziła” w tych rodzinach i w
każdym z jej członków z osobna wiarę we
własne możliwości oraz zmotywowała do
działań mających na celu poprawę sytuacji
życiowej.
Od września w miejsce zamieszkania
rodzin, poza asystentem rodziny, skierowaliśmy dodatkowo psychologa. Aby
wzmocnić pracę asystenta, psycholog do
końca roku będzie go wspierał poprzez
prowadzenie terapii psychospołecznej indywidualnie w każdej rodzinie. Spotkania
z psychologiem umożliwiają członkom
rodziny osobistą rozmowę o nurtujących
problemach, sposobach radzenia sobie

Pomóż bezdomnemu!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zwraca
się z apelem do wszystkich mieszkańców o pomoc w udzieleniu
niezbędnego wsparcia osobom pozostającym bez dachu nad
głową, samotnym i niepełnosprawnym, wymagającym wsparcia,
zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.
Wszystkim bezdomnych
nieposiadającym schronienia
Ośrodek zapewnia miejsca

noclegowe i ciepły posiłek, a
osobom starszym czy niepełnosprawnym pomoc w formie
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z nimi, pokonywania własnych słabości i
stereotypów.
Naturalną konsekwencję tych działań
psychospołecznych powinny stanowić
konkretne przedsięwzięcia uczestniczących
w nich klientów. Stąd uczestniczki projektu
wzięły udział w 5-godzinnych warsztatach z
doradztwa zawodowego. Od października
zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów
zorganizowaliśmy dodatkowe szkolenia zawodowe - rozszerzony kurs komputerowy
oraz cukiernik-ciastkarz. Mamy nadzieję, że
zwiększą one posiadane już przez uczestników kwalifikacje zawodowe i umożliwią im
podjęcie pracy.
Działania, które najbardziej cieszą
naszych klientów, a głównie ich dzieci,
to organizowane już od 3 lat w ramach
projektu imprezy i wyjazdy integracyjne.
We wrześniu Ośrodek zorganizował jednodniowy wyjazd do Akwarium Gdyńskiego. Dzieci, które brały udział w wycieczce
zostały zaopatrzone w paczki z owocami,
napojami, słodyczami. Wyjazd do oceanarium miał na celu pogłębienie wiedzy na
temat życia zwierząt wodnych w ich naturalnym środowisku, zacieśnienie więzi
między członkami rodziny, wywołanie
pozytywnych emocji oraz pobudzenie
do aktywności społecznej. Po atrakcjach
związanych z Akwarium Gdyńskim grupa
uczestników spacerowała po Skwerze
Kościuszki, podziwiając cumujące przy
nabrzeżu zabytkowe okręty i statki żeglarskie. Na zakończenie wycieczki był
wspólny obiad.
Wszystkie wymienione powyżej działania projektowe Ośrodek realizuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Natomiast wkładem własnym, który kształtuje się na poziomie ok. 10 proc., są zasiłki
celowe wypłacane rodzinom chętnym do
uczestnictwa.

usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.
Zwracamy się z prośbą o
zgłaszanie do Policji, Straży
Miejskiej lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich
informacji dotyczących takich
osób (tel. 997, 55 6406341,
6406367, 6406332, 6406333).
Może to uratować czyjeś życie,
dlatego warto zainteresować
się ludźmi, których spotykamy
na ulicy!

Tylko wspólne działania
podejmowane przez lokalną
społeczność na rzecz osób
bezdomnych i potrzebujących mogą przyczynić się do
zminimalizowania zagrożenia,
jakie niesie okres zimowych
chłodów.
<<>>
Z góry dziękujemy za okazane zainteresowanie i pomoc w niesieniu koniecznej
pomocy!
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Burmistrz wśród docenionych
Obecni i byli samorządowcy zostali zaproszeni do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na regionalne obchody 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
Uroczystość otworzyli gospodarze spotkania - wojewoda
pomorski Roman Zaborowski
oraz marszałek województwa
Mieczysław Struk. Zaproszeni
goście wysłuchali również listów
od prezydenta Bronisława
Komorowskiego i premiera
Donalda Tuska.
Po wykładzie prof. Józefa
Borzyszkowskiego swoimi refleksjami dotyczącymi pracy

w samorządzie dzielili się samorządowcy z wieloletnim
doświadczeniem – burmistrz
Sztumu Leszek Tabor oraz wójt
Sierakowic Tadeusz Kobiela.
- Poważnym problemem
samorządowców jest ograniczenie do minimum ich prawa
do uzasadnionego ryzyka, podejmowanego z myślą o dużo
większych korzyściach niż w
przypadku rutynowego dzia-

łania – mówił m.in. burmistrz
Tabor. – Niestety, nastawienie
struktur państwa, rozbudowanych instytucji kontrolnych,
różnych służb specjalnych jest
sformalizowane do tak niebotycznych rozmiarów, aby dać im
szansę znalezienia jakiegoś haczyka. To nas często paraliżuje.
Mam też wielką prośbę do
posłów i kolejnych rządów. Hasło decentralizacji państwa nie

Wśród odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi był Leszek Tabor, jako jedyny wyróżniony z naszego powiatu.

