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Drugi budynek na Spokojnej
Dobre wiadomości dla oczekujących na swoje M płyną z kwidzyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Renawa”
Rozpocznie ona realizację drugiego
etapu budowy osiedla mieszkaniowego
przy ul. Spokojnej w Sztumie. Prezes
spółdzielni Jerzy Śnieg poinformował gminę, że 1 września rozpoczyna
stawianie drugiego budynku dla 80
lokatorów.
Przypomnijmy, że jest to budownictwo w formie spółdzielczej, kredytowane ze środków Banku Gospodarstwa
Krajowego. Budżet państwa dofinansowuje koszty kredytu, dzięki czemu
jego oprocentowanie jest stałe i wynosi
3,5 proc.

Obecnie jest to najlepsza oferta
mieszkaniowa w naszej gminie dla osób,
których nie stać na budowę własnego
domku lub zakup mieszkania na wolnym
rynku. Z informacji, jakie posiada gmina
wynika, że lokatorzy pierwszego, już
zasiedlonego budynku są zadowoleni
zarówno ze standardu budynku jak i
wysokości ponoszonych opłat.
Osoby zainteresowane mieszkaniami w nowym budynku prosimy o
bezpośredni kontakt ze Spółdzielnią
Mieszkaniową „Renawa” w Kwidzynie,
tel. (55) 279 37 33.

Dożynki w Sztumskiej Wsi
Tegoroczne gminne święto plonów obchodzono w Sztumskiej Wsi.

produkcji w takiej wysokości, jak w krajach zachodnich. Następnie dzielił chleb,
wręczony przez starostów – Barbarę
Kamrowską i Konrada Preussa.
Dla uczestników dożynek wystąpili
m.in. „Powiślanie”, Sztumska Orkiestra
Dęta i Krystyna Giżowska. Zabawa ludowa zakończyła święto plonów.
Fotoreportaż str. 2

Święto miasta

Rozpoczęła je dziękczynna msza
św. w kościele Podwyższenia Krzyża
Św., podczas której kazanie wygłosił ks.
proboszcz Andrzej Starczewski. Potem
barwny korowód z wieńcem przeszedł
na pobliski plac zabaw.

Po tradycyjnym obtańczeniu wieńca,
burmistrz Leszek Tabor podziękował
rolnikom za całoroczny trud, mając
świadomość, że żniwa jeszcze trwają, a
pogoda nie jest sprzyjająca. Życzył, aby
wkrótce otrzymywali unijne dopłaty do

23 września 1416 roku wielki mistrz
krzyżacki Michał Küchmeister wydał
wielki przywilej lokacyjny dla miasta
Sztumu. Historycy twierdzą, że najprawdopodobniej założenie miasta na zachód
od zamku (w miejscu dawnego folwarku)
miało wzmocnić jego funkcję obronne.
Tegoroczne święto będziemy obchodzić
10 i 11 września. Jak zwykle nie zabraknie
wielu atrakcji i niespodzianek. Gwiazdami
imprezy będą zespół Zakopower oraz
Bohdan Łazuka.
Program na str. 11
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Dożynki w obiektywie

Starostowie dożynek Barbara Kamrowska i Konrad Preuss przekazują włodarzom bochen chleba.

Panie z czernińskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

Zespół Powiślanie. Tradycja ludowa kontynuowana przez kolejne pokolenie.

Była okazja do zabawy także dla najmłodszych.
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Drogowcy na Reja i Lipowej
Gmina Sztum w porozumieniu z powiatem sztumskim od początku uczestniczy w rządowym programie budowy i modernizacji dróg zwanym popularnie „schetynówkami”.

Trwają prace przy modernizacji ulicy Reja.

W wyniku wspólnych ustaleń gmina
pomaga powiatowi, jako partner projektu,
finansowo, dzięki czemu wnioski te otrzymają więcej punktów od składanych przez
inne samorządy województwa pomorskiego i trafiają do grupy dofinansowanych
przez wojewodę.
Do tej pory udało się wyremontować
ulicę Nowowiejskiego. W tym roku wyremontowane zostaną ulice - Reja (prace
właśnie trwają) oraz Lipowa.
Trwają rozmowy i ustalenia dotyczące
roku przyszłego. Do końca września musi
zostać złożony stosowny wniosek. Ostateczny wybór będzie dokonany po opracowaniu
przez powiat sztumski kosztorysów oraz za-

rezerwowaniu przez radnych Rady Miejskiej
środków finansowych w budżecie gminy.
Wstępnie ustalono listę tych ulic. Planuje się wyremontowanie Czarnieckiego,
Chełmińskiej, Słowackiego oraz ok. 400 m
odcinek ul. Żeromskiego wraz z chodnikiem
od budynku dawnej szkoły zawodowej.
Gmina będzie także wnioskować do
powiatu, aby ten opracował dokumentację
dla ul. Morawskiego (trzeba tu wybudować
kanalizację burzową) oraz odcinka ul. Kochanowskiego (od projektowanego ronda
przy hotelu Baster do ogródków działkowych Relax). Opracowanie dokumentacji
wymaga czasu i trzeba o tym pamiętać,
planując te inwestycje na 2012 rok.

Zaczynają się prace na Zajezierzu
Na początku sierpnia, w wyniku rozstrzygniętego przetargu, Urząd Miasta i Gminy
Sztum podpisał umowę z firmą DEKPOL Sp. z o.o. z Pinczyna na budowę terenu rekreacyjnego oraz boiska do piłki siatkowej – plażowej przy plaży miejskiej nad Jeziorem
Sztumskim. Wykonawcy został przekazany plac budowy i prace już się rozpoczęły.
Stworzenie w malowniczo położonym na Zajezierzu terenu rekreacyjno–wypoczynkowego o powierzchni
około 1,5 ha, położonego obok dworku
Żeromskiego, zapewni sporo atrakcji
mieszkańcom i turystom.
Powstaną chodniki z kostki brukowej
oraz trakty piesze o nawierzchni żwirowej. Zostaną wykonane place zabaw
dla dzieci i młodzieży oraz obszary wypoczynkowe o nawierzchni piaskowej
i trawiastej. Odpoczynkowi i rekreacji
posłużą elementy małej architektury –
altany ogrodowe, ławki, stojaki na rowery.
Punktem widokowym na wschodnią
część miasta i jezioro będzie centralna
części skweru.

Nie przewiduje się wycinki istniejących
drzew, a nowo zaprojektowana zieleń
ozdobna dodatkowo urozmaici całe zadanie. Drzewa i krzewy będą wykazywały
zróżnicowanie kolorystyczne na przestrzeni roku. Dodatkową dekoracją będą
krzewinki z rodziny wrzosowatych o różnej
wielkości i pokroju. Ze względu na dotychczasowe przeznaczenie terenu wykonany
zostanie zupełnie nowy trawnik, aby
zapewnić prawidłową wegetację roślin.
Istniejąca droga oraz zlokalizowana
wzdłuż nabrzeżnej części terenu ścieżka
rowerowa zapewni bezpośredni dojazd.
Będzie tu można urządzać spotkania rodzinne, towarzyskie, koncerty plenerowe,
czy pogrillować.
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Rowerem na zamek
12 lipca w Sali Herbowej Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku została
podpisana umowa o dofinansowanie
projektu „Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich
na Powiślu – budowa trasy rowerowej
łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego”.

Projekt zostanie zrealizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013 (oś priorytetowa nr
6 – Turystyka i dziedzictwo kulturowe,
działanie 6.1 – Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny).
Jest to projekt partnerski realizowanym we współpracy z następującymi
samorządami i stowarzyszeniami: Miasto
i Gmina Sztum (partner wiodący), Gmina
Mikołajki Pomorskie, Miasto i Gmina
Dzierzgoń, Gmina Stary Dzierzgoń, Gmina Stary Targ, Miasto i Gmina Prabuty,
Gmina Malbork, Powiślańska Organizacja
Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.
W imieniu Miasta i Gminy Sztum oraz
partnerów podpis złożył burmistrz Leszek
Tabor, Zarząd Województwa Pomorskiego
reprezentował marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk oraz wicemarszałek Wiesław Byczkowski.
Głównym celem projektu jest utworzenie szlaku rowerowego o długości ponad 80 km, łączącego ze sobą pięć zamków zlokalizowanych na terenie Powiśla:
Malbork, Sztum, Dzierzgoń, Przezmark i
Prabuty. Inwestycja obejmuje budowę
tras i ścieżek rowerowych, poprawę ich
nawierzchni, utworzenie miejsc rekreacji
i wypoczynku oraz promocję atrakcji
obszaru. Cała długość szlaku zostanie
oznakowana tablicami i znakami zgodnymi z wytycznymi PTTK i standardami
regionalnymi. Projekt przyczyni się do
zwiększenia atrakcyjności turystycznej
Powiśla oraz stworzy możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu połączoną z jednoczesnym poznawaniem
dziedzictwa kulturowego i historii.
Całkowita koszt realizacji projektu
wynosi 18 506 833,28 zł, natomiast przyznane dofinansowanie w ramach RPO WP
to kwota 11 026 320,82 zł.
Więcej informacji dotyczących szlaku znajduje się na stronie internetowej
www.sztum.pl w zakładce Rowerowy
Szlak Zamków Gotyckich.
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Rewitalizacja także społeczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w ramach projektu miasta i gminy Sztum „Podniesienie
atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych
w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010, realizował w tym
roku działania dotyczące tzw. instrumentu elastyczności. Oznacza to, że oprócz działań infrastrukturalnych projekt zakłada
również rewitalizację społeczną, czyli działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Adresatami działań realizowanych przez Ośrodek były
osoby z rodzin zamieszkujących te części centrum Sztumu, które podlegają planowi
rewitalizacji. Dorosłych uczestników projektu zaproszono do
wzięcia aktywnego udziału
w spotkaniu profilaktycznym
dotyczącym problematyki
uzależnień, które odbyło się
na zamku w Sztumie, a ich
dzieciom zaproponowano
wyjazd na dwutygodniowe
kolonie letnie z programem
terapeutycznym.

