Łopaty wbite na stadionie

Rozpoczęła się modernizacja stadionu miejskiego, liczącego 55 lat.
Zadanie, które ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku, jest finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz w większej części przez budżet miasta.
Mimo że trwają roboty, m.in. rozebrano trybuny, rozgrywano w sąsiedztwie mistrzostwa
powiatu szkół w przełajowych biegach sztafetowych. Przed ich rozpoczęciem odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod nową inwestycję, która ma służyć piłkarzom, lekkoatletom, kajakarzom oraz młodzieży, głównie z pobliskich - Zespołu Szkół i SP 2. Pod fundamenty kopali
dawni działacze - Wiktor Stefaniak i Stanisław Walczak oraz obecni z prezesem LKS Zantyr
Ryszardem Mazerskim, włodarze miasta, trener Bogusław Kaczmarek, lekkoatletka Agnieszka
Borowska, mistrzyni Polski oraz młodzi piłkarze Olimpii.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada. Dotyczą wyboru takich
władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich),
wójt, burmistrz oraz prezydent
miasta.
Po raz pierwszy radnych
gmin wyłonimy w okręgach
jednomandatowych. Oznacza
to, że mandat radnego uzyska
jedna osoba, ta która otrzymała największą liczbę głosów
w danym okręgu. Dlatego też
w głosowaniu wskazujemy tylko na jedną osobę w wyborach
na radnego i jedną w wyborach
na burmistrza.
W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w głosowaniu wyborcom z terenów
wiejskich gminy, gdzie jest bardzo ograniczona komunikacja
publiczna, tradycyjnie zabezpieczamy transport autobusowy.
Lokale wyborcze czynne
będą w godz. 7-21.
Sprawdź, gdzie znajduje się
siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej, właściwa dla twojego miejsca zamieszkania. Str. 7

Budżet obywatelski

Symboliczne wbicie łopaty. Na zdjęciu Iwona Grenda, działaczka Olimpii Sztum

Mieszkańcy złożyli 35 wniosków do tworzonego po raz
pierwszy Budżetu Obywatelskiego, 21 spośród nich dotyczy
terenów wiejskich, 14 Sztumu
i Czernina. Łączna wartość zgłoszonych pomysłów to prawie
3 mln zł. Kwota przeznaczona
w budżecie gminy na zadania
w ramach budżetu obywatelskiego to 600 000 zł Trzeba
będzie wybierać. Głosowanie
na przełomie stycznia i lutego
2015 roku.
Str. 8-10
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Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej
O najbliższych planach inwestycyjnych Elity informował radnych prezes Marek Czebiołko. Dzięki budowie zakładu produkcyjnego w Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie
firma ma stać się w ciągu dwóch lat największym
producentem mebli łazienkowych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Pierwszy etap obejmuje
budowę hali produkcyjnej i magazynu, czwarty
- ostatni – m.in. pomieszczeń biurowych.

Elita miała ofertę kupna gotowej hali w Pasłęku, ale
ostatecznie przeważyły starania i pomoc sztumskiego samorządu.

Rzeźby koni sztumskich, które można
oglądać w fosie miejskiej, nie są wytworem artystycznej wizji, ale zawdzięczają
swój wierny wygląd hodowcom i znawcom tematu: Andrzejowi Kopczykowi,
Adamowi Jończykowi, Ludwikowi Jończykowi i Wojciechowi Prygowskiemu. Otrzymali oni podziękowania od władz miasta.

Bez Eugeniusza Słoniny nie odrodziłoby się sztumskie kolarstwo, a przy
tym to postać niezwykle lubiana i ceniona sportowym środowisku województwa i kraju. Na sesji został on
uhonorowany medalem Zasłużony dla
Ziemi Sztumskiej i nagrodą burmistrza.
Z takim wnioskiem wystąpili działacze
klubu Lider Sztum.

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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Rowerem nad Wisłą do Krakowa...

Gmina Sztum była liderem bardzo dużego projektu unijnego „Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich” w ramach, którego
wytyczono prawie 150 km tras rowerowych łączących 7 gmin z powiatu sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego.
Uznawany jest przez władze regionalne za jeden z lepszych sieciowych projektów związanych z tworzeniem ścieżek
rowerowych.

Sztumski samorząd nie
zasypia gruszek w popiele
i w związku z bardzo dużym
zainteresowaniem mieszkańców rowerową rekreacją i turystyką, pracuje
nad kolejnymi projektami
rowerowymi.
Współpracując z Urzęd e m M a r s z a ł ko w s k i m
w Gdańsku przystąpiliśmy
jako partner do bardzo dużego przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie wzdłuż
W i s ł y- o d Kra kowa d o
Gdańska- Wiślanej Trasy
Rowerowej. Gmina Sztum

będzie odpowiedzialna za
przygotowanie odcinka
Biała Góra- Piekło. Ścieżka
będzie przebiegać na koronie wału przeciwpowodziowego. Obecnie trwają
prace przygotowawcze do
wykonania dokumentacji,
a sama inwestycja będzie
dofinansowana z Unii Europejskiej. Współpracując
z powiatem sztumskim
nad wykonaniem dokumentacj i mo d e r n i za c j i
drogi wojewódzkiej SztumSztumskie Pole- Biała Góra
z inicjatywy gminy Sztum

doprojektowano ścieżkę
rowerową Sztumskie Pole
(Fabryka Elita) aż do Białej Góry. Wnioskowaliśmy
o zaprojektowanie takiej
ścieżki bo mieszkańcy bardzo chętnie jeżdżą rowerami do Białej Góry, a droga
jest bardzo niebezpieczna. Ponadto taka ścieżka
rowerowa byłaby ”sięgaczem” łączącym Wiślaną
Trasę Rowerową ze Sztumu
i Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich. Mogłoby
to zapewnić większe zainteresowanie turystów naszym miastem.
Gmina Sztum stara się
także o środki na wykonanie dokumentacji przebiegu ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż linii brzegowej
Jeziora Sztumskiego. Od
strony miasta mamy piękny bulwar i mieszkańcy
w licznych rozmowach
wnioskują aby całe jezioro,
czyli od strony Zajezierza,

również opasać oświetloną, bezpieczną ścieżką, aby
wieczorami również tam
można było bezpiecznie
spacerować, czy biegać.
W ramach współpracy
z Malborkiem w Malborskim Obszarze Funkcjonalnym staramy się o środki
na wykonanie koncepcji
przebiegu ścieżki rowerowej łączącej Sztum z Malborkiem, przez Koniecwałd
i Gościszewo, wzdłuż drogi
krajowej nr 55. Ta droga
krajowa jest bardzo ruchliwa i niebezpieczna dla
rowerzystów. Wykonanie
takiej ścieżki byłoby naturalnym i bardzo bezpiecznym połączeniem między
blisko położonymi miastami, mieszkańcy, których coraz chętniej siebie odwiedzają (do Sztumu na plażę)
i bardzo bezpiecznym połączeniem dla rowerowych
turystów, których coraz
więcej na drogach.

