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Zantyr odkrywa
tajemnice

Obecnie Nogat płynie innym korytem, Zantyru trzeba szukać w starorzeczu…

Zantyr to gród – legenda, tym bardziej nieuchwytny, im bardziej zażarte
spory dotyczące jego lokalizacji się toczą. Tymczasem archeolog Zbigniew
Sawicki z Muzeum Zamkowego w Malborku bez rozgłosu wydobywa z ziemi pamiątki po pierwszym krzyżackim
komturstwie na Żuławach Wiślanych –
centrum władzy zakonu przed przeniesieniem stolicy do Malborka.
Historycy, analizując źródła, od dawna wiązali posadowienie pomorskiego
grodu, gdzie miał stanąć zamek krzyżacki w XIII w. z okolicami Białej Góry.
I właśnie w tych okolicach zostały odkryte jego relikty – na rozległym płaskowyżu w północnej części wsi; nad brzegiem starorzecza Nogatu, który obecnie
płynie innym korytem.
Str. 8-9
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To będą piękne wspomnienia
„Czas spędzony z rodzicami – najcenniejsze wspomnienia z dzieciństwa” i „Wiosenne tajemnice jaru Strugi Postolińskiej”
to dwa ciekawe projekty realizowane przez Sztumskie Towarzystwo Oświatowe.
W ramach pierwszego projektu odbyło się już integracyjne spotkanie uczestników. Poprowadziły je panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina. W bardzo
ciekawy sposób opowiedziały o kulturze
i tradycji kulinarnej Powiśla. Panie zbierają przepisy na potrawy regionalne, które potem wykorzystują podczas gotowania. Ich popisowym daniem są pierogi. Najważniejszym punktem spotkania
były warsztaty rękodzielnicze. Pod czujnym okiem i przy pomocy pań z KGW, rodzice z dziećmi wykonali przepiękne ,,lalki powiślanki” w regionalnym stroju. Miłym akcentem w czasie pracy była nauka przyśpiewek ludowych przy dźwiękach akordeonu. Spotkanie zakończyło
się po czterech godzinach i było wyjątkowo udane. Największym zaś plusem,
zdaniem uczestników, była możliwość
zrobienia czegoś wspólnie, co sprawiło
każdemu niezwykłą przyjemność.
Wszyscy czekają na następne spotkanie. Nauczą się piec i dekorować mazurki
świąteczne oraz każdy uczestnik wykona
pisankę wielkanocną wybraną techniką.
W najbliższych planach wycieczka
do Parku Krajobrazowego w Białej Górze
połączona z obserwacją śluzy. Uczniowie
i rodzice zapoznają się ze środowiskiem
naturalnym, dokonają obserwacji zwie-

Z pomocy pań z KGW rodzice z dziećmi wykonywali ,,lalki powiślanki”.

rząt i roślin, wykonają szkic fragmentu
przyrody. Z kolei wyjazd edukacyjny do
Gdyni w pozwoli na zwiedzenie Akwarium Gdyńskiego.
„Wiosenne tajemnice jaru Strugi Postolińskiej” to cykl spotkań przyrodniczo-historycznych. M.in., w kwietniu rajd
pieszy jarem Strugi Postolińskiej , zakończony ogniskiem na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi. Dzieci spotkają się z myśliwym koła

łowieckiego „Cyranka”, którzy opowiedzą
o ssakach i ptakach zamieszkujących
jar i gospodarce łowieckiej. W czerwcu
dzieci czeka wycieczka do ujścia Wisły
w Gdańsku z rejsem statkiem po Zatoce
Gdańskiej.
Będą też warsztaty historyczne.
Uczestnicy pod kierunkiem historyka
odszukają miejsce grodziska łużyckiego
w jarze Strugi, wysłuchają wykładu dotyczącego kultury łużyckiej, a następnie
wykonają dokumentację fotograficzną
śladów grodziska i przygotują wystawę
fotografii.
To niektóre zamierzenia zaplanowane w obu projektach.