Objęcie wsparciem tych
osób w założeniu miało sprzyjać planowanym działaniom
inwestycyjnym na terenie objętym rewitalizacją poprzez
włączenie społeczności tam zamieszkałej w proces zmian - nie
tylko infrastrukturalnych, ale
przede wszystkim mentalnych.
- Podejmując się realizacji
wymienionych działań chcieliśmy, aby mieszkańcy tego
terenu poczuli się współautorami wprowadzonych przez
władze miasta zmian. Mamy
nadzieję, że zmiana wizerunku

Grupa dzieci wyjechała na dwutygodniowe kolonie.

centrum Sztumu postępować
będzie wraz ze zmianą ich

postaw – mówi Sylwia Mackiewicz, kierownik MGOPS.

Pawilony na szachownicy - stanowisko gminy
W „POLSCE - Dzienniku Bałtyckim” z 20.08.2010 roku ukazał się artykuł pt. „Z boksów na bruk”, dotyczący wypowiedzenia
umów dzierżawy na tymczasowe pawilony handlowe na tzw. szachownicy w Sztumie.
Wszystkich zainteresowanych tą sprawą informujemy, że dzierżawcy gminnych
gruntów, na których postawili
swoje pawilony, od wielu lat
byli informowani o tymczasowym charakterze tej dzierżawy.
Związane to było z planami

gminy rewitalizacji centrum
Sztumu, budowy ronda przy
hotelu „Baster” oraz rozbiórką
budynków po byłym ZGKiM.
Gmina konsekwentnie realizuje zaakceptowane przez
mieszkańców działania. Robimy wszystko, aby centrum

Dzierżawcy gruntów, na których postawili pawilony, od wielu lat byli
informowani o tymczasowym charakterze tej dzierżawy.

Sztumu wypiękniało, a to wymaga m.in. rozbiórki tymczasowych obiektów.
Wielokrotnie prowadzono
rozmowy z handlowcami, w
trakcie których informowano,
że gmina nie ma innej lokalizacji dla tego typu zabudowy. Analizowano postawienie
boksów w hali targowej, ale
ze względu na zaangażowanie
finansowe gminy w duże inwestycje w budżecie na 2010
rok takie środki się nie znalazły.
Ponadto gmina planuje wykonanie w przyszłości kompleksowej modernizacji hali targowej
i sposób jej wykorzystania
trzeba starannie opracować.
Gmina wykazywała zrozumienie dla problemów handlowców, dlatego też, gdy
przesuwały się terminy realizacji planów samorządu np.
rozbiórki ZGKiM to też i przesu-

waliśmy dzierżawcom terminy
wypowiedzenia. W międzyczasie byli oni informowani o
wolnych lokalach do wynajęcia
i przez te kilka lat mogli znaleźć
dla swojej działalności inną
lokalizację.
Z informacji, jakie posiada
gmina wynika, że większość
dzierżawców nie prowadziła
osobiście działalności gospodarczej „na szachownicy”, ale
poddzierżawiała mienie gminy
bez jej zgody innym, osiągając
korzyści finansowe. Publiczne
więc twierdzenia, że z powodu
wypowiedzenia gruntów tracą
oni miejsca pracy jest więc
nieprawdziwe. Szkoda, że po
tak wielu latach, kiedy gmina
stosowała wobec nich niewygórowane czynsze, aby dać
szansę na rozwój działalności
handlowej, wypowiadane są teraz tak niesprawiedliwe oceny.
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Bulwar - co ze zjazdami dla wózków?
Widoczny jest postęp prac prowadzonych na bulwarze przy Jeziorze Sztumskim. Z terenu budowy wyłaniają się fragmenty
nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Mieszkańcy na dwóch odcinkach mogą spacerować wzdłuż jeziora.
Nowo ułożona nawierzchnia
ciągnie się od plaży miejskiej
(hangaru Victorii) w kierunki torów kolejowych. Kończy się malowniczo usytuowanym mostkiem, który niewątpliwie dodał
atrakcyjności całemu zadaniu
inwestycyjnemu. Drugim - dość
długim fragmentem - jest ułożony odcinek ścieżki rowerowej
od zejścia przy sklepie„Sokół”do
tzw. „Podkowy”.
Równolegle z pracami drogowymi wykonywana jest modernizacja oświetlenia.
Pomimo trudności zostały
wykonane przewierty sterowanych pod ulicą Jagiełły, umożliwiając ułożenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W miejscu,
gdzie obecnie prowadzone są
roboty ziemne, zostanie wybudowany parking zielony.
Firma DEKPOL kontynuuje
prace związane z modernizacją infrastruktury technicznej
w centrum miasta tj. budową
nowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Nad realizacją robót

Mostek przy torach kolejowych. Najbliższy wjazd dla wózków będzie przy plaży miejskiej.

czuwają inspektorzy: od robót
budowlanych, drogowych, sanitarnych, konserwatorskich oraz
archeologicznych.
Inwestycji – co zrozumiałe – towarzyszą wątpliwości.
Jedno z zadawanych pytań
brzmi: dlaczego przy schodach
prowadzących do bulwaru od
strony ul. Reja do mostku przy
torach kolejowych nie wykonano zjazdu dla osób niepeł-

nosprawnych oraz dziecięcych
wózków.
Gmina wyjaśnia, że na etapie
wykonywania dokumentacji
znane były tego typu oczekiwania mieszkańców. Projektant
otrzymał polecenie, żeby odpowiednie zjazdy uwzględnić.
W trakcie prac projektowych
okazało się jednak, że na tym tak
małym terenie i przy tak dużym
jego spadku nie ma możliwości

ich wykonania zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i określonymi parametrami zapewniającymi bezpieczeństwo.
Brak zjazdów nie jest więc wynikiem niedopatrzenia samorządu.
Dodajmy, że dogodne zjazdy
na bulwar dla wózków będą od
strony plaży, siedziby Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Baczyńskiego, placu Wolności i ul. Jagiełły.

Chodniki i ścieżka przy krajówce
Gmina od wielu lat współpracuje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku w celu realizacji
programu poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55, przebiegającej przez naszą gminę i miasto.
W poprzednich latach zaowocowało to bardzo ważnymi inwestycjami, np. budową
Ronda pod Dębami i Na Przedzamczu czy modernizacja ul.
Sienkiewicza i drogi Sztum
- Malbork.
Praktycznie jest już prawie
gotowa dokumentacja na
budowę ronda przy hotelu Baster oraz modernizację części
ulicy Jagiełły - do mostu nad
kanałem łączącym dwa nasze
jeziora. Te inwestycje związane są z poprawą bezpieczeństwa pieszych i kierowców, ale
także programem rewitalizacji
centrum Sztumu. Szczegóły
architektoniczne, zastosowane materiały są tak dobrane,
aby w przyszłości były ładnym

dopełnieniem rozpoczętych
już przez gminę prac w centrum miasta, tj. placu Wolności
i przyległych ulicach.
Ciągle jest są problemy,
czekające w kolejce do rozwiązania. Szczególnie mocno
mieszkańcy wnioskują o wykonanie chodników wzdłuż
drogi krajowej ul. Kwidzyńskiej, w Sztumskiej Wsi i Nowej
Wsi.
- Mam dobrą wiadomość –
mówi burmistrz Leszek Tabor.
- Wstępnie ustalono z dyrektorem GDDKiA w Gdańsku,
że wykonanie tych inwestycji
przyspieszyłoby przygotowanie dokumentacji przez gminę. Zapaliło się zielone światło,
ale radni będą musieli wyasy-

gnować środki na ten. Warto
jednak podjąć współpracę
na takich warunkach. Dzięki
takim poczynaniom udało się
wykonać brakujący odcinek
chodnika i ścieżki rowerowe
przy ul. Zacisze.
Przy okazji tych rozmów
narodził się jeszcze jeden
pomysł. W Internecie na społecznościowym forum sztum.
info.pl toczy się ciekawa dyskusja o ścieżce rowerowej
Sztum - Malbork wzdłuż drogi
krajowej nr 55. Obecnie wielu
amatorów turystyki rowerowej boi się z niej korzystać z
obawy o bezpieczeństwo. Za
duży ruch i jeżdżących tirów.
Połączenie miast tak ą
utwardzoną ścieżką byłoby

znakomitym pomysłem. Byłaby ona uzupełnieniem typowo
turystycznej, oznakowanej
ścieżki, która będzie wykonana
przez gminę Sztum w ramach
projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaku
zamków gotyckich”. Warunkiem jest to, by gmina wykonała dokumentację i uzyskała
zgodę właścicieli gruntów.
Warto chyba ten pomysł
zrealizować. Taka ścieżka rowerowa byłaby zaproszeniem
dla mieszkańców Malborka,
licznych turystów, aby odwiedzili Sztum, gdy centrum
miasta będzie zrewitalizowane, a bulwar nad Jeziorem
Sztumskim wraz z plażą przebudowane.
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Lepsza gmina – lepsze życie
Rozmowa z burmistrzem Leszkiem Taborem
Powoli dobiega końca kadencja władz
samorządowych. Czy będzie pan
ponownie kandydował na stanowisko
burmistrza Sztumu?