W kilku zdaniach
GAZ DLA HALI

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzję pozwolenia na budowę sieci gazowej do budynku
hali produkcyjnej w Koniecwałdzie dla firmy Tech-Homes
S.A. To spółka z branży budowlanej, deweloperskiej, która
wdrożyła na rynek europejski system lekkich paneli konstrukcyjnych do zastosowań w budownictwie mieszkalnym i komercyjnym.
O planach Tech-Homes pisaliśmy w poprzednim numerze. Przypomnijmy, że firma zapowiadała postawienie na
terenie PSSE obiektów (hale produkcyjne) do produkcji
i montażu elementów systemu.

ROZBIÓRKA I PALOWANIE

W związku z planowaną przebudową skrzyżowania
drogi krajowej nr 55 (budowa ronda) oraz planowaną inwestycją na terenie dawnego ZGKiM, ekipa PWiK zdjęła
dachówkę z budynku Mickiewicza 9. Inwestor, firma WFH
z Poznania, zobowiązała się na własny koszt go rozebrać
Po tym przystąpi do palowania terenu pod parking i budynek handlowo-usługowo-mieszkalny. Prace te potrwają
około miesiąca.

Do końca 2014 r. firma zamierza mieć, zgodnie z harmonogramem, stan surowy zamknięty.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W okresie międzysesyjnym do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej dokonano 69 wpisów w tym:
13 wpisów o rozpoczęcia działalności, 10 wpisów zakończenia działalności; pozostałe 40 wpisy dotyczą wznowienia, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.

SCHETYNÓWKA

Złożono wniosek o dofinansowanie remontu drogi
gminnej (tzw. małej obwodnicy) w Gościszewie w ramach
narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój edycja 2015.

KARTA RODZINY

Po podjęciu przez Radę Miejską 13 czerwca uchwały
rozpoczęto wdrażanie Karty Dużej Rodziny. Od chwili uruchomienia projektu przyjęto 108 wniosków o jej wydanie. Wydano 352 karty i złożono zamówienie na kolejnych
209.
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W każdym wieku aktywni

Od wielu lat samorząd aktywnie współpracuje z seniorami. Oto niektóre przedsięwzięcia realizowane z udziałem i na
rzecz seniorów w mieście i gminie Sztum:

Dzienny Ośrodek Wsparcia został utworzony dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Sztum
Od października 2012 wymienić się swoimi doroku do czerwca 2013 roku świadczeniami i wiedzą
realizowano projekt pn. z młodzieżą.
„Aktywny senior to zdrowy
Dar dla potrzebujących
senior”. Środki z MinisterDzięki zaangażowaniu
stwa Pracy i Polityki Spo- MGOPS sukcesem zakońłecznej na jego realizację czyło się wnioskowanie
w kwocie 44 200 zł po- przez Stowarzyszenie Pozyskał samorząd gminny mocy Osobom Przewlekle
wspólnie ze Stowarzysze- Chorym „Dar Serca” o przyniem „Aktywny Czernin”. znanie z Ministerstwa Pracy
Ważnym partnerem w tym i Polityki Społecznej środprojekcie było również ków na realizację projektu
Sztumskie Centrum Kul- pn. „Aktywny senior darem
tury. Celem realizacji tego serca dla potrzebujących”.
projektu było m.in. zapo- Projekt realizowany jest
bieganie poczucia osamot- od lutego w partnerstwie
nienia osób starszych i ich Miejsko-Gminnym Ośrodmarginalizacja. W projekcie kiem Pomocy Społecznej
brało udział 40 osób (w tym oraz Sztumskim Centrum
połowa z młodego pokole- Kultury. Na przeprowadzenia). Założone cele projek- nie wielu atrakcyjnych dziatu zostały osiągnięte, m.in. łań i usług na rzecz osób
seniorzy stali się osobami starszych udało nam się poaktywnymi, zarówno pod zyskać prawie 108 tys. zł.
względem edukacyjnym,
Wiodącym kierunkiem
kulturalnym, jak i społecz- projektu jest rozszerzanym. Istotnym wpływ na nie dostępności do usług
osiągnięcie rezultatów było społecznych m.in. opiezaangażowanie przedstawi- kuńczych, kulturalnych,
cieli młodego pokolenia do edukacyjnych, poradniczorealizacji wspólnych działań doradczych, sportowych
z osobami starszymi. Dzięki i turystycznych. Jego adreprojektowi seniorzy poczuli satami są osoby powyżej
się potrzebni, mieli szansę 60 roku życia, w tym głów-

nie osoby samotne, o ograniczonej sprawności ruchowej, wymagające pomocy
oraz wolontariusze-seniorzy, którzy poświęcają tym
osobom swój wolny czas,
włączając się w realizację
zadań zawartych w projekcie. Zadanie będzie trwało
do końca tego roku.
Jak z wnukiem
Poszerzając ofertę wsparcia dla seniorów w 2014
roku MGOPS realizuje projekt pn. „Eko-senior”- edukacja ekologiczna osób
starszych z terenu miasta
i gminy Sztum oraz budowanie więzi międzypokoleniowej”. Celem projektu
jest pobudzenie aktywności społecznej, integracja
społeczna i wzrost świadomości ekologicznej wśród
uczestników projektu poprzez organizację spotkań
dla osób starszych oraz
warsztaty z efektywnego
i twórczego wykorzystania materiałów wtórnych.
W projekcie biorą udział
również przedszkolaki.
Inauguracja tego projektu miała miejsce podczas
tegorocznych Dni Ziemi
Sztumskiej i cieszyła się
ogromnym, zainteresowaniem mieszkańców. Na realizację projektu Ośrodek
otrzymał dofinansowanie
w kwocie 15 tys. zł z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
W Dziennym Ośrodku
Wsparcia
Od marca na terenie
gminy Sztum funkcjonuje
Dzienny Ośrodek Wsparcia
dla osób powyżej 60 roku
życia. Został utworzony
dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Sztum.
Prowadzenie tego ośrodka