może oznaczać decentralizacji...
kłopotów, z którymi nie możecie
sobie poradzić, problemów
przez was zagmatwanych czy
deficytu budżetowego.
Bardzo proszę też posłów i
polityków – jeśli coś wprowadzacie w samorządach, to czasami zacznijcie od siebie, bo praktyka jest królową prawdy. Co
pewien czas ożywają dyskusje
o kadencyjności wybieranych
przez mieszkańców włodarzy
gmin. Jeżeli to dobre dla państwa polskiego, to wprowadźcie
też ograniczenia kadencyjności
posłów i senatorów. Jeżeli zaostrzacie dla samorządowców
odpowiedzialność za złamanie
prawa utratą mandatów – słusznie, bo władza musi być czysta
– to te same restrykcje za te
same przypadki łamania prawa
stosujcie wobec siebie.
Wystąpienie burmistrza
Sztumu spotkało się z bardzo
dobrym przyjęciem.
Podczas uroczystości uhonorowano byłych i obecnych
samorządowców medalami i
odznaczeniami państwowymi.
Wśród odznaczonych Złotym
Krzyżem Zasługi był Leszek
Tabor, jako jedyny wyróżniony
z naszego powiatu.

Z Piekła wprost na stoły
Od lutego 2007 roku marcepanowe serduszka z Piekła znajdują się na liście
produktów tradycyjnych województwa pomorskiego.
Kilka lat temu Barbara Wichrowska
brała udział w szkoleniu organizowanym
przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Starym Polu. Wówczas chyba po raz
pierwszy zetknęła się z pojęciem produktu tradycyjnego i możliwością jego
rejestracji.
- Wtedy pomyślałam o starych przepisach kulinarnych, dosłownie przekazywanych sobie od pokoleń w naszym
Piekle – mówi pani Barbara. – Moja
rodzina jest tu od XIX wieku. Od babci
nauczyłam się wyroku marcepanowych
serduszek. Przed Bożym Narodzeniem
kobiety z Piekła spotykały się, przynosząc potrzebne składniki – puder cukier,
lejek różany, migdałowy, no i ziemniaki,
o które było najłatwiej. Dzięki specjalnej
maszynce - tłoczni wyrabiano biało-kremowe ciasteczka w kształcie serduszek
dla każdego z członków rodziny.

Pani Barbara rozpoczęła starania, by
serduszka zarejestrować jako produkt
tradycyjny. Nie było to proste, ale się
zawzięła. – Na jednym ze spotkań wiceminister rolnictwa, rodem z Kaszub,
powiedział, że na ich terenie też się takie
ciasteczka piekło. To z pewnością prawda, bo to przecież niemal po sąsiedzku.
Zapytałam wtedy, że czy musi być tak, że
Kuszubi sobie wszystko przypisują, jakby
nie licząc się z tym, że w województwie
są jeszcze i Kociewie, i Powiśle, i Żuławy...
Ostatecznie w lutym 2007 roku serduszka znalazły się na liście produktów
tradycyjnych, m.in. obok kaszubskiego
sernika z ziemniakami, fefernusków kociewskich czy ruchanków. Tak zaczęła się
ich popularność. Barbara Wichrowska zaczęła otrzymywać zaproszenia, by pojawić się z nimi na rozmaitych jarmarkach,
przeglądach, czy prestiżowych targach

Barbara Wichrowska ma nadzieję, że kiełbasą
z Piekła trafi na listę produktów tradycyjnych
województwa.

w Poznaniu „Smaki regionów”. Kilka dni
temu odebrała III nagrodę w IV edycji
konkursu „Słupski Koszyk Regionalny”.
Nie spoczęła na laurach. Zaczęła starania o rejestrację jako produktu tradycyjnego kiełbasy z Piekła z czarną gorczycą.
Od pokoleń jest wyrabiana w wsi...
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Masz głos - dokonaj wyboru
Przed Urzędem Miasta i Gminy gimnazjaliści przeprowadzali ankietę sondującą frekwencję
przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 21 listopada.
To jeden ze sposobów, w
jaki Młodzieżowa Rada Gminy
w Sztumie postanowiła zachęcić dorosłych do wzięcia udziału w głosowaniu. W tym celu
przeprowadzono także ankietę wśród rodziców uczniów
klas szóstych oraz I-III gimnazjum. Zawierała dwa pytania:
dotyczące udziału w wyborach
samorządowych w 2006 roku i
zamiaru uczestnictwa w obecnych. Powstał okolicznościowy
plakat. Rozdawano też wśród
dorosłych mieszkańców ulotki
informacyjne o wyborach.
Radni MRG przeprowadzili także akcję informacyjną
wśród młodzieży. W Gimnazjum nr 1 w ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują”
odbyły się prawybory.
- Ciekawym doświadczeniem dla młodych radnych
było przeprowadzanie ankiety
pod magistratem – opowiada
opiekunka młodzieży Eleonora Karzarnowicz z Gimnazjum
nr 1. – Odpowiedzi dotyczące
frekwencji udzieliło 170 osób.

W znakomitej większości – co
podkreślała młodzież – spo-

tykali się oni z życzliwością
pytanych.