Wielu mieszkańców i znajomych zadaje mi to pytanie, a nawet zachęca do
ponownego kandydowania. Ostatecznej
decyzji jeszcze nie podjąłem, zrobię
to wkrótce po rozmowach z rodziną,
konsultacjach z różnymi środowiskami,
organizacjami. Serce i rozum podpowiadają, że powinienem poddać ocenie
wspólny dorobek ostatnich lat, a najlepszym sprawdzianem trafności decyzji jest
udział w wyborach.
Lubię pracować na rzecz naszej gminy, przez te lata działalności samorządowej poznałem bardzo dobrze potrzeby i
problemy mieszkańców. Szkoda byłoby
zaprzepaścić nabytego doświadczenia.
Pozyskałem i przygotowałem do pracy
w samorządzie wielu młodych i zdolnych
ludzi, którzy doświadczenie starszych
pracowników wzmacniają swoim potencjałem. Mam jeszcze sporo różnych
pomysłów. Nie czuję syndromu zawodowego wypalenia.
Teraz skupiam się na prowadzeniu
licznych inwestycji, przygotowaniu nowych projektów, które mają zapewnić
poprawę warunków życia mieszkańców
w myśl hasła „Lepsza gmina - lepsze życie”. To jest teraz najważniejsze i szalenie
absorbujące.

Co uważa pan za największe sukcesy
sztumskiego samorządu w mijającej
kadencji?

W mijającej kadencji było wiele ważnych zadań do wykonania. Najważniejszym jednak było pozyskanie środków z
Unii Europejskiej na gminne inwestycje,
zapewniające rozwój, modernizację
gminy i poprawę warunków życia mieszkańców. Ważne też były różne społeczne
potrzeby, np. utworzenie oddziałów
przedszkolnych na wsiach, czy zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci, młodzieży w
szkołach. To był cel strategiczny i został
osiągnięty. Śmiało możemy mówić, że to
jest nasz wspólny sukces: mieszkańców i
samorządu, bo widzimy dookoła, ile się
zrobiło i robi.
Jestem szczęśliwy, że udało się rozpocząć największą inwestycję od 1990
roku - rewitalizację centrum Sztumu i
bulwaru nad Jeziorem Sztumskim, cho-

poświadczają to także moje codziennie
rozmowy z mieszkańcami dosłownie na
ulicy, czy zebraniach wiejskich. Widać, jak
wielu ludziom zależy na tym, aby umocnić poczucie naszej wspólnotowości,
lokalnego patriotyzmu, dumy z miejsca
zamieszkiwania.

Co trzeba uznać za porażki samorządu?

ciaż wielu w to nie wierzyło. Już niedługo
zmieni się wizerunek naszego miasta.
Przypomnę, że w tej kadencji zakończyła
się budowa hali sportowej i modernizacja sztumskiego gimnazjum. Trwają
remonty pozostałych szkół i przedszkoli
oraz modernizacja kina. Zmiany dotyczą
nie tylko miasta. Praktycznie w każdym
sołectwie są większe lub mniejsze inwestycje. Wieloletnie przygotowania gminy:
społeczne konsultacje z mieszkańcami,
praca radnych, sołtysów i władz soleckich, liderów różnych stowarzyszeń,
urzędników samorządowych przyniosły
konkretne efekty.
Dużym osiągnięciem jest rozpoczęta
budowa nowego osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Renawa”. Przybyło 70
mieszkań, a jesienią rozpocznie się budowa kolejnego bloku dla 80 rodzin. To
oferta dla tych, którzy nie mają pieniędzy
na budowę domu, lub kupno mieszkania
na wolnym rynku.
W tej kadencji dostrzegam także
lepszą integrację i aktywność mieszkańców, także tych młodych. Wzrasta
zainteresowanie naszymi sprawami,
czego dowodem są m.in. ożywione dyskusje na lokalnych forach internetowych,

Raczej określałbym to jako niepowodzenia, ponieważ nie są to sprawy
definitywnie zakończone. Trzeba dalej
nad nimi pracować.
Niepowodzeniem na razie zakończył
się przetarg na sprzedaż zamku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ma on być
zagospodarowany na centrum hotelowo- konferencyjne. To dobry pomysł, ale
nasza oferta sprzedaży trafiła na rynek w
momencie, kiedy rozpoczął się kryzys gospodarczy. Spowodowało to, że jeden z
powyższych inwestorów zainteresowany
bardzo sztumskim zamkiem, odłożył na
razie swoje plany. Trzeba być cierpliwym,
bo na wszystko nie mamy wpływu.
Zaproponuję radnym podjęcie pracy
nad innym sposobem zagospodarowania zamku. Otworzyły się duże możliwości ze specjalnego programu dla Polski i
obwodu kaliningradzkiego. Rozmawiamy z partnerami na ten temat.
Musimy jako samorząd działać w tej
sprawie dwutorowo i wybrać ostatecznie
to, co będzie miało szanse na realizację,
aby nasz zamek zagospodarować.
Sen z oczu spędzają mi akty wandalizmu i chuligaństwa. Mam nadzieję, że
monitoring, który już niedługo będzie
zamontowany na głównych ulicach i
placach pomoże w walce z tą plagą.
Poważnym problemem dotąd jeszcze
nierozwiązanym, bo gmina skupiła się
przede wszystkim na inwestycjach mających szansę na dofinansowanie z UE, jest
stan techniczny wielu dróg gminnych i
osiedlowych.

Jak ocenia pan współpracę z opozycją
w Radzie Miejskiej?

Osobiście nie lubię słowa „opozycja”,
bo to od razu wprowadza podział, a przecież w tak małym środowisku nad czym
tu się dzielić? Lubię współpracować.
Na początku kadencji poprosiłem
radnych, żeby na przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
kontrolującej poczynania burmistrza i
urzędników, wybrali radnego z opozycji.
To dla przejrzystości działania i mojego
psychicznego zdrowia. Muszą być takie
hamulce w publicznej działalności.
Współpraca z „opozycją” – a nie było
tak w poprzedniej kadencji - układa
się dobrze. Dyskutujemy, spieramy się
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o różne rzeczy, ale w najważniejszych
sprawach jesteśmy zgodni. Nie mogłem
jednak zrozumieć uporu niektórych
radnych, np. z Samorządnego Powiśla,
próbujących zablokować przekształcenie przedszkola Na Słonecznej Górce w
niepubliczne. A przecież dzięki zmianie
zwiększyła się liczba tak potrzebnych
miejsc dla maluchów i zdecydowanie
poprawiły się warunki ich pobytu. Skorzystały na tym młode rodziny.
Podobnie było z zaangażowaniem
opozycyjnych radnych w popieraniu
kompletnie nieudanego planu powiatu
utworzenia gimnazjum przy sztumskim
liceum kosztem szkół podległych gminie
oraz próbę zablokowania przygotowania dokumentacji na rondo przy hotelu
„Baster”.

Opozycja twierdzi jednak, że czas
na zmiany...

...i dlatego gmina Sztum za mojej
kadencji zmienia się. Ich dynamika jest
duża co widać gołym okiem.
Opozycja rządzi obecnie powiatem.
Czy zaszły tam jakieś olśniewające zmiany, dające nadzieję np. na lepsze rządy
w gminie?
Przed wyborami zawsze pada hasło:
„Czas na zmiany”. Zapomina się, że zmiana sama w sobie nie jest wartością, ale
to jakie z niej konkretne korzyści będą
mieli mieszkańcy.
Podobnie z innych hasłem: „Czas na
młodych”. Często w bieganiu czy pływaniu rywalizuję z młodszymi od siebie. I
z wieloma wygrywam, choć nie powinienem. To dowód na to, że nie liczy się
wiek, ale przygotowanie do zawodów.
Podobnie w pracy samorządu. Niedawno rozmawiałem z prezydentem Elbląga,
Henrykiem Słoniną, znanym zapewne
starszym mieszkańcom, bo pracował w
Sztumie. Elbląg za jego rządów niesamowicie się rozwija, a pan Henryk ma
72 lata. Proszę tylko nie sądzić, że mam
aspiracje burmistrzować tak długo...
(śmiech).

Jakie są wciąż niewykorzystane
szanse Sztumu na poprawę sytuacji
gospodarczej, przyciągnięcie
inwestorów, utworzenie nowych
miejsc pracy?