zostało powierzone Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
„Dar Serca” w Sztumie,
które otrzymało na ten cel
w bieżącym roku dotację
od samorządu w wysokości
50 tys. zł. Dzienny Ośrodek
Wsparcia daje seniorom
możliwość poprawienia
swojej sprawności fizycznej poprzez udział w zajęciach usprawniających pod
kierunkiem rehabilitanta.
Ponadto zapewnia pomoc
pielęgniarską, fizjoterapię,
terapię zajęciową, zajęcia
kulturalne i rekreacyjne
oraz masaż. Obecnie zadanie to jest finansowane
dla 10 uczestników. Czas
pokaże, czy istnieje potrzeba zwiększenia tej liczby
i rozwinięcie działań w tym
kierunku, wraz z rosnącymi
potrzebami osób starszych.
Od kwietnia dzięki pozyskaniu dotacji z budżetu
wojewody w kwocie 25 tys.
zł MGOPS w Sztumie realizuje w środowisku nowe
usługi na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców
gminy, tj. specjalistyczne
usługi opiekuńcze. Również
to zadanie zlecono do realizacji Stowarzyszeniu „Dar
Serca” w Sztumie.
Kawa czy herbata
Od października 2010
roku do chwili obecnej
MGOPS w Sztumie realizuje
projekt ”Kawa dla seniora”,
dzięki któremu osoby starsze powyżej 60 roku życia
mogą skorzystać z możliwości wyjścia do lokalnych
punktów gastronomicznych
i napić się kawy za symboliczną złotówkę.
Od 20 lat przez MGOPS
organizowane są również
spotkania wigilijne dla
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osób starszych, samotnych
i bezdomnych. W przedsięwzięcie to, dzięki bardzo
dobrej współpracy, angażują się także sztumskie
parafie katolickie, Powiatowe Koło Polskiego Związku
Niewidomych oraz Zarząd
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Sztumie.
Z budżetu samorządu
gminnego rokrocznie przekazywane są dotacje na re-

nych i niewidomych w tym
seniorów, a ich celem jest
integracja i rehabilitacja,
poprzez wspólne wyjazdy,
spotkania i imprezy.
Miasto i Gmina Sztum
w swojej siedzibie, wynajmuje bezpłatnie również
pomieszczania dla takich
związków jak: Polski Związek Niewidomych – Okręg
Pomorski, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Sztumie, Oddział Woje-

W programie Eko – senior” biorą udział przedszkolaki
alizację potrzeb osób star- wódzki Związku Sybiraków
szych w ramach pomocy w Elblągu – Koło Miasta
społecznej, ochrony i pro- i Gminy w Sztumie, Związek
mocji zdrowia oraz działań Inwalidów Wojennych i Wojna rzecz osób niepełno- skowych RP w Sztumie.
sprawnych. Współpraca
Od 2011 roku MGOPS
w tym zakresie ze Związ- w Sztumie organizuje Gale
kiem Emerytów, Rencistów Wolontariatu. Inspiracją
i Inwalidów w Sztumie po- rozpoczęcia tak dużego
lega na działaniach skiero- przedsięwzięcia był obchowanych do osób starszych, dzony w 2011 Europejski
a celem ich jest integracja Rok Działalności Wolontaze środowiskiem lokalnym, riackiej na rzecz aktywnez przedstawicielami sa- go obywatelstwa. Podczas
morządów oraz instytucji gali wiele wyróżnień trafia
współpracujących na rzecz do wolontariuszy - senioosób niepełnosprawnych, rów, tj. ze Związku Emerystarszych i samotnych po- tów Rencistów i Inwalidów
przez organizację imprez w Sztumie, z Polskiego
i spotkań. Natomiast współ- Zw i ą z ku N i ew i d o myc h
praca z Polskim Związkiem w Sztumie oraz seniorów
Niewidomych, polega na ze Stowarzyszenia Pomocy
podejmowaniu działań na Na Rzecz Osób Przewlerzecz osób niepełnospraw- kle Chorym „Dar Serca”

w Sztumie i Kół Caritas w
Sztumie.
Uniwersytet otwarty
Uniwersytet Trzeciego
Wieku powstał przy Sztumski m Centru m Ku l tu r y
w 2007 roku. Jego program
ma na celu szeroko pojętą
edukację i rozwój, jak też
przeciwdziałanie samotności. Powstał na wyraźne
zapotrzebowanie naszej
społeczności. Adresowany
jest przede wszystkim do
emerytów i rencistów naszego regionu.
W ramach uniwersytetu
odbywają się zajęcia dydaktyczne, wykłady, prelekcje,
wyjścia do kina, odczyty
i warsztaty z różnych dziedzin sztuki m. in. z zakresu
muzyki, plastyki, rękodzieła, literatury, teatru, filmu,
fotografii czy historii sztuki.
Na wysokim poziomie są
też warsztaty ruchowe: fitnes, joga, wycieczki piesze,
a także spotkania dotyczące
zdrowego stylu życia. Dużym zainteresowaniem cieszą się także warsztaty jęz.
angielskiego i obsługi komputera. Co roku frekwencja
wynosi ok. 120 osób.
Program objęty jest patronatem Urzędu Miasta
i Gminy w Sztumie. Patronat naukowy sprawuje Akademia Morska w Gdyni.
Guzik życia
Od października z inicjatywy burmistrza Leszka Tabora, wdrażana będzie na
rzecz seniorów na naszym
terenie usługa teleopieki,
tzw. Guzik życia.
Szczegółowych informacji na
temat działań udzielają: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie, tel. 55
640 63 60, 640 55 63, 640 63
32, 640 63 33 lub e-mail: sekretariat@mgopssztum.pl oraz
Sztumskie Centrum Kultury
pod nr tel. 55 640 63 45, sck@
data.pl.