Wy jesteście przyszłością świata
W 32. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową sztumscy gimnazjaliści obchodzili święto szkoły, gdyż Jan Paweł II od 16 października 2008 r. jest patronem Gimnazjum nr 1 w Sztumie.
Tego dnia miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia
i poświęcenie sztandaru.
15 października gimnazjaliści pod kierunkiem katechetów:
Iriny Urbańskiej i Andrzeja
Omieczyńskiego przygoto-

wali inscenizację prezentującą
kapłańską drogę Karola Wojtyły.
Młodzi aktorzy ujęli widzów scenami ukazującymi życie patrona
w formie anegdot. Połączenie
z prezentacją multimedialną
stworzyło interesujący efekt,

Gimnazjaliści przygotowali inscenizację kapłańskiej drogi Karola Wojtyły.

a ulubiona papieska „Barka”
w wykonaniu chórku przygotowanego przez pana Rafała
Zdziennickiego wprowadziła
niepowtarzalny klimat.
Na zakończenie młodzież
odśpiewała hymn szkoły, którego słowa przywołują nauki
Papieża. Aby im podołać, trzeba
posiadać także wiedzę o życiu
i działalności Karola Wojtyły.
Dlatego dla uczniów został przewidziany konkurs sprawdzający
ich wiedzę o patronie.
Święto to na stałe wpisało
się w tradycję sztumskiego
gimnazjum. Uroczysty nastrój
tego dnia uczniowie i nauczyciele podkreślili także strojem
galowym.
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Magia radia
Odbyły się ostatnie wyjazdy
edukacyjne w ramach projektu
„Równy start w przyszłość”.
Do studia redakcji Radia
Gdańsk pojechali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi, Piekle, Gościszewa i
Zespołu Szkół w Czerninie.
- Po przybyciu do gmachu
radia zostaliśmy zaproszeni do
Studia Koncertowego, gdzie
odbywają się duże imprezy, np.
koncerty na żywo. Wysłuchaliśmy krótkiej informacji na temat
działalności radia, jego historii
i różnych ciekawostek. Potem
zadawaliśmy wiele pytań samemu szefowi stacji – relacjonują
uczniowie. Agata Pajdzik była
ciekawa, w jaki sposób dziennikarze pozyskują informacje
dla stacji oraz w jaki sposób
następuje selekcja najważniejszych z nich.
- Dowiedziałem się, jaki kierunek studiów należy skończyć,
żeby obsłużyć całą elektronikę
znajdującą się w pomieszczeniach, gdzie pracują radiowcy
- mówi Andrzej Krupa, gimnazjalista z Czernina.
Uczniowie zwiedzili pomieszczenia, w których pracują
dziennikarze, mieli okazję zobaczyć osoby, których do tej
pory znali tylko głosy. Niezwykłe
wrażenie zrobiły na nich potężne konsole oraz sprzęt komputerowy potrzebny do realizacji
programów.
- Wycieczka bardzo nam się
podobała, dużo się dowiedzieliśmy o pracy w radio - mówią
Agata i Paulina Ambroszkiewicz.
Po dwóch godzinach zwiedzania Radia Gdańsk uczniowie
wraz z opiekunami tradycyjnie
udali się na ciepły posiłek do
restauracji KFC.
Obecnie uczniowie przygotowują się do rywalizacji w
konkursach przedmiotowych,
które odbędą się w okresie listopad – grudzień. Podsumowaniem realizacji projektu będzie
konferencja edukacyjna, która
odbędzie w Gimnazjum nr 1 w
Sztumie 29 listopada o godz. 14.

10
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Wódko, pozwól żyć
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych:
zakłócenia bezpieczeństwa
publicznego, przestępczość,
wypadki samochodowe,
przemoc w rodzinie, a także
ubóstwo i bezrobocie.
Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom
alkoholowym i rozwiązywania
ich są przedmiotem szczególnej troski ze strony organów
administracji rządowej i samorządowej.
To właśnie gmina podejmuje działania zaradcze, profilaktyczne oraz naprawcze, aby
zapobiegać i minimalizować
skutki alkoholizmu, narkomanii
i przemocy domowej.
W tym roku zgodnie z
gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
przeprowadzono dwa konkursy na zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży oraz
propagowanie idei trzeźwości.
Wspierano szkolne programy profilaktyczne dotyczące zwiększenia świadomości
skutków używania środków
psychoaktywnych. Świetlice
socjoterapeutyczne zorganizowały imprezy promujące
zdrowy styl życia oraz zakupiły
pomoce i materiały dydaktyczne oraz wyposażenie. 63 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych wypoczywało na kolonii w Gąsawie.
Wspomagano działania
instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych. Część środków
przeznaczono na urządzanie
i doposażenie placów zabaw
oraz wdrażane są procedury
zobowiązania do podjęcia leczenia, kierowanie wniosków
do sądu oraz przeprowadza się
wywiady środowiskowe. Rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, narkomania, jest udzielana pomoc
psychospołeczna i prawna oraz
ochrona przed przemocą.