Polityka gospodarcza to przede
wszystkim zadanie rządu, a walka z
bezrobociem należy do zadań powiatu
poprzez Powiatowy Urząd Pracy.
Od działalności gminy też jednak
dużo zależy. Jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej gminie, ale można też
zauważyć jak wiele się zmieniło. Pod-

kreślają to zwłaszcza ci, którzy dawno
nie byli w Sztumie.
Przy realizacji wielu przedsięwzięć
gmina bardzo pomogła. Radni podjęli
specjalną uchwałę o dużych ulgach
podatkowych dla firm tworzących nowe
miejsca pracy. W Gościszewie ulokowała
się nowa firma przeniesiona z Malborka.
Rozwinęło się wiele lokalnych firm, np.
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Jakie jest zadłużenie miasta
i czy nie zbliża się do bezpiecznego
maksymalnego poziomu zadłużenia?

W ostatnich latach ważne dla mnie
było przygotowanie nie tylko potrzebnej
dokumentacji na inwestycje, ale także
odpowiedniego finansowania. Gmina
dobrze przygotowała się do obsługi

Mieszkańcy mogą być spokojni. Finanse gminy są
bezpieczne i pod kontrolą. Taka sytuacja finansowa nie
oznacza, że gminę stać na wszystko.
Elita, Elstar, SNP, Fobos, Dawid, Fila,
również tych mniejszych. Niektóre z nich
wyrosły na krajowych potentatów.
Ściśle współpracujemy z Pomorską
Specjalną Strefą Ekonomiczną w pozyskiwaniu inwestorów dla naszej sztumskiej specjalnej strefy ekonomicznej w
Koniecwałdzie. Pojawiło się światełko
w tunelu. Jeden z inwestorów już wy-

finansowej tych dużych inwestycji,
gromadząc na lokatach własne zasoby
finansowe oraz bardzo oszczędnie zaciągając pożyczki. Plan był taki, aby w
momencie pojawienia się dużych środków z Unii Europejskiej posiadać własne
możliwości współfinansowania naszych
inwestycji bez szkody dla płynności finansowej gminy i utrzymania instytucji

Oceniam, że zadanie pozyskania środków
z Unii Europejskiej
wykonaliśmy ponad nasze wcześniejsze marzenia.
kupił dokumenty do przetargu i jest
duża szansa, że pierwsza działka będzie
sprzedana pod budowę nowej fabryki.
Drugi inwestor wyraża zainteresowanie
naszym terenem.
Dzięki dobrej współpracy z inwestorami wybudowano jedną z pierwszych
w Polsce farm wiatrowych w Koniecwałdzie, a dokumentacja na kolejną w

gminnych obsługujących mieszkańców.
Plan się powiódł. Inwestycje ruszyły
i mają zabezpieczenie finansowe. Planujemy zaciągnięcie kredytu w związku
z modernizacją kina. Nie przekroczy on
jednak 13 proc. naszych dochodów (na
dopuszczalne ustanowiono 60 proc.).
Stan finansów gminy pozwoli to na rozpoczęcie długofalowych przygotowań

Przed wyborami zawsze pada hasło opozycji:
„Czas na zmiany”. Zapomina się, że zmiana sama w sobie
nie jest wartością, ale to jakie z niej konkretne korzyści
będą mieli mieszkańcy.
Postolinie jest przygotowana. Powstała
nowoczesna sieć handlowa dająca nie
tylko miejsca pracy, ale wprowadzająca
większą konkurencję cenową na rynku
żywności, co ma olbrzymie znaczenie
dla budżetów domowych wielu mieszkańców, bo przecież nie jesteśmy społecznością zbyt bogatą.
Wiemy, czego chcemy i dlatego nie
wyrażamy zgody na budowę dużej biogazowni w Czerninie, do której trzeba
byłoby dowieźć 3 razy więcej uciążliwych odorowo odpadów niż do SNP
w Uśnicach. Przy czym uśnicka firma
zatrudnia 90 osób, natomiast w biogazowni ma być praca tylko dla trzech.

pod nowe zadania i budżet unijny dla
Polski po 2013 roku.
Dzięki stabilnej sytuacji pomagamy
też finansowo powiatowi w inwestycjach
ważnych dla mieszkańców.
Mieszkańcy mogą być spokojni.
Finanse gminy są bezpieczne i pod
kontrolą. Taka sytuacja finansowa nie
oznacza, że gminę stać na wszystko.
Potrzeb i oczekiwań mieszkańców jest
dużo więcej. Oznacza jedynie, że wszystkie decyzje podejmowane przez radnych
mają zabezpieczenie finansowe. Taką
politykę prowadzę od wielu lat.
Rozszerzona wersja wywiadu, jaki ukazał się w
„POLSCE – Dzienniku Bałtyckim”, dodatek „Powiśle”.
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Wypełniony testament
11 lipca przy pomniku Rodła odsłonięto tablicę z nazwiskami polskich działaczy z ziemi sztumskiej, szczególnie
zaangażowanych w sprawy plebiscytu 1920 roku. - Pamięć o tych osobach powinna być dla nas wszystkich mementem
- stwierdziła Izabella Sierakowska-Tomaszewska.
Uroczystości te, połączone
ze 100-leciem Banku Spółdzielczego w Sztumie, rozpoczęła
msza św. w kościele św. Anny.
Uczestniczyły w niej także
rodziny działaczy plebiscytowych. W kazaniu ks. Przemysław Demski podkreślał, jak
ważna jest dla mieszkańców
ziemi sztumskiej obchodzona rocznica. Polacy przegrali
nie dlatego, że byli słabi, ale
dlatego, że bardzo chcieli być
Polakami – powiedział.
Po mszy uformował się korowód, który przemaszerował
pod pomnik Rodła. Otwierali
go – tak jak 3 maja 1920 roku
w dniu polskiej manifestacji w
Sztumie – jeźdźcy na koniach
i bryczki, w których jechały
panie w strojach regionalnych.
- Sztumski samorząd w
sposób szczególny postanowił
uczcić 90 rocznicę plebiscytu
na Powiślu i wydarzeń z tym
związanych, aby wyrazić uznanie, złożyć hołd tym, którzy
szczególnie byli zaangażowani
w akcję plebiscytową i pielęgnowanie polskości na Ziemi
Sztumskiej – mówił burmistrz
Leszek Tabor, przypominając,
że w 1939 roku wielu działaczy
zostało aresztowanych przez

hitlerowców, a potem wielu zamordowanych. - Jest to swoiste
wypełnienie testamentu tych
środowisk, zawartego w książce śp. Haliny DonimirskiejSzyrmerowej „Był taki świat”,
bardzo ciekawie opisującej
atmosferę tamtych dni. Pisała:
„Ludzie zaangażowani w polską
sprawę plebiscytu zasłużyli
sobie na godne miejsce w narodowej pamięci”. Tegoroczne
uroczystości są też wynikiem
pracy badaczy naszej regionalnej historii skupionych wokół
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sztumskiej. W ramach obchodów 9 maja na skwerze przy
Jeziorze Sztumskim odsłonięto
popiersie Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego polskiego
kompozytora, autora „Roty”,
który koncertował w Sztumie
przed 90 laty ku pokrzepieniu
polskich serc. Z inicjatywy
rodziców i nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza nadano placówce
sztandar, którego szczególnym
symbolem obok godła Polski
jest znak Rodła.

Mit założycielski

Plebiscyt 1920 roku i następujące po nim wydarzenia
były mitem założycielskim

Pod pomnikiem Rodła przed uroczystością.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny uformował się korowód.

polskich środowisk na Powiślu, na Ziemi Sztumskiej.
Przyczyniły się do mobilizacji
polskich środowisk, rozwoju
polskiego życia politycznego,
gospodarczego, kulturalnego,
oświatowego. W 1922 roku postał Związek Polaków w Niemczech, którego symbolem jest
znak Rodła. Za tę wspaniałą
spuściznę w imieniu mieszkańców, sztumskim władz
samorządowych serdecznie
dziękuję, a te podziękowania
kierują do obecnych dzisiaj
potomków polskich rodzin. A
tablica z nazwiskami działaczy
szczególnie zaangażowanych
niech na wieki ich sławi.

Wydarzenia związane z
11 lipca 1920 r., działalnością Banku Spółdzielczego,
są niezwykle ważne dla budowania naszej współczesnej tożsamości historycznej,
wzmocnienia sztumskiego
patriotyzmu, naszej obywatelskiej wspólnoty. Z przedwojennego dziedzictwa polskich
środowisk szczególnie ważna
jest umiejętność pogodzenia
patriotyzmu niepodległościowego, osadzonego w historii,
przeszłości, z patriotyzmem
dnia dzisiejszego, jutra. Ten
patriotyzm był wypełniany
treściami historycznymi, ale
także codzienną działalnością
na rzecz dobra wspólnego,
inicjowania różnorodnych
przedsięwzięć prowadzących
do budowy placówek polskiej
wspólnoty. Dzisiaj mieszkańcy
Ziemi Sztumskiej powinni codziennie zdawać ten egzamin
z historii w tym właśnie duchu,
egzamin ze swojej odpowiedzialności za los swojej małej
ojczyzny. Skoro 90 lat temu
polskie środowiska miały aspiracje sprawowania władzy na
Ziemi Sztumskiej, powinniśmy
codzienna pracą te swoisty
testament dobrze wypełniać,
że te aspiracje miały wówczas
swoje uzasadnienie.
Cieszę się, że rocznicowe
inicjatywy zostały zrealizo-
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wane. Powstały symboliczne
miejsca, będące świadectwem
historii naszej małej ojczyzny
– zakończył burmistrz Tabor.