Drodzy mieszkańcy,
Miasto i Gmina Sztum od wielu lat współpracuje z zagranicznymi gminami Val de Reuil z Francji i Ritterhude z Niemiec oraz
- od niedawna - z litewskim miastem Kupiskis. W tym roku będziemy gospodarzem spotkania mieszkańców miast partnerskich.
Od 2 do 6 maja 2012r. będziemy podejmować u siebie ok. 120 gości z zagranicy.
W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą, czy zechcieliby Państwo ugościć w swoich domach przedstawicieli z Francji lub Niemiec? Podobnie jak w poprzednich latach będzie to niesamowita okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, ale przede
wszystkim do nawiązania przyjaźni, niekiedy na całe życie. Byłaby to duża pomoc dla sztumskiego samorządu, ale też i wyraz gościnności mieszkańców ziemi sztumskiej.
Proszę o zgłaszanie się chętnych do przyjęcia gości w swoich domach.
Więcej szczegółów w sprawie otrzymacie Państwo od pani Ewy Ruczyńskiej - kierownika Referatu Programów Pomocowych,
Współpracą z Zagranicą oraz Organizacjami Pozarządowymi, tel. (55) 640 63 93, e-mail: ewa.ruczynska@sztum.pl oraz od pani Anny Kaszyńskiej, pracownika tego referatu, tel. (55) 640 63 40, e-mail: anna.kaszynska@sztum.pl.
Zachęcam gorąco do wzięcia aktywnego udziału w naszym projekcie.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
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Tylko indywidualne umorzenia

Krótko

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność na placu Wolności, zwrócili się o całkowite
umorzenie tegorocznego podatku, jaki mieliby zapłacić gminie. Burmistrz wyjaśnia,
dlaczego wniosek złożony w tej formie nie mógł zostać uwzględniony.

WYROK

Otrzymałem od grupy przedsiębiorców wniosek, złożony przez przedstawiciela Panią Sylwię Monkielewicz, o umorzenie 100 proc. wysokości podatku za
powierzchnie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Zgadzam się z Państwem, że prowadzone prace związane z rewitalizacją
centrum Sztumu mogły mieć wpływ na
prowadzoną działalność gospodarczą.
Uciążliwości dla mieszkańców i prowadzących działalność gospodarczą w tej
części miasta były jednak nieuniknione ze względu na zakres prowadzonych
prac.
Samorząd podjął się jednak tego zadania, gdyż od wielu lat mieszkańcy postulowali konieczność zmiany wizerunku
naszego miasta. Również wybrani przez
mieszkańców radni uchwalili Program
rewitalizacji miasta Sztum, umieścili to
zadanie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Samorząd wykorzystał historyczną szansę, jaką były środki z Unii Europejskiej, aby tę modernizację przeprowadzić. Jej celem jest właśnie ożywienie
społeczne i gospodarcze centrum miasta, którego znaczenie od wielu lat malało ze względu na zdegradowaną przestrzeń publiczną.
Za wszelkie niedogodności i wynikłe
problemy z tytułu prowadzenia tej inwestycji Państwa przepraszam, ale nie wynikały one ze złej woli.
Natomiast w sprawie złożonego
wniosku to ubolewam bardzo, ale zostaliście Państwo wprowadzeni w błąd
przez swojego przedstawiciela, ponieważ w takiej formie i treści nie może na
mocy obowiązujących przepisów zostać
rozpatrzony pozytywnie. Szkoda, że radna Sylwia Monkielewicz nie zasięgnęła opinii wśród pracowników Referatu
Podatkowego, skoro nie posiada odpowiedniej wiedzy, jak można faktycznie
pomóc konkretnym przedsiębiorcom.
Gmina nie może ponosić odpowiedzialności za wzrost kosztów prowadzenia
działalności niezależnych od samorządu,
np. koszty mediów i paliwa. O umorzenie
podatków należy zwracać się w trybie indywidualnym, a nie zbiorowym, i to tylko tacy przedsiębiorcy, którzy składają
deklaracje podatkowe do gminy. Z analizy listy przedsiębiorców wnioskujących