Dzień Dziecka Utraconego
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
wspólnie z parafią św. Anny
oraz Szpitalem Polskim po
raz czwarty zorganizował
Sztumski Dzień Dziecka
Utraconego. Dla zachowania
pamięci i uczczenia śmierci
sztumskich dzieci przedwcześnie utraconych (w wyniku poronień lub martwych
narodzin) w 15 października
w kościele św. Anny została
odprawiona uroczysta msza
święta. Po niej na cmentarzu
w Zajezierzu przy nagrobku
„Pamięci dzieci utraconych”
odbył się pochówek dzieci
nienarodzonych.
Podzielili się posiłkiem
3-4 października odbyła
się zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem”. Przedsięwzięcie to wsparte było
udziałem wolontariuszy z Zespołu Szkół w Sztumie oraz
Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach. Mieszkańcy wsparli potrzebujących, zakupując artykuły w
sklepach: Biedronka, Lidl,
Netto, Polo, Sokół. Zebrano
832 kilogramów produktów.
Serdecznie dziękujemy!
Bezdomni i samotni
Zwracamy się z apelem o
zwracanie szczególnej uwagi w swoim otoczeniu na
osoby samotne, bezdomne, starsze, nieporadne lub
uzależnione od alkoholu.
Wszystkim osobom bezdomnym nie posiadającym
schronienia MGOPS zapewnia miejsca noclegowe
i ciepły posiłek, a starszym
czy niepełnosprawnym
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Prosimy o
zgłaszanie do Policji, Straży
Miejskiej lub Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkich
informacji dotyczących takich osób (tel. 997, 55 640
2648, 640 6332, 640 6333 ).
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Od Dnia Przedszkolaka po rekord Guinessa

20 września po raz pierwszy obchodzony był jako Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione przez
Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.
mę warsztatową i podczas
nich dzieci współdziałają z
osobami starszymi - wspólnie bawią się, wykonują
zabawki z surowców wtórnych, itd.
Wszyscy świetnie spędzają czas. Jest to ciekawy
sposób na budowanie więzi
międzypokoleniowych.
Plac zabaw
26 września placówkę
odwiedzili burmistrz Leszek
Tabor i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak w towarzystwie Żabki
ze Sztumu, sławnej już boDzieci z Kubusia Puchatka biły rekord Guinessa w największej liczbie osób myjących w tym haterki książeczki promosamym czasie zęby
cyjnej o mieście i gminie.
ka
żaby.
Spotkanie
miało
mie
ustanowiły
rekord
GuiPodczas słuchania bajki
Uroczystość w Niepublicznym Przedszkolu Na Sło- bowiem na celu propago- nessa w największej liczbie przedszkolaki mogły ogląnecznej Górce odbyła się wanie Ogólnopolskiej Kam- osób myjących w tym sa- dać wyświetlane na ekranie
19 września. Wzięły w niej panii „Cała Polska czyta mym czasie zęby. Wszystkie ilustracje z książki i bardzo
udział dzieci ze wszystkich dzieciom”, w której przed- w samo południe szczotko- żywo reagowały na znane
grup wiekowych. Od rana szkole „Na Słonecznej Gór- wały przez 2 minuty zęby. im miejsca. Najstarsze dzierozlegała się muzyka po ce” bierze udział od kilku Z Przedszkola Kubusia Pu- ci, zanim wysłuchały bajki,
całym terenie placówki. Po- lat. Dzieci wysłuchały bajkę chatka w ustanawianiu re- obejrzały filmową wersję
goda była piękna, więc cała „Żaba ze Sztumu – powrót”, kordu wzięło udział 136 pierwszej części tej opowieści.
impreza odbyła się na placu czyli kolejną część przy- dzieci.
gód
znanej
już
bohaterki.
Eko-senior
Ale głównym punktem
przedszkolnym. PrzedszkoDzieci uczestniczą w spot- wizyty włodarzy było otwarlaki brały udział w różnych Na zakończenie spotkania
konkurencjach sportowych, ukoronowały swoich gości kaniach z seniorami, które cie nowego placu zabaw dla
śpiewały ulubione piosenki, medalem „Niepublicznego są prowadzone są w Sztum- dzieci, mieszczącego się na
uczestniczyły w zabawach Przedszkola Na Słonecz- skim Centrum Kultury w ra- nowym terenie pozyskanym
integracyjnych. Dzieci ry- nej Górce”. Goście wręczyli mach projektu „Eko-Senior dla przedszkola. Dzieci od
sowały kredą i bawiły się dzieciom książeczki o przy- - edukacja ekologiczna osób razu po uroczystości rozpostarszych z terenu miasta częły zabawę na tym kolobalonami. Na zakończe- godach sztumskiej żabki.
Rekord ze szczoteczką…
i gminy Sztum oraz budowa- rowy i nowoczesnym placu,
nie uroczystości otrzymały
Przedszkolaki z Kubusia nie więzi międzypokolenio- na który czekały z utęskniesłodki poczęstunek, balony
i odznaki „Przedszkolaka”. Puchatka realizują Ogól- wych”. Spotkania mają for- niem.
Impreza przyniosła ogrom- nopolski Program Edukaną radość i niezapomniane cji Zdrowotnej „Akademia
Aquafresh”. W jego ramach
wrażenia.
w przedszkolu prowadzoŻaba z książeczki
Po kilku dniach od Dnia ne są zajęcia edukacyjne z
Przedszkolaka odwiedzi- dziećmi, mające na celu wyli placówkę ważni goście: tworzenie w nich nawyku
burmistrz Leszek Tabor, wi- regularnego mycia zębów
ceburmistrz Alicja Podlew- i tym samym zapobieganiu
ska oraz przewodniczący próchnicy, która stanowi
Rady Miasta Czesław Olek- znaczący problem w Polsce.
30 września przedszkolasiak. Towarzyszyła im nieprzypadkowo żywa maskot- ki biorące udział w progra- Wesoło na nowym placu zabaw przy Kubusiu Puchatku
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Informacja dotycząca okręgów wyborczych oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych w gminie Sztum