Koniec pierwszego, zaczyna się drugi...
Dobiega końca pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola.
Budowa jest realizowana
w ramach projektu z finansowym udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, Osi Priorytetowej
8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony
środowiska.
Inwestycja rozpoczęła się
w połowie marca, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i wyłonieniu
wykonawcy robót – Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego Budownictwa „ALFA”
z Kwidzyna. Prace zostaną
zakończone w umownym terminie - w listopadzie bieżącego roku. Mieszkańcy jeszcze w
tym roku będą mogli korzystać
z nowo wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej.
W październiku rozpoczęto również prace związane
z budową drugiego etapu
kanalizacji sanitarnej w Sztumskim Polu, współfinansowanego ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (PROW) w

W Sztumskim Polu zakończył się pierwszy etap budowy kanalizacji,
zaczyna się drugi.

ramach działania „Podstawowych usług dla gospodarki i
ludności wiejskiej” objętego
PROW na lata 2007-2013.”
Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne
Budownictwa „Alfa” z Kwidzyna również został wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego.
Właściciele działek, przez
które będzie przebiegała sieć,
zostali pisemnie poinformowani o planowanym terminie
rozpoczęcia prac. Zgodnie z
zatwierdzonym projektem ich
zakres będzie obejmował sieć
główną, aż do pierwszej studzienki przy prywatnych zabu-

Nakarm zwierzaka

dowaniach. W związku z tym,
podczas realizacji inwestycji
mieszkańcy będą mieli możliwość na wykonanie przyłączy
do swoich budynków. Istnieje
możliwość kontaktu z głównym wykonawcą w sprawie
wykonania indywidualnych
przyłączy.
Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na
lipiec 2011 roku. W celu zapoznania się z dokumentacją
projektową oraz uzyskaniem
dodatkowych informacji można
kontaktować się telefonicznie
pod nr tel. 640 63 90 lub osobiście w budynku Urzędu Miasta i
Gminy Sztum, pok. 39 (II piętro).

Remont biblioteki

W październiku zawarto
umowę pomiędzy Miastem
i Gminą Sztum, a firmą
Po raz kolejny na tere- zana do przytuliska. W tym DOMBUD na przeprowadzenie
nie placówki odbyły się ob- roku wprowadzono element remontu biblioteki wiejskiej w
chody Międzynarodowego rywalizacji. Grupa, która naPostolinie.

250 kilogramów karmy zebrały dzieci z przedszkola „Na Słonecznej Górce” z okazji Międzynarodowego Tygodnia Zwierząt.

Tygodnia Zwierząt. Dzieci
uczestniczyły w cyklach zajęć
tematycznych. Obchodom
towarzyszyła zbiórka karmy
dla Przytuliska Dla Bezdomnych Zwierząt w Miłosnej
koło Kwidzyna. Akcja pod
hasłem: „Zamiast lizaka, nakarm zwierzaka” i w tym roku
okazała się sukcesem. Dzieci i
rodzice otworzyli serca i chętnie przynosili do przedszkola
karmę, która została przeka-

zbierała najwięcej, otrzymała
pamiątkowe medale i słodką
niespodziankę.
W trakcie trwania MTZ
dzieci nabywały wiadomości
na temat opieki nad zwierzętami domowymi. Ważne było
także, aby rozbudzić w nich
poczucie empatii dla zwierząt,
przebywających na terenie
przytuliska oraz poczucia odpowiedzialności z posiadane
przez siebie zwierzęta.

Zakres robót obejmuje
m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji co, wyposażenie w meble.
Termin zakończenia prac
– 31 grudnia. Gmina złożyła
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie
tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
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Pokażą się na scenie
„Od aktywności do umiejętności dziecka” - wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci pięcio- i sześcioletnich - to kolejny projekt
realizowany od września przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci.
Powstał on z myślą o dzieciach trafiających do placówki
przedszkolnej w wieku 5-6 lat.
Dane statystyczne zebrane na
podstawie obserwacji i kart
pedagogicznych prowadzonych
przez nauczycielki wyraźnie
pokazują, iż te właśnie dzieci
wymagają największego wsparcia i pracy w obszarze rozwoju społeczno-emocjonalnego
(nieumiejętność współdziałania
w grupie, nieśmiałość, zahamowania, agresywność i inne). Z

roku na rok rośnie również liczba
dzieci z zaburzeniami mowy.
W celu wyrównywania szans
edukacyjnych 5- i 6-latków z
terenu miasta i gminy Sztum stowarzyszenie opracowało projekt
„Od aktywności do umiejętności
dziecka”. Wykorzystując fakt, że
dziecko w wieku przedszkolnym
wykazuje potrzebę ekspresji
twórczej (uwielbia rysować,
tańczyć, śpiewać, grać różne
role), zorganizowano dla dzieci
cykl warsztatów teatralnych

Pół wieku razem
Z pewnością o każdej z tych rodzin można byłoby nakręcić
ciekawy odcinek telewizyjnego serialu.

prowadzonych przez profesjonalistów – aktorów z Teatru im.
A. Sewruka w Elblągu. Projekt
jest realizowany na terenie Publicznego Przedszkola nr 1 w
Sztumie i tam też odbywają się
warsztaty teatralne. Ponadto w
listopadzie zaplanowany jest
wyjazd do elbląskiego teatru,
gdzie starszaki wezmą udział
w warsztatach teatralnych na
prawdziwej scenie, a potem
obejrzą przedstawienie.
Owocem finalnym projektu
będzie przedstawienie teatralne
w wykonaniu dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu. Bajkę
obejrzą rodzice dzieci objętych
projektem, a także wszystkie
przedszkolaki Publicznego
Przedszkola nr 1.
ZOZ, a małżonek w Zakładzie
Karnym. Wychowali 3 dzieci,
mają 5 wnuków.
Najdłużej wśród jubilatów
zamieszkują w Sztumie Helena i Kazimierz Meggerowie,
bo od 1950 roku. Mają 4 dzieci,
10 wnuków i 1 prawnuka.
Ostatnim miejscem zatrudnienia pani Heleny był „OMET”
w Sztumie, małżonek pracował
w Zakładzie Energetycznym.
Eugenia i Władysław Sobiesiakowie przeprowadzili
się do Sztumu w 1992 roku.
Głowa rodziny pracowała w
Zakładzie Rolnym w Sztumskiej Wsi, żona prowadziła
dom. Mają 3 dzieci i 4 wnuków.