o umorzenia wynika, że tylko 3 jest
podatnikami podatku, a w 9 przypadkach podatnikami są nie przedsiębiorcy,
ale firmy wynajmujące swoje lokale do
prowadzenia działalności i tylko one mogą starać się o ewentualne umorzenie.
Radna powinna również wiedzieć,
że nie można wnioskować o umorzenie
podatków, które należy dopiero zapłacić w przyszłości w 2012 roku. Ewentualne umorzenie może dotyczyć tylko zaległości podatkowych. Do każdego wniosku z tego względu, że umorzenie podatków jest formą pomocy publicznej, należy zgodnie z przepisami prawa dołączyć
dokumenty finansowe obrazujące faktyczną sytuację finansową firmy.
Rozumiejąc, jak trudno jest obecnie
prowadzić działalność dodam, że z analiz, jakie prowadziła gmina wynika, że
nie podatek lokalny jest najpoważniejszym kosztem w prowadzonej działalności gospodarczej, decydującym o jej prowadzeniu, ale koszty wynikające z polityki finansowej i podatkowej państwa i rządu.
Sytuacja przedsiębiorców w centrum
miasta była omawiana przez radnych
przy okazji podejmowania uchwały podatkowej na 2012 rok. Radni nie mogli zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwalić niższych stawek podatkowych
dla tej części miasta z powodu rewitalizacji.
Jest mi bardzo przykro, że w takiej
formie i treści wniosek nie może być
uwzględniony. Zapraszam jednocześnie
zainteresowanych przedsiębiorców do
Urzędu Miasta i Gminy, aby bezpośrednio porozmawiać z panią Iwoną Sanewską, kierownikiem Referatu Podatkowego, tel. (55) 640 6337 o warunkach, jakie
należy spełniać i dokumentach, które należy przedłożyć, aby ubiegać się o ewentualne umorzenie zaległości podatkowych. Posiada ona moje upoważnienie
do podejmowania decyzji w tych sprawach.
Leszek Tabor,
burmistrz miasta i gminy
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Jak podaje strona internetowa sztumskiego starostwa, 15 marca w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie, Wydział II Karny, w postępowaniu nakazowym zapadł
wyrok w sprawie zasypania rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Kochanowskiego - drogi powiatowej, co spowodowało zalanie jezdni i utrudnienia w ruchu.
W orzeczeniu wskazano winnych (właścicieli działek przyległych do drogi) popełnienia czynów określonych w art. 100
pkt. 3 kodeksu wykroczeń i wymierzono
karę grzywny oraz obciążono kosztami
postępowania sądowego.
Po uprawomocnieniu się wyroku Powiat Sztumski wystąpi do sądu cywilnego z powództwem o odszkodowanie
z tytułu strat poniesionych na drodze powiatowej w związku z jej zalaniem.

PLANY INWESTYCYNE

Miasto i Gmina Sztum planuje pozyskanie dodatkowych środków z funduszy europejskich na elementy uzupełniające i wzbogacające zakończoną inwestycję związaną z Bulwarem Zamkowym
nad Jeziorem Sztumskim. Chodzi, m.in.,
o rozbudowanie systemu monitoringu
oraz wykonanie oświetlenia przy ulicy
Władysława IV, budowę pomostu na przy
terenie rekreacyjnym w Zajezierzu, remont budynku na plaży miejskiej a także
ścieżki rowerowej wzdłuż linii brzegowej
jeziora (od strony ul. Kwidzyńskiej).
Trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z sprawie
budowy chodnika na ulicy Kwidzyńskiej.
Dobre wieści dla wszystkich fanów
fitness - miasto planuje zamontowanie
sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

ZJAZDY

W marcu wykonano zjazdy dla rowerzystów i wózków przy sklepie Sokół oraz
na terenie rekreacyjnym w Zajezierzu.
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Licealiada zgodnie z naturą
„Żyjemy eko” – to hasło XI Licealiady w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Najlepszą w ogólnej rywalizacji
okazała się klasa II B.

W żartobliwej formie młodzież przekazywała bardzo istotne treści.