Wierność na bank

W swoim wystąpieniu Lech
Chętnik, prezes Banku Spółdzielczego w Sztumie, przypomniał, że placówka powstała z
inicjatywy lokalnych działaczy
polskich w 1909 roku, a została
zarejestrowana rok później.
Rozwijała się dynamicznie
do okresu plebiscytowego, a
jej dzieje splątane były ściśle
z losami mieszkańców ziemi
sztumskiej.
Drugi rozdział w dziejach
banku to smutny okres po
przegranym plebiscycie do II
wojny światowej. Ale podobnie jak polskie szkolnictwo
bank przetrwał , co było dowodem, że Polska na Powiślu nie
zginęła. Za obronę polskości
wielu działaczy polonijnych,
w tym spółdzielczych, oddało
życie.
Kolejny rozdział obejmuje
lata powojenne i trwa do lat
80. Placówka szybko została
reaktywowana, a brali w tym
udział ocalali z pożogi wojennej dawni działacze. Wkrótce
nowa władza zaczęła ograniczać spółdzielczość, zmieniały
się kolejno nazwy banku, ale
udało się ocalić ideę, aż do
zmiany ustroju. Ale i w nowych
czasach nie było łatwo, bo w
spółdzielczości upatrywano

Izabella Sierakowska-Tomaszewska, Stanisław Donimirski – reprezentanci
rodzin działaczy plebiscytowych oraz prezes BS Lech Chętnik oraz burmistrz
Leszek Tabor odsłonili pamiątkową tablicę.

resztek komunizmu. A przecież
spółdzielczość powstała dużo
wcześniej. Mimo zawirowań
bank przetrwał i trwa – dzięki działaczom, członkowi, a
przede wszystkim bardzo wiernym klientom.
Po tych wystąpieniach
Izabella Sierakowska-Tomaszewska, Stanisław Donimirski – reprezentanci rodzin
działaczy plebiscytowych oraz
Lech Chętnik, prezes Banku
Spółdzielczego w Sztumie
oraz Leszek Tabor, burmistrz
Sztumu odsłonili pamiątkową
tablicę, autorstwa Dawida
Kurkowskiego. Znalazły się
na niej nazwiska mieszkańców
ziemi sztumskiej najbardziej
zaangażowanych w sprawy
plebiscytowe.

Memento dla żyjących

Burmistrz Leszek Tabor wręczył Izabelli SierakowskiejTomaszewskiej, Stanisławowi
Donimirskiemu i Lechowi
Chętnikowi medale „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”.
- Dziękuję władzom i mieszkańcom Sztumu za to wspaniałe upamiętnienie naszych
ojców, dziadków – mówiła
Izabella Sierakowska. – Gdyby
nie oni kto wie, jak potoczyłyby
się nasze losy. Wydaje mi się,
że pamięć o osobach, których
nazwiska utrwalono na tablicy,
powinna być dla nas wszystkich
mementem - że nie jesteśmy
sami i nie powinniśmy myśleć
wyłącznie o sobie. A czasy
mamy takie, że nam wmawiają,
że tak powinno być. Otóż nie.

Pod tablicą m.in. córka działacza plebiscytowego Teofila Potowskiego, pani Jadwiga (na zdjęciu w środku).
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Nie żyjemy na bezludnej wyspie, bez naszych współbraci,
sąsiadów niczego sami nie
jesteśmy w stanie zrobić.
- Szanowni państwo, drodzy krajanie - tak zwrócił się
do zebranych Stanisław Donimirski, Honorowy Obywatel
Sztumu. - Jest to dla mnie dzień
bardzo ważny. Cała nasza rodzina jest ogromnie wdzięczna
naszym gospodarzom tej małej
sztumskiej ojczyzny za piękne
uroczystości, ufundowanie tablicy. Dobrze, że znalazła się na
pomniku Rodła, bo ci działacze
plebiscytowi – po przegranej – przystąpili do dalszego
działania. Wkrótce powstał
Związek Polaków w Prusach
Wschodnich, a następnie Związek Polaków w Niemczech. Na
tej liście działaczy jest bardzo
wiele osób, które zginęły za polskość śmiercią męczeńską i nie
ma w tym określeniu przesady.
Mamy też bolesne wspomnienia związane z latami
powojennymi. Wiele pokoleń
Sierakowskich, Donimirskich
pracowało, by ta ziemia wróciła
do Polski. I tak się stało. Niestety, my zostaliśmy pozbawieni
swoich ojcowizn, wyrzuceni z rodzinnych gniazd. Tym
bardziej jesteśmy wdzięczni
obecnym gospodarzom Ziemi
Sztumskiej, ze potrafią odkłamywać jej historię.
Niezwykle wzruszającym
akcentem było wystąpienie
córki Teofila Potowskiego, Jadwigi Adryańczyk. – Mam 92
lata – mówiła. – Jako 14-letnia
dziewczynka zaczęłam recytować wiersze w Sztumie.
Powiedziała jeden z nich:
„Spośród jezior cichych wód/
stary sztumski stoi gród/Tam
jest wierny polski lud/ co dochował ojców cnót/I twardy
staczał bój/ o byt i język swój” ...
Dalsze uroczystości odbywały się w salach zamku.
Uczestnicy otrzymali ładnie
wydaną monografię Banku
Spółdzielczego w Sztumie
autorstwa Lecha Chętnika i
Andrzeja Lubińskiego, który
następnie mówił o plebiscycie
na ziemi sztumskiej. Koncert
szopenowski zakończył uroczystości odsłonięcia tablicy.