* lokal głosowania dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie do dnia 27 października należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego,
a do 7 listopada należy zgłosić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono obwody głosowania nr 1- 12.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub
inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 do 21.
Informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego lub głosowania przez pełnomocnika jak również w sprawie spisu
wyborców można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w pok. 37 (II piętro) lub telefonicznie 55 640 6373.
W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w głosowaniu wyborcom z terenów wiejskich gminy, gdzie jest bardzo
ograniczona komunikacja publiczna, tradycyjnie zabezpieczamy transport autobusowy.
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35 propozycji do Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy złożyli 35 wniosków do tworzonego po raz pierwszy Budżetu Obywatelskiego, 21 spośród nich dotyczy
terenów wiejskich, 14 Sztumu i Czernina. Łączna wartość zgłoszonych pomysłów to prawie 3 mln zł. Kwota przeznaczona w budżecie gminy na zadania w ramach budżetu obywatelskiego to 600 000 zł, po 300 000 zł dla okręgu nr 1 „Sztum
i Czernin” oraz dla okręgu nr 2 „tereny wiejskie” (pozostałe 17 sołectw). Trwa analiza złożonych wniosków.
W październiku wyniki analizy zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego,
w którego skład wchodzą przewodniczący komisji Rady Miejskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i kierownicy
referatów Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Po posiedzeniu zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zostanie opublikowana
lista projektów, które będą brały udział o głosowaniu oraz lista tych, które nie będą w nim brały udziału z podaniem
uzasadnienia.
Głosowanie zaplanowano na przełom stycznia i lutego 2015 roku.
Tematy zgłoszonych wniosków:
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„Dwójka” pod Zieloną Flagą

29 września w Krakowie, podczas dorocznego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju Szkoła Podstawowa nr 2, została uhonorowana zostało prestiżowym certyfikatem, potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju
- Międzynarodową Zieloną Flagą.
Jest to tytuł nadawany nasze działania proekoloszkołom na całym świecie giczne i prozdrowotne prow ramach Programu Eco- wadzone na terenie szkoły,
Schools, w którym uczestni- jak i poza jej murami, udało
czy ponad 15.000 placówek nam się wypromować naszą
z 58 krajów całego świata. „Dwójkę” jako szkołę przyjaRolę koordynatora krajowe- zną środowisku naturalnemu
go na Polskę pełni Fundacja oraz uczynić ją rozpoznawalPartnerstwo dla Środowi- ną na tle innych szkół z przeska, która jest jako jedyna prowadzania różnorodnych
uprawniona do nadawania akcji, wdrażania ogólnopolZielonej Flagi. W Polsce cer- skich programów edukatyfikat przyznaje Kapituła cyjnych, zbiórek surowców
Programu Szkoły dla Ekoroz- wtórnych oraz konkursów
woju, w skład której wcho- o tematyce ekologicznej i
dzą m.in. przedstawiciele: zdrowotnej - mówi Grażyna Radość i duma z prestiżowego certyfikatu Zielonej Flagi
Ministerstwa Środowiska, Michalik. - . Jesteśmy dumni Fundację Partnerstwo dla ogólnopolska kampania informacyjno – edukacyjna,
Ministerstwa Edukacji, Na- z nadanego tytułu, ponieważ Środowiska.
każda
szkoła
legitymująca
się
„Dwójka”
nie
spoczęła
na
mająca na celu zwiększenie
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki certyfikatem Zielonej Flagi laurach. W szkole odbyły się wiedzy na temat zmian kliWodnej, Federacji Inicjatyw jest promowana w ramach warsztaty na temat zmian matycznych oraz powszechOświatowych oraz fundacji Programu Szkoły dla Eko- klimatycznych w ramach ne wprowadzenie proekorozwoju oraz innych progra- projektu „Zmieniam nawy- logicznych codziennych
ekologicznych.
- Cieszymy się, że scalając mów realizowanych przez ki – dbam o klimat”. Jest to nawyków.