„Ziemia Sztumska jest eko”.
Pierwsze miejsca w Konkursie Plastycznym dla uczniów
szkół podstawowych zajęli kolejno: Agata Nabojczyk,
i Karol Sielski; wyróżnienia:
Amelia Jabłonowska, Cyprian
Klimaszewski, Kinga Rutkowska, Otylia Pietrzyk, Róża Witkowska, Aleksandra Peylo,
Bartłomiej Banaszak, Oskar
Cebula (wszyscy z SP Sztum).
Rozstrzygnięto Konkurs
Literacki o nagrodę im. Leoka-

- Chcieliśmy zwrócić uwagę na stan środowiska naturalnego, budzić świadomość
odpowiedzialności za przyrodę i propagować ideę zrównoważonego rozwoju. Inicjatorką Licealiady była śp.
Leokadia Ćwirko- Zielińska.
W tym roku mottem działań uczyniliśmy słowa Cycerona: „Dobrem najwyższym
jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć”. Udało się
nam włączyć do współpracy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego
powiatu. Słowa podziękowania składamy lokalnym firmom oraz fundatorom nagród – mówi Wiesława Kowalik, opiekunka Samorządu
Szkolnego.

Wiesława Kowalik przyjmuje zasłużone gratulacje do Czesława
Oleksiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej.

Program Licealiady był
bardzo bogaty. Klasy nawiązały kontakt z odpowiednimi firmami, rywalizowały ze
sobą, organizując występy
i wystawy. Prezentowały osiągnięcia ekologiczne tych firm,
z wiedzą i humorem propagując: Eko-energię, eko-transport, budownictwo, żywność,
rolnictwo i eko-urodę. Nagrody w tej kategorii ufundowali - starosta Wojciech Cymerys
i burmistrz Leszek Tabor.
Wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli - dwie
nagrody europosła Tadeusza Cymańskiego - zdobyli
w Konkursie Fotograficznym
Jakub Michalik i Daniel Monkielewicz (obaj LO Sztum)
W ramach Licealiady odbyły się konkursy pod nazwą

dii Ćwirko-Zielińskiej. Wśród
gimnazjalistów
zwyciężyła
Marta Winkiel (Sztum); wyróżnieni zostali: Katarzyna Klatt
(Czernin), Dominika Kwiatkowska (Ryjewo), Patrycja
Rozwadowska (Sztum), Kinga
Ruczkowska (Sztum). Wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepszą pracę napisała Berenika Ryszkowska (LO
Sztum), a Michalina Lewandowska (LO Sztum) otrzymała wyróżnienie.

Pożegnania. Zenon Burny
Był nauczycielem i długoletnim inspektorem oświaty
i wychowania w sztumskiej
gminie.
W naszym mieście pracował od 1959 roku, kiedy to jak napisał w swoim życiorysie - podążył w ślad za żoną Jadwigą, która pracowała
w liceum.
Urodził się w 1932 roku w powiecie płockim, do
szkoły podstawowej uczęszczał w Warszawie. Tam przeżył z rodziną czas powstania.
Niemcy wywieźli ich do Rzeszy. Jego ojciec trafił do obozu, reszta rodziny była na
przymusowych robotach.

Po wojnie zamieszkali naziemiach odzyskanych, w województwie szczecińskim. Pan
Zenon ukończył liceum ogól-

nokształcące z klasą pedagogiczną i rozpoczął pracę
w szkole. Przeszedł typową
drogę dla swojego pokolenia
- dalsze kwalifikacje zdobywał
łącząc naukę z pracą. Studia
magisterskie ukończył zaocznie już jako człowiek dojrzały.
- Zenona Burnego bliżej
poznałem w 1985 r. Był wtedy inspektorem oświaty i to
on wręczył mi powołanie na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 - wspomina Zbigniew Zwolenkiewicz. - Był dobrym specjalistą od zarządzania oświatą,
znał się na pracy pedagogicznej. Bardzo dobrze znał śro-