Wspólnie przeżyte lata
przynosiły radości i kłopoty,
jak to bywa w życiu. Pary,
obchodzące 50-lecie związku
małżeńskiego, zostały zaproszone nie na plan filmowy, ale
do Urzędu Stanu Cywilnego,
by odebrać gratulacje i zasłużone medale.
Małgorzata i Alfred Adrianowie mieszkają na terenie
gminy od urodzenia. Pan Alfred pracował w byłym PBRol,

żona zajmowała się domem.
Wychowali 6 dzieci, doczekali
się 7 wnuków.
Elżbieta i Jerzy Dagilowie
mieszkają w Sztumie ponad 30
lat. Mają dwoje dzieci i dwoje
wnuków. Pani Elżbieta pracowała w szpitalu, małżonek
przed przejściem na emeryturę
w koniecwałdzkim KONPOLU.
Rita i Roman Langowscy
to sztumianie od 1967 roku.
Oboje pracowali – pani Rita w

Akcyza dla rolników

Młodzi a alkohol

Do kieszeni rolników powróci
kwota 250 836,81 zł.

Grupa terapeutów z oddziału leczenia uzależnień w NZOZ
We wrześniu złożono do Centrum Psychiatrii przygotowała dla młodzieży gimnazjalnej
Urzędu Miasta i Gminy w Sztu- zajęcia w ramach programu profilaktycznego „Noe”.

mie 117 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawartego
w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotyczy to okresu 1
marca - 31 sierpnia 2010 r.
W 2010 roku stawka zwrotu
części podatku akcyzowego na
1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi 0,85 zł. Maksymalny limit zwrotu podatku
akcyzowego na 1 ha użytków
rolnych to 73,10 zł.
Kolejny termin składania
wniosków to 1-31 marca 2011 r.

Wykorzystując aktywizujące i bezpośrednio angażujące
uczestników techniki - np. happening, psychodramę, poruszono tematykę wartości ogólnoludzkich, takich jak prawda,
miłość, wolność w kontekście
kontaktów ludzi z substancjami
psychoaktywnymi.
Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sztumie, podzieleni
na grupy, uczestniczyli przez 3
dni w jego realizacji. Podczas
czterogodzinnych spotkań po-

znawali, czym jest uzależnienie
od alkoholu i jakie niesie skutki.
Chociaż wszyscy wiedzą, że picie
jest szkodliwe, to rzadko kto
uświadamia sobie, jak szybko
można się uzależnić i jak trudno
z tym walczyć. Dlatego ćwiczenie umiejętności świadomego
wyboru w sprawach dotyczących środków uzależniających,
radzenia sobie z naciskiem grupy czy skutecznego odmawiania
picia alkoholu są niezmiernie potrzebne dorastającej młodzieży.
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Grand Prix Sztumu
20 listopada o godz. 11
rozpoczną się XII Zimowe
Grand Prix Sztumu w Biegach
Przełajowych.
Start i meta usytuowane
będą na ulicy Słonecznej między Gimnazjum nr 1 a sklepem
LIDL. XII Grand Prix Sztumu jak
i poprzednie jedenaste są tylko
z nazwy biegami przełajowymi. Ze względu na modernizację bulwaru nad jeziorem
XII Grand Prix Sztumu jak i
poprzednie są tylko z nazwy
biegami przełajowymi. Biegi
odbywają się bowiem ulicami
Sztumu: Słoneczną, Ogrodową, Kwiatową i Wiejską. Zapisy
do biegów prowadzone będą
w dniu zawodów od godziny
9 w hali Gimnazjum nr 1 ul.
Sienkiewicza 54.
Imprezą towarzyszącą będzie marsz Nordic Walking
na dystansie około 5 kilometrów, zbiórka godz. 10.30, start
11.00.
W programie zawodów
znajdują się następujące kategorie biegów: dziewczęta
i chłopcy roczników 2000 i
młodszych - dystans 500 m; r.
1998-99 - dziewczęta dystans
500 m; chłopcy 1000 m; r. 199597 - dziewczęta i chłopcy 1000
m. Bieg główny kobiet - 5000
m z kategoriami wiekowymi:1994-92; 1991-82; 1981-72;
1971-62; 1971-62; 1961 i starsze;
bieg główny mężczyzn - 5000
m kategorie: 1994-92; 199182; 1981-72; 1971-62; 1961-52;
1951-42; 1941 i st.
Wpisowe w biegu głównym wynosi 10 zł, dla osób
powyżej 70 lat - 5 zł. Wszyscy
uczestnicy biegów i marszu
otrzymują posiłek i gorącą
herbatę.
Patronat honorowy nad
imprezą objęli: Mieczysław
Struk – marszałek województwa Pomorskiego i Leszek
Tabor – burmistrz miasta i
gminy Sztum.
Organizatorem jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum przy współudziale
Miasta i Gminy Sztum.
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Głosowanie wyborców
niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny
może głosować w wybranym
przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (w gminie Sztum jest
obwód nr 6 oraz nr 10), w tym
celu powinien on złożyć wniosek
o dopisanie do spisu wyborców
w wybranym obwodzie.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5 dniu
przed dniem wyborów, tj. do
dnia 16 listopada 2010 r. (pok.
37/38 II p. w siedzibie UMiG
Sztum).
Wyborca dopisany do spisu
wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z
urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca
stałego zamieszkania.
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne
orzeczenie organu rentowego,
jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania
ukończy 75 lat może głosować
przez pełnomocnika.
Szczegółowe informacje na
temat głosowania przez pełnomocnika - pok. 37/38 II p. w
siedzibie UMiG Sztum, tel. (55)
6406373.