10

WWW.SZTUM.PL • SIERPIEŃ 2010

Sztumska ballada wagonowa
15 sierpnia 1883 roku to ważna data w dziejach Sztumu. Wtedy to właśnie otwarto uroczyście linię z Malborka do Torunia.
Pewnie z przyzwyczajenia napisałem, że„uroczyście”, bo tak po Józef Łęgowski. Ten urodzony w Michorowie pod Sztumem etnoprawdzie nie znalazłem na to potwierdzenia. Żadnej oficjalnej fety graf, językoznawca i historyk, po studiach w Królewcu zakończonie opisano, bo czy można za taką uznać fakt – co przeczytałem nych obroną doktoratu i złożeniem egzaminu nauczycielskiego,
w „Gazecie Toruńskiej” - że żona jednego z zawiadowców którejś zanim rozpoczął pracę w gimnazjum wejherowskim, czas pewien
z małych stacji przystroiła dworzec kwiatami na powitanie pierw- spędził w Toruniu. Od października 1880 do końca stycznia roku
następnego codziennie przebywał w siedzibie „Gazety Toruńskiej”,
szego pociągu?
Trudno przecenić wagę wspomnianego wydarzenia. Sztum wspierając skromną liczebnie redakcję.
znalazł się na szlaku dróg żelaznych. Co prawda od 1 sierpnia 1876
Dworzec pół mili od miasta
r. przez teren naszego powiatu kursowała kolej nazywana malAle powróćmy na żelazne drogi. Na początku 1881 roku„Gazeta
borsko-mławską, kiedy to uruchomiono odcinek Malbork – Iława, Toruńska”podała:„Niektóre dzienniki prowincjonalne donosiły niez przystankami w Mleczewie i Mikołajkach, ale dopiero siedem lat dawno, że kolej (...) nie ma iść obok Sztumu, lecz że ma się skręcić
później miasto powiatowe zostało włączone w sieć połączeń.
kawałek za Ryjewem ku Postolinowi, a potem łączyć się z koleją
Widok pojawiającego się za Jeziorem Sztumskim pociągu malborsko-mławską. Kto zna tutejsze stosunki, ten pozna od razu,
musiał być dla mieszkańców niezwykły. Pamiętam przecież z dzie- że cała ta pogłoska jest potworną blagą. Prawda, że myślano o tym,
ciństwa, że jedną z ulubionych zabaw było machanie do pasażerów aby wprowadzić kolej miast nadwiślańskich na kolej malborskowychylonych z okien wagonów; jakaż to radość wybuchała, gdy mławską koło wsi Koślinki, ale zamiar tej bodaj zarzucono”.
któryś odpowiedział na nasze
Prace przy żelaznej drodze
pozdrowienie. Był to czas, gdy
były coraz bliżej Sztumu. W
czerpaliśmy szczęście z takich
lipcu skończono most kolejodrobnych gestów, ssania twarwy nad rzeką Bachą między
dych landrynek i dropsów albo
Ryjewem a Sztumską Wsią.
kilku łyków oranżady, kupoWykonała go ekipa mistrza
wanej obowiązkowo w kiosku
Toporskiego z Torunia.
Pod Dębami.
W sierpniu „kilku techniJuż kilka dni po inauguków” pracowało przez kilka
racji opowiadano głównie w
dni nad ostatecznym „namarmieście o nieszczęściu, jakie
kowaniem”przebiegu trasy od
spotkało miejscowego naSztumskiej Wsi do Malborka.
uczyciela. Powierzył on opiekę
„Kolej połączy się z linią kolei
nad swoją krową pastuszkowi.
malborsko-mławskiej między
Sztumski dworzec przypominał zwykły, drewniany barak...
Kiedy ten przepędzał stadko
Gronajnami a Willenbergiem
przez nasyp kolejowy, zbliżał się akurat pociąg od strony Kwidzy- (Wielbark). Dworzec sztumski pobudowany zostanie niecałe ćwierć
na. Zwierzaki szły dość ospale, a może chłopiec nie usłyszał hałasu mili od miasta (...). I miejscowość Bruszwałd (dziś Gościszewo – przy.
lokomotywy i nie popędzał? Tego się nie dowiemy. Doszło do jatki. mój) dostanie dworzec na polu sołtysa Schrödera”. Wcześniej – już w
Parowóz rozszarpał cztery sztuki, dwie poranił. „Przyczyna tego 1878 r. - gazeta informowała, że dla sztumskiego dworca wybrano
nieszczęścia jedynie w tym, że drogę przejazdu tak głęboko wyko- najstosowniejsze miejsce na „gruntach plebańskich”.
pano, iż w niej nadchodzącego pociągu widzieć nie można”. Czy to,
Anonimowy sztumski korespondent dziennika donosił w sierpco napisała gazeta, uchroniło pastuszka przed karą? Pewnie nie...
niu, że rozpoczęcie robót kolejowych jest dla miasta sprawą wielkiej
wagi. Nie chodziło tylko o nowoczesne rozwiązania komunikacyjne.
Rozmiażdżył jednego po drugim
Podobne wypadki nie były na kolei rzadkością. W październiku Na ukończeniu była budowa szosy między Sztumem a Starym Tar1879 roku mało nie doszło do tragedii w okolicach Mleczewa. Jak giem, przy której miało zajęcie kilkuset robotników. Wkrótce mieli
opisuje gazeta, po nasypie kolejowym biegło stado koni, za nimi zaś stracić dotychczasowe zajęcie, a przy kolei część z nich mogłaby
pojawił się rozpędzony pociąg. Maszynista rozpoczął hamowanie, znaleźć nowe zatrudnienie.
Duży napływ sezonowych pracowników dawał się we znaki
ale i tak „rozmiażdżył jednego po drugim na drobne kawałki w
całości 11 sztuk.” Uszkodzona lokomotywa dojechała do dworca. sztumianom. „Robotnicy, z których większa część nie ma stałego
„Okropnie było patrzeć na ścierwa jedenastu koni rozpostarte zamieszkania, wałęsają się masami po okolicy i napadają mieszwzdłuż szyn i na wagony obryzgane krwią i kawałkami mięsa”. kańców”. Dochodziło do różnych incydentów. W pobliżu Montek
Fraza godna dzisiejszych tabloidów, nieprawdaż? Nie wiem z całą trzech mężczyzn obrabowało z pieniędzy rachmistrza spod Gardei.
pewnością, kto napisał ten tekst, ale redaktorem odpowiedzialnym Z ranami głowy po ciosach szpadlami trafił do sztumskiego lazaretu.
Sztumski dworzec był skromny i dość oddalony od miasta.
gazety był wówczas Hieronim Derdowski (1852-1902), który do
historii literatury przeszedł jako ceniony pisarz kaszubski. Postać Przypominał bardziej drewniany barak. Dopiero prawie pół wieku
barwna, jak i jego twórczość. W 1883 roku wyjechał do Ameryki. W później, bo w latach 30. ub. wieku, postawiono murowany budynek.
Winonie redagował i wydawał do śmierci polski tygodnik dla ludu
Po uruchomieniu linii z Malborka odchodziły do piernikowego
„Wiarus”. W nekrologu zamieszczonym w tym piśmie napisano, że grodu trzy pociągi – o 6.20, 12.45 i 6.58, jak pisano, wieczorem. Z
Derdowski twierdził, iż „urodził się poetą”, a świat zmuszał go do Torunia przybywały do Malborka o 7.24, 12.19 i 20.02.
chwytania się zajęć, które dla niego były przykre.
Podróż ze Sztumu do Malborka trwała pół godziny.
Ciekawie po latach wspominał autora epopei„Pan Czorlińszczi”
Janusz Ryszkowski
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Na pełnych żaglach
Rozmawiamy z Janem Witenbergiem, prezesem Sztumskiego
Towarzstwa Żeglarskiego Saling
- W pierwszych latach po II
wojnie organizowano w Sztumie
„Dni Morza”. To dla pana zaskakujące?
- Nie bardzo. Kiedy po raz
pierwszy znalazłem się w Sztumie, a były to lata 60. ub. wieku,
przespacerowałem się z dworca
na Przedzamcze. I od razu miasteczko mi się spodobało – rynek
co prawda jeszcze zniszczony,
ale za to dwa piękne jeziora, a na
nich łopoczące żagle kadetów
i puntów. Pasjonowało mnie
wtedy żeglarstwo, a i do dziś mi
to nie przeszło, więc pomyślałem
sobie, że w dobre miejsce rzucił
mnie los. Amatorów sportów
wodnych w mieście było niemało, działała harcerska drużyna
wodna, miała na stanie Omegę.
A potem to organizacyjnie podupadło, choć były jakieś próby
wskrzeszenia. Nadal w Sztumie
są ludzie, którzy pasjonują się

żeglarstwem, pływają po morzach i jeziorach, to nie mają
na miejscu klubu. Stąd pomysł
stowarzyszenia. Victoria skupia
wyczynowców, my chcemy
zająć się turystyką wodną i rekreacją. Nie ma tu kolizji interesów.
- Działacie od czerwca i zaczynacie praktycznie od zera...
- Stowarzyszenie skupia blisko 50 wodniaków ze Sztumu –
żeglarzy, kajakarzy, ratowników,
amatorów nurkowania. Rozrzut
wieku członków duży, sporo
mamy w naszym gronie studentów. Mamy swoją siedzibę
w budynku na plaży miejskiej.
Jako najważniejsze zadanie
stawiamy sobie szkolenie młodzieży. Nie posiadamy jednak
żadnych jednostek klubowych,
a nie ma co się oszukiwać, że
w tej działalności sprzęt jest
najważniejszy. Szukamy partnerów, by pozyskać Omegę lub

Dni Ziemi Sztumskiej
KOROWÓD

Korowód tradycyjnie wyruszy spod
kina „Powiśle”. Następnie ul. Mickiewicza przez plac Wolności i ul.
Kochanowskiego przejdzie do Parku
Miejskiego, gdzie tradycyjnie burmistrz przekaże dzieciom i młodzieży
symboliczne klucze do bram miasta.
Korowód poprowadzi Sztumska
Orkiestra Dęta, wezmą w nim udział
wspólnie z włodarzami miasta, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji dzieci ze szkół i przedszkoli
gminnych.

SPARTAKIADA SPORTÓW
DZIWNYCH

Organizowana przy okazji Dni Ziemi Sztumskiej po raz drugi, cieszy
się ogromnym zainteresowaniem.
Będzie możliwość sprawdzenia
swoich sił w dyscyplinach nieco
odmiennych niż te olimpijskie, ale
równie ciekawych. Nagrodzona
zostanie także drużyna, która najlepiej sprawdzi się w kibicowaniu.

I SZTUMSKI ZLOT
MOTOCYKLISTÓW

To próba zaszczepienia na naszym
gruncie tradycji motocyklowych. To

pierwszy taki zlot, ale mamy nadzieję,
że będzie początkiem nowej tradycji w
naszym mieście.
Trasa parady: wyjazd z parkingów
przy ul. Ogrodowej (obok marketu
LIDL), przejazd ulicą Sienkiewicza,
Kasprowicza, obok dworca PKP, ul.
Reja, Rondo Pod Dębami, ul. Mickiewicza, plac Wolności, ul. Jagiełły,
Rondo Na Przedzamczu, ul. Jagiełły,
plac Wolności, ul. Mickiewicza, Rondo Pod Dębami, ul. Sienkiewicza, ul.
Nowowiejskiego, ul. Kochanowskiego
i wjazd do Parku Miejskiego.

Jan Witenberg, lekarz weterynarii,
związany zawodowo w Powiślem od
lat 60. ub. wieku. Mieszka w Ryjewie.
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Gdzie zbudować
basen?

Radni i burmistrz rozpoczęli
dyskusję nad lokalizacją w
Sztumie kompleksu sportoworekreacyjnego wraz z basenem.
Problem w tym, że gmina
nie dysponuje odpowiednimi
jednostkę klasy Puck, na której działkami, posiada je
można szkolić młodzież, małą natomiast powiat.
flotyllę Optymistów, pływające
szuflady dla najmłodszych. To
będzie duże wyzwanie.
Na ten sezon zaplanowaliśmy jedną imprezę rekreacyjną
– spływ kajakowy rzeką Liwą.
W październiku uroczyście
zakończymy sezon żeglarski,
pamiętając o odpowiednim
ceremoniale.
- Jaki jest skład zarządu klubu?
- Wiceprezesi Krzysztof Burczyk (odpowiedzialny za sprawy organizacyjne), Mirosław
Zarański (sprawy sportowe),
Piotr Ciesielski (sekretarz), Piotr
Olszewski (skarbnik).