dowisko nauczycielskie w naszej gminie. Cieszył się też
dużym autorytetem i potrafił współpracować z władzami administracyjnymi i politycznymi, co w tamtych czasach nie było łatwe. Na emeryturze interesował się nadal
sprawami oświaty, zwłaszcza
w okresie przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Zawsze, gdy była okazja,
miło i sympatycznie się z nim
rozmawiało, zresztą nie tylko
o sprawach oświaty sztumskiej.
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Przemoc w rodzinach
27 lutego rozpoczął pracę Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sztumie. Jego celem jest ograniczenie skali przemocy
domowej na terenie miasta i gminy.
Zespół powołany został zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
aby realizować przyjęty 28 października 2011 r. przez Radę Miejską „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w mieście i gminie
Sztum na lata 2012-2015”.
Zadania GZI obejmują, m. in., diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowiskach
zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji odpowiednich służb i instytucji w rodzinach dotkniętych tym problemem, jak również realizacja wspólnych
przedsięwzięć w ramach procedury „Niebieskiej karty”.
Na pierwszym posiedzeniu burmistrz Leszek Tabor wręczył wszystkim jego członkom uroczyste akty powołania, wyrażając nadzieję, że praca w ramach zespołu przyczyni się
do zwiększenia skuteczności działań
na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w mieście i gminie. Życzył wytrwałości, zawodowej i osobistej satysfakcji wynikającej z niesienia pomocy rodzinom potrzebującym wsparcia, jak również z pracy na rzecz poszanowania praw
i wolności każdego człowieka.
Przewodniczącą zespołu wybrano
Sylwię Mackiewicz, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztumie, a funkcję zastępcy powierzono Sławomirowi Suboczowi z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich
i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Sekretarzem została
Agnieszka Chmielewska, pracownik
socjalny MGOPS. W skład GZI wchodzą
ponadto: Małgorzata Kozłowska - specjalista pracy socjalnej MGOPS, Zdzisław
Juszczak - przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, Marta Głogowska - pracownica socjalna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jolanta Wasilewska wychowawczyni w świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 2,
Agnieszka Żejmo - psycholog w Gimnazjum nr 1, Ewa Kubacka, wychowawczyni świetlicy w Zespole Szkół w Czerninie,
Magdalena Zimińska – dyrektor Zespół
Szkół w Gościszewie, Ewa Jankiewicz
– nauczycielka w Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi, Marcin Nabojczyk - nauczyciel w Zespole Szkół w Sztumie, Monika Borko - pedagog w Zespole Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach, Małgorzata Jurkiewicz - nauczycielka w Niepublicznym Przedszkolu im. „Na Słonecznej Górce”, Mariola Kuryło - nauczycielka w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka, Aleksandra Wnuk - psycholog
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach, Iwona Dąbrowska - psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Alicja Szlagowska - pielęgniarka społeczna w Niepublicznym ZOZ „Szpital Polski” w Sztumie,
Maciej Piłat - kierowca karetki w Niepublicznym ZOZ „Zdrowie”, Grażyna Pietrzak - kierownik Niepublicznego ZOZ
„Życie”, Magdalena Wasiewicz - kurator
zawodowy w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie, Anna Lewandowska - wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Przewlekle Chorym „Dar Serca” i Katarzyna Słończyńska - kierownik Ośrodka
„Agape” w Sztumie, Stowarzyszenia na
Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” w Borowym Młynie.
Na posiedzeniu przyjęto również regulamin organizacyjny oraz przedstawiono członkom 4 indywidualne sprawy dotyczące przemocy domowej, które
wpłynęły do MGOPS.

Na zakończenie odbyło się szkolenie
merytoryczne członków GZI, które poprowadzili przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku.
Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie mieści się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje u przewodniczącego i sekretarza zespołu - osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu (55) 640 63 34
lub 640 63 32.

Rewolucja w śmieciach

Głównym założeniem nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest przejęcie obowiązków,
w tym prawa własności do odpadów komunalnych, przez gminę.
To ona w drodze przetargu nieograniczonego zobowiązana będzie do wyłonienia firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców. W zamian za to właściciele nieruchomości, w obrębie których
powstawać będą odpady komunalne, zobowiązani będą do wnoszenia tzw. „opłaty śmieciowej”. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami uchwalone zostaną przez Radę Miejską, a cały system gospodarowania odpadami komunalnymi
w myśl nowych przepisów zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2013 r.
Czas, jaki pozostał do uruchomienia znowelizowanego systemu, potrzebny jest organom gminy przede wszystkim
do podjęcia szeregu uchwał oraz regulaminów, które w sposób istotny wpływać
będą na kształt oraz funkcjonowanie nowego systemu. Do najważniejszych należeć będą te dotyczące ustalenia górnych
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów, termin oraz
częstotliwość ich wnoszenia na rzecz gminy, wzoru deklaracji, na podstawie której
mieszkańcy będą deklarować wysokość
wnoszonej opłaty.
Niebawem na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Sztum zostanie
uruchomiona podstrona, dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami ko-

munalnymi. Także w kolejnych numerach biuletynu pojawiać się będą szczegółowe informacje.
Członkowie zespołu: Jolanta Wasilewska, Monika Borko i Sławomir Subocz.
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Wybrano oferty

Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej będzie w tym roku współpracował z czterema organizacjami pozarządowymi, które w wyniku otwartego konkursu ofert zrealizują zadania
publiczne z zakresu pomocy społecznej.
Bank Żywności w Tczewie otrzymał
5 tys. zł dotacji na pomoc żywnościową
dla najuboższych mieszkańców miasta i gminy. Sztumskiemu Towarzystwu
Oświatowemu przyznano 1,5 tys. zł dotacji na zapewnienie transportu tej żywności do klientów pomocy społecznej.
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Sztumie przy
wsparciu dotacją w kwocie tysiąca zł zamierza aktywizować i integrować osoby niepełnosprawne wzrokowo. Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sztumie na integrację pozyskał tysiąc zł dotacji.
Celem współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie oraz Sztumskim Towarzystwem Oświatowym jest minimalizowane problemu niedożywienia
mieszkańców. W tym roku planuje się
pozyskanie 35 ton żywności. Pierwsze
dostawy trafią do potrzebujących jeszcze przed Wielkanocą. W ub. roku pracownicy socjalni MGOPS w Sztumie
przekazali ok. 39,6 ton żywności, z pomocy tej skorzystało 1200 osób.

Eksmitowani na bruk
Nie
wszystkim
eksmitowanym
z mieszkania sąd przyzna uprawnienia
do najmu lokali socjalnych z zasobów
gminy.
Od listopada 2011 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która w znacznym
stopniu zmienia sposób postępowania
w sprawach eksmisyjnych. Uciążliwym
lokatorom, którym sąd nakaże opuszczenie zajmowanego mieszkania przez
wydanie prawomocnego wyroku o eksmisji, może być przyznane uprawnienie
wyłącznie do pomieszczenia tymczasowego. To, spełniające bardzo skromne
warunki, ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe eksmitowanego tylko w sposób doraźny. Eksmitowany będzie mógł
z niego korzystać nie dłużej niż przez 6
miesięcy. Po upływie tego okresu będzie
musiał opuścić pomieszczenie.
Nie wszyscy też będą mogli liczyć na
uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego. To sprawcy przemocy, osoby
znęcające się nad rodziną – z wyrokiem
eksmisji oraz uciążliwi lokatorzy dewastujący mieszkania i zakłócający spokój
innym. Trafią bezpośrednio do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej jedynie miejsce noclegowe.

Do noclegowni mogą trafić także eksmitowani, dla których gmina nie
znajdzie pomieszczenia tymczasowego
w ciągu 6 miesięcy – taki bowiem termin będzie miał komornik na wykonanie eksmisji. Brak pomieszczenia tymczasowego nie wstrzyma jej wykonania.
Nowe przepisy ustawy o ochronie lokatorów wprowadzają więc możliwość
eksmisji „na bruk”, czyli bez prawa do lokalu socjalnego. Uprawnienia do lokali socjalnych zachowają bowiem tylko
nieliczni.
Zmiana przepisów nie tylko zdjęła z gmin obowiązek dostarczania lokali socjalnych wszystkim eksmitowanym.
Umożliwiła także szybsze i sprawne wykonywanie eksmisji przez komorników,
szczególnie gdy chodzić będzie o eksmisję sprawców przemocy nad rodziną.
Uchwalone regulacje prawne pozwalają także na szybkie odzyskanie
przez gminę mieszkań komunalnych,
zajmowanych dotąd przez notorycznych dłużników, nie dbających o posiadane mieszkania i zakłócających spokój
sąsiadom.