Szumią dęby pamięci

We wrześniu minęła 75 rocznica wybuchu II wojny światowej, gdy naród polski musiał stawić czoła agresji niemieckiej
i sowieckiej. 17 września tradycyjnie w Gimnazjum nr 1 gościło seniorów reprezentujących Związek Sybiraków, Rodziny
Katyńskie i kombatantów.
cześć płk. Tefilowi Ney, ppor. zasadziła dąb poświęcony
Stanisławowi Szarmachowi armii Andersa – opowiadai ppor. Janowi Skóreckiemu. ją uczniowie. - Nie zabrakło
Następnie kombatanci i 25 - chwili na rozmowę i wpis do
osobowa delegacja młodzie- kroniki szkolnej przez honoży udała się pod głaz pamięci rowych gości. O wojennych
i pomnik Rodła. Po złożeniu losach żołnierzy Andersa
kwiatów seniorzy i młodzież przypomina 2-metrowy poudali się autokarem do Szym- sąg niedźwiadka Wojtka.
barka na centralne uroczy- Po kilku godzinach pobytu
stości Światowego Dnia Sy- w Szymbarku rozśpiewani
biraka. Honorowymi gośćmi wróciliśmy do Sztumu. DzięPoczet sztandarowy Gimnazjum nr podczas uroczystości
uroczystości byli: prezydent kujemy panu burmistrzowi
w Szymbarku
Lech Wałęsa i córka gen. za pomoc w sfinansowaniu
Na hali odbyło się spotka- stwowego, a zakończyło się Władysława Andersa - Anna wyjazdu. Była to prawdziwa
nie gości i pana burmistrza zaśpiewaniem Hymnu Sybi- Maria. Delegacji Gimnazjum żywa lekcja historii. W Szymz wszystkimi uczniami. Mło- raków przez uczennicę Justy- nr 1 towarzyszył sztandar barku zwiedziliśmy obiekty
dzież przygotowała krótki nę Świderską.
szkoły.
historyczne związane z pomontaż słowno-muzyczny,
Kolejnym akcentem było
- W Szymbarku uczestni- bytem Polaków na Syberii.
wręczono okolicznościowe złożenie kwiatów i zapale- czyliśmy we mszy św., apelu Z tego miejsca popłynęło
laurki. Spotkanie rozpoczęło nie zniczy przed Dębami Pa- poległych, spotkaniu z cór- kolejny raz przesłanie Nigdy
odśpiewanie hymnu pań- mięci. Minutą ciszy oddano ka generała Andersa, która więcej wojny!
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ O WYWIESZENIU NA
TABLICY OGŁOSZEŃ ORAZ UMIESZCZENIU NA STRONIE WWW.
SZTUM.PL W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA I WYKAZY NIŻEJ WYMIENIONYCH WYKAZÓW:
1) Wykaz z dnia 02.10.2014 r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w obrębie 4 Miasta Sztum przy ul. Żeromskiego,
oznaczonej nr 60/21 o pow. 1387 m2 opisanej w księdze
wieczystej KW GD2I/00003224/9
2) Wykaz z dnia 02.10.2014 r. o przeznaczeniu do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 60/22
o pow. 452 m2 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum
przy ul. Żeromskiego, opisanej w księdze wieczystej KW
GD2I/00003224/9 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na
rzecz osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
3) Wykaz z dnia 02.10.2014 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 238 o pow. 117 m2
położonej w obrębie 3 Miasta Sztum przy ul. Witosa, opisanej w KW nr 11665 z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
na rzecz osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
4) Wykaz z dnia 06.10.2014 r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego oznaczonych nr 279/161 o pow. 1056 m2 opisanej
w księdze wieczystej KW GD2I/00014470/8.
5) Wykaz z dnia 06.10.2014 r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Chopina, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 41 A i budynkiem
gospodarczym oraz działką nr 44 o pow. 692 m2, opisaną
w KW nr GD2I/00005818/4
6) Wykaz z dnia 06.10.2014 r. o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym:
- Nr 55 w miejscowości Koniecwałd z działką nr 14/2 o
pow. 1200 m2, opisaną w KW nr 12093,
- Nr 2 w miejscowości Goraj z działką nr 36/7 o pow.
919 m2 ,opisaną w KW nr 9235.
Szczegółowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości można uzyskać osobiście w pok. 43 lub 52 lub pod
nr telefonu 55 6406379 lub 55 6406362. Wykazy można
pobrać ze strony www.sztum.pl lub otrzymać w pokoju nr
43 tut. Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZY I OGŁOSZENIA
1. Wykaz nieruchomości należących do gminnego zasobu przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas określony do 3 lat (regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców) z dn. 18.09.2014r.
Część działki nr 10/25 i 175 obr. I m. Sztum z przeznaczeniem na ogród przydomowy i grunt pod garażami oraz
działka nr 60/21 (dawny nr 60/20) obr. IV m. Sztum z przeznaczeniem na cele składowe.
2. Wykaz dotyczący sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu, mieszczącego się w
budynku nr 6 w miejscowości Górki z dn. 10.09.2014 r.
Lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 6 w miejscowości
Górki z udziałem 0,0373 do działki nr 148/81 i 148/83 oraz
części wspólnych budynków 3, 4, 5 i 6.
3. Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Skłodowskiej
21 i oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 0,407 do
działki nr 176 z dn. 10.09.2014 r.
Lokal mieszkalny o powierzchni 74,96 m2 z pomieszczeniem kotłowni i piwnicą o powierzchni 13,00 m2 mieszczący się w budynku przy ul. Skłodowskiej 21 z udziałem
do działki nr 176.
Termin przetargu – 16.10.2014 r. o godz. 10.00. wpłata
wadium w wysokości 7300,00 zł do dnia 13.10.2014 r.
4. Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Skłodowskiej
zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9 i gospodarczym wraz z działką nr 183 z dn. 26.09.2014 r.
Budynek mieszkalny wolnostojący, jednorodzinny o powierzchni 82,20 m2, budynek gospodarczy o powierzchni
11,56 m2 oraz działka nr 183 o powierzchni 1161 m2.
Termin przetargu – 30.10.2014 r. o godz. 10.00. wpłata
wadium w wysokości 9 000,00 zł do dnia 27.10.2014 r.
WYKAZY I OGŁOSZENIA zostały również wywieszone
na tablicy informacyjnej na II piętrze w tut. Urzędzie oraz
zostały umieszczone na stronie internetowej www.sztum.
pl, zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy
i sprzedaży: Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 42 (II
piętro), tel. 55 640- 63-72 oraz 55 640-63-62.

Kalendarz podatnika
Przypominamy o terminach płatności, które przypadają w październiku.
10 października - comiesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - płatna na nadany dla tej opłaty
indywidualny numer konta bankowego.
15 października:
comiesięczna rata podatku od nieruchomości od osób prawnych,
comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych.
Wpłat należy dokonywać na konto Miasta i Gminy Sztum w BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020 (wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
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Maszerowali po mistrzostwo