ZAKOPOWER

Nazwa zespołu nawiązuje do Zakopanego, miasta z którego pochodzi
założyciel i lider grupy Sebastian
Karpiel-Bułecka. Debiutancka płyta
„Music hal” (2005) była energetyczną
mieszanką tradycyjnym melodii
góralskich i nowoczesnej muzyki klubowej, a jej producentem był Mateusz
Pospieszalski. W 2007 r. ukazała się
kolejna „Na siedem” z kompozycjami
Pospieszalskiego, w której tworzeniu
brali udział tak znane postacie świata
muzycznego, jak: Adam Nowak (Raz,
dwa, trzy) i Kayah – teksty, czy sławny
skrzypek Nigel Kennedy. Zespół otrzymał wiele nagród, a Sebastian Karpiel
stał się kimś bardzo rozpoznawalnym.

10 WRZEŚNIA: 11.00 – barwny korowód ulicami miasta • 12.00 –

przekazanie klucza do bram miasta • 12.30 – Spartakiada Sportów
Dziwnych • 18.00 – koncert zespołu Enej • 19.50 – uroczyste
rozpoczęcie Dni – życzenia burmistrza • 20.00 – koncert Zakopower
• 22.00 – pokaz ogni sztucznych • 22.30 –„Biesiada pod gwiazdami”
– gra Boys Dual Voice
11 WRZEŚNIA: 13.00 – Parada uliczna w ramach I Sztumskiego Zlotu
Motocykli • 16.00 – tort z okazji święta miasta - częstuje burmistrz
• 16.30 – Festiwal Piosenki Dziecięcej • 18.30 – koncert Bohdana
Łazuki • 20.00 – „Biesiada pod gwiazdami” - gra Retro Voice
IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 10.09. – wernisaż Zofii Orczyńskiej •
11.09. – turniej brydżowy • 11.09. – otwarte zawody wędkarskie
– Koło PZW Sztum

W 2005 roku w ramach unijnego programu „Renet” gmina
w porozumieniu z władzami
powiatu opracowała koncepcję
lokalizacji takiego kompleksu
u zbiegu ulic: Reja, Kościuszki,
Kasprowicza. Ta lokalizacja była
szczególnie korzystna ze względu na rozległy teren, istniejący stadion oraz bardzo dobre
skomunikowanie z głównymi
ulicami. Dodatkowym argumentem było położenie w pobliżu
dużych osiedli mieszkaniowych,
a także szkół gminnych - Szkoły
Podstawowej nr 2, Gimnazjum
nr 1 oraz powiatowego Zespołu
Szkół. Wydaje się, że jest to
ciągle teren najlepszy pod zamierzoną inwestycję, lecz trzeba
sprawdzić, czy wybudowanie
„Orlika”nie utrudnia ustalonego
wcześniej w koncepcji sposobu
zagospodarowania.
Alternatywą dla tej lokalizacji
może być teren leżący między
Sztumem, a Czerninem - za
Osiedlem Pieniężnego. Tuż przy
drodze wojewódzkiej powiat
jest właścicielem 10 ha ziemi.
Rada Powiatu Sztumskiego
podjęła już uchwały o sprzedaży tego gruntu, chociaż gmina
zwróciła się o jego przekazanie
w zamian za oddanie powiatowi
na własność budynku, w którym
mieści się siedziba starostwa.
Przypomnijmy, że po utworzeniu powiatu sztumskiego gmina
przekazała budynek danego
komitetu PZPR władzom powiatowym do nieodpłatnego
użytkowania. Niestety, starosta
sztumski nie wyraził zainteresowania taką propozycją zamiany.
Teraz jest być może ostatni
moment, żeby ustalić najkorzystniejszą lokalizację basenu.
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Historia wyciągnięta z kosza
Historia sztumskiej koszykówki rozpoczęła się w 1961 roku, kiedy to w Gwardyjskim Klubie Sportowym Olimpia powstała
drużyna męska, występująca w A-klasie. Można zacząć opowieść w taki właśnie sposób, ale można inaczej. Stanisław Walczak
to człowiek, który o tradycjach sztumskiej koszykówki wie prawie wszystko. Jako zawodnik, szkoleniowiec i działacz.
- Moja przygoda z basketem rozpoczęła się podczas nauki
w Liceum Pedagogicznym w Łowiczu (1950–1954) - wspomina.
– Poziom tej dyscypliny stał tam na wysokim poziomie, o czym
świadczy choćby zdobycie mistrzostwa województwa łódzkiego
szkół średnich.
Talent do gry w kosza licealisty szybko został dostrzeżony.
Trafił do reprezentacji województwa na ogólnopolską spartakiadę – w 1952 roku we Wrocławiu i w 1954 Lublinie. Potem
podczas służby wojskowej grał w reprezentacji elbląskiej 16
Dywizji Zmechanizowanej w mistrzostwach Pomorskiego
Okręgu Wojskowego.
Pozostał wierny koszykówce, gdy zaczął pracę w sztumskiej
oświacie. W 1961 roku powstała sekcja w ramach GKS Olimpia.
Drużyna męska przystąpiła do rozgrywek o mistrzostwo okręgu
gdańskiego A klasy, obok takich zespołów jak: Spójnia Gdańsk,
GKS Wybrzeże Gdańsk, późniejsi mistrzowie kraju, Flota Gdynia.
Można powiedzieć, że sztumska drużyna składała się z gwiazd.
Wystarczy spojrzeć na skład: Franciszek Szyszka, rekordzista i
wielokrotny mistrz kraju w chodzie sportowym; Bogdan Dudulewicz, sprinter, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym; Józef
Kaliszewski, bardziej kojarzony z piłka nożną...
- Zachowałem jako zawodnik sporo wspomnień. Z tych zabawnych: podczas jednego z meczów faulował Józek Kaliszewski, a protokolant wpisywał je mnie, bo nas nie potrafił rozróżnić.
I tak musiałem zejść z boiska po pięciu przewinieniach, których
faktycznie nie było. No, przynamniej nie tyle.
Do rozgrywek została zgłoszona także drużyna juniorek,
występująca pod szyldem Olimpii w latach 1962-1965. Trenerem był Stanisław Walczak. W archiwum pozostały karty takich
zawodniczek, jak: Elżbieta Wróblewska, Halina Janiszewska,
Barbara Kopczyńska, Barbara Borowicz, Wiesława Domańska,
Teresa Politowska i Jadwiga Pozorska.
Koszykówka trafiła też do szkół. „Dwójka” dysponowała,
w nieistniejącym dziś baraku, niewielką salką gimnastyczną.
Tablice z koszami przymocowano więc do... drabinek. Bardzo
skromne warunki nie przeszkodziły w pierwszym dużym sukcesie. W 1962 r. drużyna SP2, przygotowana przez Stanisława
Walczaka, zdobyła trzecie miejsce w mistrzostwa województwa
gdańskiego.
Po dłuższej przerwie klubowa koszykówka wróciła do Sztumu w 1974 roku za sprawą Powiatowego Ludowego Klubu
Sportowego. W rozgrywkach wystartowała drużyna juniorek
starszych, rywalizując z pięcioma innymi zespołami województwa gdańskiego. Trenerem został Lucjan Żeligowski. W lutym
1975 r. prowadzenie zespołu przejął Walczak. Juniorki starsze zostały wycofane z rozgrywek, pozostały w nich juniorki młodsze.
Do wyróżniających się zawodniczek należały Ewa Weltrowska,
Alina Kownacka, Alina Pskiet, Grażyna Złotucha, Eulalia Lepiesza,
Łucja Kasprzak i Ewa Tabor.
Po reformie administracyjnej rozwiązano PLKS, powstał LKS
Znicz Sztum. Drużyna juniorek młodszych brała udział w lidze
okręgowej w latach 1976-1978. W maju 1977 r. na I Wojewódzkiej
Spartakiadzie Młodzieżowy zespół Liceum Medycznego, oparty
na zawodniczkach Znicza, zajął trzecie miejsce, rok później
zdobył Puchar Kuratora. Najlepsze zawodniczki Znicza to: Elwira

Karty zawodniczek Znicza Sztum z 1976 i 1977 roku.

Drużyna Victorii (1980 r.), ostatnia w historii sztumskiego basketu.

Żołdowicz, Małgorzata Kaliszewska, Wiesława Zaremba, Jolanta
Piekarska i Danuta Kiakszto.
W 1978 roku aktywność sportowa przenosi się do powstałego przy Kombinacie Rolnym Czernin klubu Powiśle. Drużyna
koszykówki juniorek młodszych nie odniosła rywalizacji większych sukcesów, może poza jednym. Mirosława Giecewicz zajęła
trzecie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Z
końcem 1979 roku zespół został rozwiązany.
Po raz ostatni drużyna odradza się w powstałej w 1980 r.
MLKS Victoria Sztum, głównie po to, by przygotować się do
startu kolejnej Olimpiadzie Młodzieży. – W mistrzostwach
województwa zajęliśmy trzecie miejsce – wspomina pan Stanisław. – A sezon 1980-1981 był ostatnim w mojej działalności
trenerskiej.
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Dzięki nim pięknieje wieś
Podczas gminnych dożynek w Sztumskiej Wsi wręczono nagrody i wyróżnienia w VII gminnym konkursie „Piękne miasto i
wieś dziełem mieszkańców”.