Terapia i wsparcie dla rodziny
Od stycznia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie realizuje kolejną edycję projektu systemowego
„Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Obecnie bierze w nim udział 9 osób
(w tym 7 kobiet). Sześcioro będzie miało zajęcia, m.in. z doradcą zawodowym,
psychologiem, a następnie - jeszcze
w kwietniu - weźmie udział w kursach
zawodowych, dostosowanych do każdego uczestnika. 3 panie wraz z rodzinami
objęte zostaną wsparciem asystenta rodziny i terapią psychospołeczną. Osoby
te będą miały również zajęcia z doradcą
zawodowym i wraz z rodzinami wezmą

udział w czerwcowym wyjeździe „szkoły
dla rodziców”.
Działania projektowe z dnia na dzień
są coraz bardziej intensywne. Niedawno wybraliśmy asystenta rodziny. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem (w zeszłym roku wpłynęły 4 oferty, w tym – aż 11). Obecnie wybieramy
pozostałych specjalistów na potrzeby
projektu (do prowadzenia m.in. terapii psychospołecznej, warsztatów psy-

chologicznych, doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego). Nowością
projektu będzie zapewnienie rocznej
edukacji dla jednej z 6 osób, które będą
brały udział w kursach - na poziomie np.
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej, policealnej (w roku
szkolnym 2012/2013).
Nowym działaniem będzie również
Program Aktywności Lokalnej, skierowany do konkretnej grupy mieszkańców,
którzy mają m.in. trudności opiekuńczo-wychowawcze i/lub do rodzin np. niepełnych, w kryzysie, który ruszy w październiku. Zakładany również udział
osób niepełnosprawnych (5 proc.).
Więcej można się dowiedzieć w Biurze Projektu - MGOPS w Sztumie, ul.
Mickiewicza 39 lub na stronie www.
mgopssztum.pl.
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Jak w to w europarlamencie
Sztumscy gimnazjaliści zaprosili europosła Jana Kozłowskiego i zaprezentowali symulację obrad Parlamentu Europejskiego.
Wszystko zaczęło się listopadzie 2011 r. Uczniowie
gimnazjum przystąpili do IX
edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej - powrót do szkoły”. Młodzież wybrała do prezentacji działania
w powiecie, koncentrujące
się wokół polskiej prezydencji w UE. W grudniu jej twórcy:- Jędrzej Markowski, Michał Markowski i Dawid Trybański odebrali nagrody za
zwycięstwo na szczeblu wojewódzkim.
W etapie ogólnopolskim należało zorganizować
w szkole spotkanie z europosłem. Uczestnicy programu
zadecydowali, że gościem będzie Jan Kozłowski. Kiedy ten
przyjął zaproszenie, przygotowania nabrały tempa. Poszczególne klasy otrzymały zadania według kategorii:
działalność europosła, praca i organy Parlamentu Europejskiego, czołowi politycy, polskie twarze, budynki PE
w Strasburgu i w Brukseli, karykatury posłów, aktualności .
Ponadto zaplanowano ankietę i quiz ze znajomości tej tematyki.
9 marca do Gimnazjum nr
1 w Sztumie przybył nie tylko
europoseł Jan Kozłowski , ale
także wielu gości, m.in. sena-

Zbiorowe zdjęcie z europosłem Janem Kozłowski na zakończenie bardzo udanego spotkania.

tor RP Leszek Czarnobaj, kurator oświaty Elżbieta Wasilenko, burmistrz Leszek Tabor
i wiceburmistrz Alicja Podlewska oraz starosta Wojciech Cymerys.
Spotkanie rozpoczęło się
od odśpiewania hymnówpaństwowego i Unii Europejskiej. Po powitaniu pokazano krótki materiał filmowy „News - wiadomości ze Strasburga”, poświęcony znamienitemu gościowi.
Następnie gimnazjaliści
zaprezentowali symulację obrad europarlamentu, w których uczestniczył Jan Kozłowski. Młodzież zasygnalizowała wiele problemów, które po-

winny znaleźć jak najszybsze
rozwiązanie, m.in. bezrobocie
w krajach UE, nowa polityka
budżetowa, energetyka, sytuacja kobiet w krajach UE oraz
respektowanie praw człowieka.
Deputowany
świetnie
wczuł się w konwencję debaty i aktywnie w niej uczestniczył. Ujął uczniów i innych zaproszonych gości swobodą
wypowiedzi i humorystycznymi opowieściami.
Wcześniej
uczniowie
przygotowali pytania do gościa. Dotyczyły one np. paktu fiskalnego, podpisanego
1 marca 2012 oraz opinii parlamentu w sprawie ACTA.