Ważne dla wyborców
Uprzejmie informujemy
mieszkańców Postolina, których
miejsce zamieszkania jest objęte
obszarem obwodu głosowania
nr 5 i dotychczas głosowali w
bibliotece w Postolinie, że w
dniu 21 listopada 2010 r. ich obwód głosowania ma siedzibę w
remizie OSP w Postolinie.
Przypominamy również
mieszkańcom Sztumu, którzy
przynależą do obwodu głosowania nr 8 (poprzednia siedziba
to pomieszczenia ZGKiM), że
głosują w Bibliotece w Sztumie
przy ul. Mickiewicza 23.
Uwaga: udając się do lokalu
wyborczego, pamiętajcie Państwo o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 13 października 2010r.
w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podst. art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 176, poz.1190) podaje się do publicznej
wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych , w których odbędzie się głosowanie w wyborach Rady Miejskiej w
Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Biała Góra, Piekło, Wydry, Wygoda

Szkoła Podstawowa w Piekle,
tel.55 277 16 78

2

Gościszewo, Goraj, Gronajny, Grzępa, Koniecwałd,
Koniecwałd ZR, Polanka, Węgry

Zespół Szkół w Gościszewie,
tel.55 277 11 76

3

Cygusy, Czernin, Czernin - ul. Pieniężnego, Górki,
Ramzy Małe, Szpitalna Wieś

Zespół Szkół w Czerninie,
tel. 55 640 63 04

4

Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś, Sztumska
Wieś - ul. Kwidzyńska, Sztumska Wieś ZR

5

Michorowo, Polaszki, Postolin, Postolin ZR

Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi, tel. 55 640 63 39
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie,
tel. 696 098 875

6*

Sztum ul: Chopina, Kalkszteina, Konopnickiej,
Kopernika, Kwiatowa, Ogrodowa, Paderewskiego,
Radosna, Skłodowskiej, Słoneczna, Spokojna,
Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze

Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, ul.
Sienkiewicza 54,
tel. 55 640 63 28

7

Parpary, Sztumskie Pole, Uśnice, Witki, Zajezierze,
Sztum: Osiedle nad Jeziorem, ul.: Polna, Reja,
Żeromskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Sztumie, ul. Reja 15a,
tel. 55 640 63 53

8

Sztum ul.: Baczyńskiego, Galla Anonima,
Kasztelańska, Mickiewicza, Młyńska, Osińskiego,
Plebiscytowa, Władysława IV, Związku
Jaszczurczego, Plac Wolności

Biblioteka w Sztumie,
ul. Mickiewicza 23,
tel. 55 640 63 44

9

Sztum: Osiedle Sierakowskich, ul. Morawskiego

Siedziba Starostwa
Powiatowego w Sztumie,
ul. Mickiewicza 31, tel. 55 267 74 20

10*

Sztum: Osiedle Parkowe, ul.: Chełmińska,
Czarnieckiego, Gdańska, Kochanowskiego,
Koniecpolskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa,
Nowowiejskiego, Słowackiego

11

Barlewice, Barlewiczki, Kępina, Koślinka,
Pietrzwałd, Pietrzwałd ZR, Sztumska Wieś - ul.
Domańskiego, Sztum: Osiedle Witosa, Osiedle
na Wzgórzu, ul.: Barczewskiego, Domańskiego,
Fiszera, Jagiełły, Kwidzyńska, Pieniężnego

Zespół Szkół Zawodowych,
Barlewiczki 13, tel. 55 640 57 00

12

Sztum: Osiedle Różane, ul.: Kasprowicza,
Kościuszki, Sienkiewicza

Świetlica Straży Pożarnej
w Sztumie ul. Sienkiewicza 27,
tel. 55 640 19 20

13

Szpital

Urząd Stanu Cywilnego
w Sztumie ul. Mickiewicza 39,
tel. 55 640 63 26

Szpital Polski Sztum NZOZ,
ul. Reja 12, tel. 55 640 61 34

* lokal głosowania dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach
od 8.00 do 22.00.
BURMISTRZ
(-) LESZEK TABOR
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INFORMACJA

o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
I. Na radnych do Rady Miejskiej w Sztumie głosujemy na kartach koloru białego w następujący sposób:
W okręgu
wyborczym

Obejmującym następujące
miejscowości:
Biała Góra, Parpary, Piekło, Sztumskie Pole,
Uśnice, Wilki, Wygoda, Wydry