Stefania Kalinowska z Postolina zwyciężyła w kategorii zagroda rolnicza.

Komisja w składzie: Grażyna Żołędowska (Urząd Miasta
i Gminy w Sztumie), Kazimierz
Wieżel (Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Starym Polu) i Ryszard Potowski
(przedstawiciel Pomorskiej Izby
Rolniczej) w kategorii zagroda
rolnicza pierwsze miejsce przyznał Stefanii Kalinowskiej z
Postolina. Drugie Teresie Lemkowskiej z Postolina, trzecie
Maricie Powierży z Nowej Wsi,
a wyróżnienie Beacie Bołkowskiej ze Sztumskiej Wsi.
W kategorii zagroda nierolnicza zwyciężyła Halina
Pawelczak z Postolina przed
Aliną Łęgowską z Nowej Wsi
i Elżbietą Makulską z Czer-

nina. Wyróżnienia przyznano:
Krystynie Wołowiec z Pietrzwałdu, Katarzynie Drelich,
Wiesławie Chabowskiej i
Monice Obuchowskiej ze
Sztumskiej Wsi.
Za najpiękniejszy uznano
balkon należący do Danuty
Barańskiej. Drugą nagrodą
otrzymała Marta Krawczyńska-Blacha. Obie panie mieszkają w Czerninie.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy
Sztum. Głównym celem konkursu było podniesienie estetyki terenów miasta i gminy,
oraz pobudzenie aktywności
społecznej na rzecz poprawy
ochrony środowiska.

Teresa Lemkowska z Postolina, II nagroda w kategorii zagroda rolnicza.

Alina Łęgowska z Nowej Wsi, II nagroda w kategorii zagroda nierolnicza.

W konkursie„Piękne miasto
i wieś dziełem mieszkańców”
mogli uczestniczyć posiadacze
zagród wiejskich, zagród nie-

Medżik znaczy najlepszy
Sztumskie Centrum Kultury zorganizowało na boisku „Orlik” w Sztumie coroczny
Turniej Drużyn Podwórkowych.

Zmęczeni po meczowej walce, ale zadowoleni...

rolniczych, jednorodzinnych
budynków mieszkalnych oraz
balkonów, którzy wypełnili
formularz zgłoszeniowy.

W zmaganiach udział wzięło 8 drużyn
starszych i 2 młodsze. Finały rozegrano na
boisku w Postolinie. W grupie młodszej
zwyciężyło LKS Powiśle Czernin, pokonując FC Sokoły. Najlepszym bramkarzem
w tej grupie wiekowej został Krystian
Dramiński (Powiśle). Królem strzelców
został Adrian Rychlewski (Powiśle). Najlepszym zawodnikiem wybrano Seweryna Ożoga (FC Sokoły). W grupie starszej
pierwsze miejsce zajęła drużyna Medżik
Tim. Druga była Villa Rosa, a trzecia PWiK
Sztum. Za najlepszego bramkarzu uznano
Wojciecha Zyskę (Medżik Tim), a zawodnika Mateusza Pietrzyka (PWiK Sztum).
Najwięcej goli strzelił Patryk Kotowski
(Medżik Tim). Drużyną Fair Play został KP
Ruch Gościszewo. Współorganizatorem
turnieju byli KP Ruch Gościszewo i LKS
Błyskawica Postolin.
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Agnieszka w światowej elicie
Udział Agnieszki Borowskiej w Mistrzostwach Świata Juniorów w kanadyjskim Moncton był jak wisienka na urodzinowym
torcie. Po prostu - nagrodą za ciężką pracę i tegoroczne sukcesy na arenie krajowej.
- Nie oznacza to jednak wcale, że poleciałam tam turystycznie – opowiada zawodniczka LKS Zantyr Sztum. – Zmierzenie się z
najlepszymi na świecie to duże wyzwanie.
Pewnie po cichu liczyłam na lepszą pozycję
niż 15, realnie mogło to miejsce w pierwszej
12. Wyjazd do Kanady był dla mnie i trenera
Adama Szpalerskiego zaskoczeniem.
Szczyt formy w tym czasie miałam za sobą.
Przypomnijmy. W Mistrzostwach Polski
Seniorów i Juniorów w Wielobojach w
Opolu startująca w 7-boju Agnieszka zajęła
zdobyła złoty medal, a wynikiem 5234 pkt.
ustanowiła rekord życiowy. Do minimum
na mistrzostwa świata wyznaczonego
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (5300
pkt.) zabrakło naprawdę niewiele. - Mamy
nadzieję, że PZLA doceni wynik naszej zawodniczki i powoła ją do ekipy narodowej
– mówił prezes sztumskiego klubu Ryszard
Mazerski. I władze związku tak postąpiły.

Co one tam jedzą?

Agnieszka poleciała do Kanady w towarzystwie trenera klubowego, który zapłacił
za wyjazd z własnej kieszeni.
- Wcześniej analizowałam wyniki moich
rywalek. Boże, co one robią, co one jedzą, że
mają takie rezultaty – śmieje się Agnieszka.
– Upatrzyłam sobie zawodniczki, z którymi
miałam powalczyć. Wszystko jednak pokrzyżowała pogoda. Nie jest tajemnicą, że
gdy pada deszcz, jest zimno nie potrafię
sobie dać rady z takimi warunkami. A tu na
początku zawodów właśnie taka pogoda.
Dobrze, że był ze mną trener Szpalerski i
dodawał mi otuchy. „Przecież wszystkie
macie takie same warunki” – tłumaczył. To
na pewno pomogło. Dobrze wypadłam w
skoku wzwyż, ale podczas pchnięcia kulą
doznałam kontuzji nadgarstka.
Drugiego dnia zawodów zaświeciło
słońce, sportową złość wyładowałam w
rzucie oszczepem, ustanawiając nawet
rekord życiowy. Z 21 miejsca po pierwszym
dniu zawodów awansowała na 15. W sumie
start Agnieszki trzeba uznać w sumie za
udany. Polska ekipa, startując nieco pechowo, nie zdobyła w Kanadzie żadnego
medalu. Agnieszka przywiozła – tak jak
inni – pamiątkowe repliki (pomniejszone)
tych prawdziwych.
- Cieszę się z zakończonego sezonu
– mówi. – Zdobyłam dwa mistrzostwa

To był bardzo udany sezon dla lekkoatletki Agnieszki Borowskiej.

Polski juniorek - w siedmioboju i skoku w
dal. Poprawiłam przy tym znacznie swoje
dotychczasowe rekordy. Nie spodziewałam się, że zakwalifikuję się do ekipy na
mistrzostwa świata juniorów. Dziękuję
przy okazji wszystkim, którzy mają udział w
moich sukcesach. Działaczom klubu Zantyr,
trenerowi Adamowi Szpalerskiemu, Miastu
i Gminie Sztum.

Szesnaście sekund i srebro

Olbrzymia niespodziankę sprawił
sztumskim miłośnikom królowej sportu Andrzej Rogiewicz (Zantyr Sztum). Zawodnik
trenowany przez Bartosza Mazerskiego
został wicemistrzem Polski w biegu na 3000
m podczas XVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych w Zielonej Górze.
W roku ubiegłym w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krakowie Andrzej w biegu na 3000 m był 21. W marcu po
półrocznej przerwie wrócił do systematycznych treningów. O coraz lepszej dyspozycji
świadczyły osiągane rezultaty. Był drugi w
Mistrzostwach Okręgu w Gdańsku na 1500
m, w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Juniorów Młodszych na 3000 m w Słupsku,
a wynik dał mu awans do Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży. W Zamościu zdobył
wicemistrzostwo klubów Zrzeszenia LZS
na 1500 m, a potem zwyciężył w Ogólnopolskim Mityngu LA w Sopocie na 1500 m.
Do Zielonej Góry Andrzej jechał z
dziesiątym wynikiem wśród startujących.
Miejsce w pierwszej szóstce miało być już
sukcesem. Trener z zawodnikiem po cichu
liczyli na więcej i się nie przeliczyli. Biegacz
zyskał czas 8.46,12 i o ponad szesnaście
sekund (!) poprawił swój poprzedni rekord
życiowy.
- Rogiewicz to bardzo duży talent, dysponujący świetnymi warunkami fizycznymi
– mówi Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr.
- Talent Andrzeja odkrył w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi dyrektor Dariusz Szewczak i skierował go do naszego klubu. Byłem
jego pierwszym trenerem, a pierwszym
jego osiągnięciem to mistrzostwo szkół
podstawowych w biegach przełajowych w
Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Mam nadzieję, że ten medal spowoduje,
że pódzie w ślady swoich poprzedników,
wielokrotnych medalistów Polski, uczestników mistrzostw Świata i Europy - Jarosława
Folty, Marcina Urbanowskiego, czy swojego trenera Bartosza Mazerskiego.
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