III Mistrzostwa Miasta i Gmniny Sztum i IV Mistrzostw Powiatu Sztumskiego w Nordic Walking, rozegrane w ramach
Pucharu Pomorza na plaży miejskiej w Sztumie, zgromadziły rekordową liczbę uczestników.
m- M 14-17; Kołpak Jan – 2
kategorii open pań.
Na podium stawali na- m M 65-69; Zdziennicki Mistępujący nasi reprezentan- chał – 2 M 0-13; Chabowski
ci: 5 km kobiet: Zembrzuska Mirosław – 2 m M 45-49;
Ewa – 1 m K 60-64; Lagme- Kłopotowski Ryszard – 3 m
ser Kinga –1 m K 16-29; Lag- M 45-49; Słonina Eugeniusz
meser Regina – 2 m K 45- – 3 m M 65-69; Niepla Ro49; Wnuk Elżbieta – 3 m K man - 2 m M 70 +;
10 km kobiet:
55-59; Kołpak Irena –3 m K
Parafiniuk Krzysztofa –I m
60-64; Kopczyńska Anna – 3
m; Wiśniewska Malwina – 3 open; I m K 30; Pyzik-Kapm K 18-29; Mazerska Maria szewicz Angelika –I m K. 18– 1 m K 65-69; Kirsz Karolina 29; Adamczyk Małgorzata
Solidna rozgrzewka przed wyruszeniem na trasę wokół
jeziora
Fot. Sławomir Wiechowski – 2 m K 14-17 (Gimnazjum – III m K 30;
Trasę wytyczoną wokół byli zawodnicy Lekkoatle- Sztum); Przedpełska Julia
10 km mężczyzn
Jeziora Zajezierskiego (jedno tycznego Klubu Sportowego – 3 m K 13-17 (Gimnazjum
Mazerski Bartosz – III m
lub dwa okrążenia) ukończy- Zantyr Sztum. Na szczegól- Sztum); Lipińska Regina - 3 open; I m 30-39.
ło 221 osób, w tym repre- ne podkreślenie zasługuje m K 70 +;
Wszystkie wyniki są dozentanci Litwy i Australii. W zwycięstwo Krzysztofy Parastępne na www.elektro5 km mężczyzn:
tym gronie bardzo widoczni finiuk na dystansie 10 km w
Langmeser Kewin – 2 nicznezapisy.pl

Wielkie zimowe bieganie

15 listopada rozpoczynają się XVI Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych i II
stwa Grand Prix w Biegach Przełajowych.
Po raz drugi w piętnasto- trum Kultury, Szkoła Podsta- główny mężczyzn – 9400 m
letniej historii sztumskiej wowa nr 2 w Sztumie, ZSZ (2 okrążenia wokół jezioimprezy, mającej na celu Barlewiczki, Przedsiębior- ra),– kat. wiekowe: 1995-86;
zwiększenie atrakcyjności i stwo Wodociągów i Kanaliza- 1985-76; 1975-66; 1965-56;
masowości imprezy, roze- cji Sztum, Sztumska Agencja 1955-46; 1945 i starsi.
Bieg dla dzieci szkół podgrane zostaną mistrzostwa Estradowa Burczyk-Estrada
stawowych – 600 m (dziewdrużynowe. Do klasyfikacji oraz liczni sponsorzy.
Pat ro n at H o n o ro w y częta i chłopcy),– rocznik
liczone będą punkty 8 osób
z końcowej punktacji Grand sprawują: Mieczysław Struk 2002 i młodszych z możliPrix Sztumu w Biegach Prze- – Marszałek Województwa wością wyodrębnienia rocz.
łajowych (5 mężczyzn i 3 ko- Pomorskiego i Leszek Tabor 2004 i mł. Bieg dla młodziebiety) zgłoszone do zawodów – Burmistrz Miasta i Gminy ży szkół gimnazjalnych I i II
klasy – 1000 m (dziewczęta
o jednobrzmiącej nazwie Sztum.
Biegi zostaną rozegrane i chłopcy), rocznik 2000-2001.
drużyny. Specjalne puchaO końcowej klasyfikacji
ry i nagrody dla wszystkich w następujących terminach:
we
wszystkich kategoriach
członków najlepszych trzech 15 listopada, 13 grudnia,
drużyn, przy sklasyfikowa- 17 stycznia i 21 lutego 2015 decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w trzech
nych minimum sześciu ze- o godz. 11:00.
Kategorie i dystanse: bieg najlepszych startach. Przy
społach.
Organizatorem imprezy juniorów 1996-99 (dziew- równej ilości punktów decyjest Lekkoatletyczny Klub częta i chłopcy) – 4700 m duje kolejność na mecie
Sportowy Zantyr w Sztu- (1 okrążenie wokół jeziora), w ostatnim biegu.
Nagrody specjalne: W biemie, a partnerami: Miasto kat. wiekowe 1996-97 oraz
i Gmina Sztum, Starostwo 1998-99. Bieg główny ko- gu głównym kobiet i mężPowiatowe w Sztumie, Urząd biet – 9400 m (2 okrążenia czyzn nagrody dla 3-ch najMarszałkowski w Gdańsku, wokół jeziora), kat. wiekowe: lepszych sztumian i sztumiaWojewódzkie Zrzeszenie LZS 1995-86; 1985-76; 1975-66; nek (mieszkańcy Miasta i
w Gdańsku, Sztumskie Cen- 1965-56; 1955 i starsze. Bieg Gminy). Dla najlepszego sztu-

Drużynowe Zimowe Mistrzomianina-sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez
względu na zajęte miejsce.
Po zakończeniu I, II i III edycji
biegów – losowanie nagród
niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów
i marszów. Dla wszystkich
uczestników biegu głównego
startujących w ostatnim biegu GP i NW – pamiątkowe
medale.
Każdorazowe wpisowe
w biegu głównym kobiet
i mężczyzn i marszu Nordic
Walking – 15,00 zł, osoby
powyżej 70 lat (rocznik 1945
i st.) i juniorzy/ki;
1996-1999 i członkowie
ZANTYR Sztum – udział bezpłatny!. Mieszkańcy M i G
Sztum niebędący członkami
LKS ZANTYR – 10 zł.
Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają
bezpłatny gorący posiłek
i herbatę.
Więcej na: www.zantyr.pl
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Urok fotografii, czas przygody…