1

Gościszewo, Gronajny, Goraj, Grzępa,
Koniecwałd, Koniecwałd ZR, Polanka, Węgry

2

3

4

Barlewice, Barlewiczki, Cygusy, Czernin,
Czernin - ul. Pieniężnego, Górki, Kępina,
Koślinka, Michorowo, Pietrzwałd, Pietrzwałd
ZR, Polaszki, Postolin, Postolin ZR Ramzy
Małe, Szpitalna Wieś, Sztumska Wieś - ul.
Domańskiego

Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś,
Sztumska Wieś - ul. Kwidzyńska, Sztumska
Wieś ZR, Zajezierze

5

Sztum: Osiedle nad Jeziorem, Osiedle
Różane, Osiedle Sierakowskich , ulice:
Chopina, Kalkszteina, Kasprowicza,
Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki,
Kwiatowa, Morawskiego, Ogrodowa,
Paderewskiego, Polna, Radosna, Reja,
Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna,
Spokojna, Wiejska, Wojciechowskiego,
Zacisze, Żeromskiego

6

Sztum: Osiedle Na Wzgórzu ,Osiedle
Parkowe, Osiedle Witosa, Plac Wolności; ulice:
Baczyńskiego, Barczewskiego, Chełmińska,
Czarnieckiego, Domańskiego, Fiszera, Galla
Anonima, Gdańska, Jagiełły, Kasztelańska,
Kochanowskiego, Koniecpolskiego, Królowej
Jadwigi, Kwidzyńska, Lipowa, Mickiewicza,
Młyńska, Nowowiejskiego, Osińskiego,
Plebiscytowa, Pieniężnego, Słowackiego,
Władysława IV, Związku Jaszczurczego

Wybieramy następującą liczbę radnych:

- jednego

czyli głosować można tylko na jednego kandydata,
stawiając znak„x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku„x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku
„x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

- jednego

czyli głosować można tylko na jednego kandydata,
stawiając znak„x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku„x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku
„x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

- trzech

czyli głosować można na jednego, dwóch lub trzech
kandydatów (z jednej lub z różnych list), stawiając znak
„x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z
kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku „x” w więcej niż 3 kratkach lub niepostawienie
znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

- jednego

czyli głosować można tylko na jednego kandydata,
stawiając znak„x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie
znaku„x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku
„x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

- pięciu

czyli głosować można na jednego, dwóch, trzech,
czterech lub pięciu kandydatów (z jednej lub z różnych
list), stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca
głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 5 kratkach
lub niepostawienie znaku„x” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.

- czterech

czyli głosować można na jednego, dwóch, trzech lub
czterech kandydatów (z jednej lub z różnych list),
stawiając znak„x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje.
Postawienie znaku „x” w więcej niż 4 kratkach lub
niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje
nieważność głosu.

(dokończenie informacji na następnej stronie)
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INFORMACJA

o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
II. W wyborach Burmistrza karta do głosowania jest koloru różowego

Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata. Głos jest nieważny, jeżeli
wyborca odda głos na więcej niż jednego kandydata lub nie postawi znaku „x” w żadnej kratce.

III. W wyborach do Rady Powiatu karty do głosowania są koloru żółtego

Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy. Głos jest
nieważny, jeżeli wyborca: odda głos na kandydatów z różnych list lub nie postawi znaku „x” w żadnej kratce, bądź postawi
znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów.

IV. W wyborach do Sejmiku Województwa karty do głosowania są koloru niebieskiego

Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy. Głos jest
nieważny, jeżeli wyborca: odda głos na kandydatów z różnych list lub nie postawi znaku „x” w żadnej kratce, bądź postawi
znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 21 września 2010r.

w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych,
utworzonych dla wyboru Rady Miejskiej w Sztumie ich numerach i granicach oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu
wyborczym ustalonych Uchwałą Nr XLVI/362/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Biała Góra, Parpary, Piekło, Sztumskie Pole, Uśnice, Wilki, Wygoda, Wydry

1

2

Gościszewo, Gronajny, Goraj, Grzępa, Koniecwałd, Koniecwałd ZR, Polanka, Węgry

1

3

Barlewice, Barlewiczki, Cygusy, Czernin, Czernin - ul. Pieniężnego, Górki, Kępina, Koślinka,
Michorowo, Pietrzwałd, Pietrzwałd ZR, Polaszki, Postolin, Postolin ZR, Ramzy Małe,
Szpitalna Wieś, Sztumska Wieś - ul. Domańskiego

3

4

Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś, Sztumska Wieś - ul. Kwidzyńska, Sztumska Wieś ZR,
Zajezierze

1

5

Sztum: Osiedle nad Jeziorem, Osiedle Różane, Osiedle Sierakowskich, ulice: Chopina,
Kalkszteina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kwiatowa, Morawskiego,
Ogrodowa, Paderewskiego, Polna, Radosna, Reja, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna,
Spokojna, Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze, Żeromskiego

5

6

Sztum: Osiedle Na Wzgórzu ,Osiedle Parkowe, Osiedle Witosa, Plac Wolności; ulice:
Baczyńskiego, Barczewskiego, Chełmińska, Czarnieckiego, Domańskiego, Fiszera, Galla
Anonima, Gdańska, Jagiełły, Kasztelańska, Kochanowskiego, Koniecpolskiego, Królowej
Jadwigi, Kwidzyńska, Lipowa, Mickiewicza, Młyńska, Nowowiejskiego, Osińskiego,
Plebiscytowa, Pieniężnego, Słowackiego, Władysława IV, Związku Jaszczurczego

4

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39, telefon (55) 6406388.
BURMISTRZ
(-) LESZEK TABOR
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Medale dla samorządowców i sołtysów

Radni pierwszej kadencji. Im przyszło zmagać się z największymi problemami.

Sławomir Igor Michalik, Krzysztof Ciosek, Hanna Szafrańska
i Andrzej Murawski.

Podczas dwu ostatnich sesji Rady
Miasta wręczano medale „Zasłużony
dla Ziemi Sztumskiej”. W trakcie przedostatniej odebrali je ci samorządowcy,
którzy nie mogli przybyć na gminne
obchody dwudziestolecia samorządu
terytorialnego. Odbyły się one w czerwcu w salach zamku.
Burmistrz Leszek Tabor został uhonorowany Złotym Krzyżem „Za zasługi
dla Związku Inwalidów Wojennych”.
Natomiast na ostatniej sesji medale
„Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej” otrzymali sołtysi sprawujący swoją funkcję
dłużej niż jedną kadencję: Radosław Lubelski, Krystyna Olszewska, Marek Laskowski, Helena Markowska, Barbara
Wichrowska, Kazimiera Kosmowska,
Marian Smoter, Konrad Preuss, Urszula Leszczyńska i Małgorzata Kniaź.

Henryk Piepiórka

Eugeniusz Rumiński i Arkadiusz Dzikowski.

Roman Samonek
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Sportowe nagrody burmistrza
Podczas sesji Rady Miejskiej nagrodami burmistrza uhonorowano zawodników
i trenerów za osiągnięcia sportowe i promowanie miasta w mijającym roku.

Zgodnie z regulaminem otrzymują
je sportowcy oraz ich szkoleniowcy za
zdobycie medalu co najmniej rangi mistrzostw Polski.
Agnieszka Borowska (LKS Zantyr)
jest dwukrotną mistrzynią Polski juniorek - w 7-boju i skoku w dal. Jej kolega
klubowy Andrzej Rogiewicz to srebrny
medalista mistrzostw Polski juniorów
młodszych (Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży) w biegu na 3000 m. Oboje
reprezentowali nasz kraj na arenie międzynarodowej, Borowska to uczestniczka
mistrzostw świata w Kanadzie. Szkoleniowcem Agnieszki jest Adam Szpalerski, który nagrodę otrzymał wcześniej, a
Andrzeja - Bartosz Mazerski.
Nagrody otrzymali również Jakub
Cysewski i Cyprian Korinth (UKS Sokolik
Czernin) za srebrny medal zdobyty podczas XXIV Mistrzostw Polski w Maratonie
Kajakowym w Ostródzie i brązowy krążek
na mistrzostwach kraju młodzików oraz
ich trener Piotr Ciesielski.

Samorządowcy na podium
Nasi samorządowcy nie tylko przesiadywali na sesjach i komisjach. Część z nich, także w trosce o kondycję, uprawia sport,
uczestnicząc nawet w poważnych zawodach.
W Gnieźnie w ramach VII
Biegu Europejskiego odbyły
się Mistrzostwa Polski Samorządowców w biegu na
10 kilometrów. W imprezie
wystartowało dwóch radnych
Miasta i Gminy Sztum, zawodników Lekkoatletycznego
Klubu Sportowego Zantyr.
Wygrał Bartosz Mazerski i to
do niego przez rok (przynaj-

mniej – choć życzymy dłużej)
będzie należeć tytuł mistrza
Polski samorządowców. Jego
sukces nie dziwi, bo to przecież
bardzo utytułowany zawodnik, ale na uwagę zasługuje
drugi sztumski radny Andrzej
Babieczko, który zajął piąte
miejsce.
Obaj radni wystąpili też
w XVII Międzynarodowym

Andrzej Babieczko – piąty zawodnik na mecie. Zmęczenia nie widać...

Bartosz Mazerski do wielu tytułów mistrzowskich dorzucił jeszcze
samorządowca.

Biegu Świętego Dominika. Na
gdańską imprezę składały się
cztery biegi uliczne oraz wyścig wózkarzy. W biegu VIP-ów
Energia Cup na dystansie 940
m Andrzej Babieczko odniósł
duży sukces, zajmując trzecie
miejsce. Zwyciężył Bogusław
Barański – radny z Trzebiatowa. Babieczko od kilku lat
systematycznie startuje w tym
biegu i stawiając sobie za cel

zdobycie miejsca na podium.
Wreszcie dopiął swego.
Nie jest tajemnicą, że także
burmistrz Leszek Tabor popularyzuje bieganie, dając wielokrotnie osobisty przykład.
Latem dla odmiany wystartował w otwartych zawodach
pływackich, organizowanych
na sztumskiej plaży. Na dystansie 1500 m zajął... medalowe
miejsce.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja
elektroniczna dostępna na www.sztum.pl. W winiecie wykorzystano zdjęcie Sławomira Lipskiego.
Druk i łamanie: RCM s.c., ul. Browarna 86, 82-300 Elbląg, tel. 55 2370130