Z myślą o mieszkańcach miasta i gminy oraz turystach przygotowano w okresie letnim dwa projekty – questy oraz wystawy plenerowe na placu Wolności.
Podczas obchodów Dni kalnych historyków i osoby
Ziemi Sztumskiej, Pikniku zainteresowane turystyką.
z Żabą w Czerninie oraz To oni najbardziej inspiruotwarcia świetlicy w Bia- ją twórców questów. Nie
łej Górze promowano po- zdradzimy na razie żadnych
wstałe na zlecenie Miasta i szczegółów, jedynie jako cieGminy Sztum questy (rodzaj kawostkę możemy zdradzić,
gry terenowej), w ramach iż jeden z będzie miał chazadania „Questy - posze- rakter rowerowy.
rzenie oferty turystycznej
Questy cieszą się sporym
i zwiększenie atrakcyjności zainteresowaniem wśród
turystycznej Miasta i Gminy różnych grup wiekowych.
Sztum w oparciu o innowa- Wytworzyło się już stosuncyjne formy rozwoju turysty- kowo duże grono entuzja- Wystawa fotograficzna na placu Wolności. Na zdjęciu
ki”, współfinansowanego ze stów tego rodzaju poznawa- Wacław Bielecki
środków Unii Europejskiej w nia historii regionu, głównie łem przy okazji kameralnej „Gmina Sztum w obiektywystawy studentów UTW wie”, otwarto 24 lipca. Auramach Programu Rozwoju jednak na południu kraju.
panu burmistrzowi, że te torom najciekawszych foFotogramy na rynku
Obszarów Wiejskich na lata
Dużym powodzeniem cie- prace zasługiwałby na to, by tografii (prace 22 autorów
2007-2013.
szył się cykl fotograficznych pokazać je szerszej publicz- oceniała komisja w składzie:
Gry na zamku i śluzie
Na razie powstały dwa wystaw plenerowych przy ności, i to w dużych forma- Alicja Bartnicka, Wacław
z pięciu zaplanowanych qu- kościele poewangelickim tach.
Bielecki, Janusz Ryszkowski
Przedsięwzięcie powstało oraz Sławomir Lipski) wręestów. Pierwszy obejmuje na placu Wolności. Pomyteren Białej Góry, drugi zaś słodawcą zorganizowania w ramach projektu „Gmina czono nagrody, a wszystkim
przenosi nas w historię za- w tym miejscu takiej eks- Sztum w obiektywie”, do- uczestnikom podziękowamku krzyżackiego oraz śred- pozycji był Wacław Bielecki, finansowanego w ramach nia.
niowiecznej fosy miejskiej. prowadzący warsztaty z fo- operacji z zakresu małych
Tytuł drugiej mówi sam
Prowadzone są prace nad tografii dla słuchaczy Uni- projektów, działanie 413 za siebie: „Tak fotografują
kolejnymi trzema. W paź- wersytetu Trzeciego Wieku. „Wdrażanie lokalnych strate- słuchacze UTW w Sztumie”.
- Nawet nie marzyłem, że gii rozwoju” objętego PROW Trzecia „Sztum wczoraj
dzierniku odbyło się kolejne
spotkanie questingowe, na uda się to zrobić tak okazale na lata 2007-2013. Obejmo- i dziś” przedstawiała mektóre zaproszono m.in. lo- – przyznaje. – Wspomnia- wało ono konkurs fotogra- tamorfozę naszego miasta.
ficzny dla mieszkańców na- Złożyły się na nią fotografie
Konkurs fotograficzny
Kategoria wiekowa 7-13 lat - pierwsze miejsce zajęło zdjęcie szej gminy oraz wspomniany Henryka Lipskiego, Wacła„Widok na zielony mostek na bulwarze”, autorka Róża Schufreida, cykl wystaw. Ideę zrealizo- wa Bieleckiego, Kamila Mardrugie „Kanał w Uśnicach” Jakuba Ranachowskiego, trzecie „Wi- wał referat promocji.
kowskiego i Janusza Ryszdok na Sztum od strony Zajezierza” Idy Chańko.
Pierwszą, pokonkursową kowskiego.
W kategorii wiekowej 13-18 lat - pierwsze miejsce zajęło
zdjęcie „Słoneczna sztumska plaża” Klary Omieczyńskiej, drugie
„Jaszczurka z widokiem na Sztum” Martyny Dumalskiej, trzecie
„Widok przed burzą na osiedle domków jednorodzinnych” Romy
Cebuli.
W kategorii wiekowej powyżej 18 lat - zwyciężyła „Zima w Kępinie” Jadwigi Pozorskiej,
Fotografia „Fragment drogi za Sztumem w kierunku Malborka” Iwony Jones zdobyła drugą nagrodę, a trzecią Ewa Grzeca za
„Sztum – widok z Czernina”.

Uczestnicy konkursu oraz wystaw
Hanna Uchmańska, Ryszard Grzeca, Urszula Westfal, Bartosz Stachowicz, Henryk Biskup, Anna Ranachowska, Krystyna
Kogut, Janina Zaniewska, Tomasz Gackowski, Brygida Stępka,
Czesław Kołoszewski, Halina Demska, Halina Makulska, Regina Langmesser, Regina Lipińska, Małgorzata Kosmala, Czesław
Nieradka, Barbara Derbich, Barbara Gruszka, Roman Niemczyk,
Wacław Gładczuk, Ewa Klewicka, Nikodem Mietlewski, Mateusz
Wojtaś, Kacper Rudomin, Dawid Rudkowski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja odpowiedzialna za treść: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Z miasta i gminy
Gospodarzem
tegorocznych
dożynek gminnych było sołectwo
Czernin. Po mszy w podziękowaniu
za plony, starostowie dożynek Danuta Barańska i Waldemar Fierek
wręczyli tradycyjny bochen chleba
włodarzom gminy. Ci obiecali dzielić go sprawiedliwie i tak, aby dla
nikogo go nie brakowało.

Program utwardzania płytami jumbo
dróg gminnych, zaplanowany na 3 lata,
realizowany jest bez poślizgów. W tym
roku zaplanowano zmodernizowanie
ok. 10 kilometrów bieżących. Na zdjęciu prace w Zajezierzu.

Jest już ukończona nowa hala targowa (stoi na miejscu dawnego „blaszaka”), trwają procedury odbiorcze.
Nową inwestycją samorząd poprawia
warunki handlu drobnym przedsiębiorcom, producentom rolnym oraz
klientom.

We wrześniu zakończono przed terminem remont mostu nad Kanałem
Uśnickim. Koszt robót wyniósł ok. 269 tys. zł.

Leszek Tabor
burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Zapraszam do lektury
pierwszej takiej monografii.

Myślę, że warto o tym pamiętać,
czytając dzieje Sztumu.

Ktoś napisał,
że historia jest echem przeszłości
odbitym przez przyszłość
i odblaskiem przyszłości
rzuconym w przeszłość.

JÓZEF BORZYSZKOWSKI
0$5(.67$ĩ(:6.,

Wkrótce w sprzedaży w Sztumskim Centrum Kultury