Goście otrzymali certyfikaty udziału w debacie, a Jan
Kozłowski piłkę do rugby, jako
że szczególnie lubi właśnie tę
dyscyplinę.
Na zakończenie spotkania można było obejrzeć ekspozycje tematyczne przygotowane przez poszczególne
klasy. Najwięcej uwagi skupiła wystawa karykatur polskich europosłów. A na zakończenie i goście i młodzież
udali się do kawiarenki, gdzie
serwowano ciasta i ciasteczka popularne w różnych krajach UE.

Ścieżka rowerowa z oznakowaniem
Już niebawem zostanie
rozstrzygnięty przetarg na
oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej, które wykonane zostanie w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności
turystycznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu - budo-

wa trasy rowerowej łączącej
zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego”.
Będzie to zwieńczenie realizowanego blisko dwa lata
projektu, w który zaangażo-

wanych jest dziewięciu partnerów projektu. Oznakowanie wykonane zostanie na
157 km ścieżki rowerowej
biegnącej z gminy Malbork
przez Sztum, Stary Targ, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Stary Dzierzgoń i Dzierzgoń sta-

nowiącej najważniejszy punkt
projektu.
Oznakowanie ułatwi poruszanie się między atrakcjami Powiśla, których na tym
obszarze z całą pewnością nie
brakuje.
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Legendarny Zantyr odkryty!
Zantyr to gród – legenda, tym bardziej nieuchwytny, im bardziej zażarte spory dotyczące jego lokalizacji się toczą.
Tymczasem archeolog Zbigniew Sawicki z Muzeum Zamkowego w Malborku bez rozgłosu wydobywa z ziemi pamiątki
po pierwszym krzyżackim komturstwie na Żuławach Wiślanych – centrum władzy zakonu przed przeniesieniem stolicy
do Malborka.

Joanna
Orłowska-Stanisławska:
Wszystko wskazuje na to, że natrafił pan na pozostałości legendarnego
Zantyru – jednego z pierwszych komturstw powstałego na szlaku podbojów Zakonu Krzyżackiego w Prusach.
Jak się czuje odkrywca miejsca, o którego połozenie badacze kruszą kopie
przynajmniej od XIX wieku?
Zbigniew Sawicki: Oczywiście, bardzo przyjemnie! Znajdujemy się na stanowisku niepowtarzalnym. Zabytki pozyskane w ciągu trzech lat badań są na
tyle bogate, że wnioski mogą...
Wprawić w osłupienie?
Mam nadzieję, że w przyszłości będę
mógł to odważniej wyartykułować.
Historycy, analizując źródła, od
dawna wiązali posadowienie pomorskiego grodu, gdzie miał stanąć zamek krzyżacki w XIII w. z okolicami
Białej Góry. I właśnie w tych okolicach
odkryliście jego relikty – na rozległym
płaskowyżu w północnej części wsi;
nad brzegiem starorzecza Nogatu,
który obecnie płynie innym korytem.
Dlaczego tak trudno było to miejsce
namierzyć w terenie?

Archeolodzy przeszukiwali stanowiska położone bardziej na północ od Białej Góry. Nadzieję budziło chociażby obfitujące w znaleziska grodzisko „Bronki”
w Węgrach koło Gościszewa, ale okazało
się, że jest ono dużo wcześniejsze niż rzeczony Zantyr. Prowadząc od wielu lat badania powierzchniowe i odwierty w promieniu kilku kilometrów od miejscowości, nie natrafiliśmy na żadne porównywalne miejsce. Póki co, osada jest samotną wyspą.
Przejdźmy więc do dowodów, które wskazują na to, że w tym właśnie
sielskim zakątku Żuław, gdzie teraz
jest pole, łąka i las, w średniowieczu
tętniło życie.
Złoty wiek osady przypada na przełom XIII i XIV wieku. I z tego okresu, poza
ceramiką w ogromnych ilościach, odnajdujemy cała masę zabytków.

W zeszłym roku 250 artefaktów
z żelaza, brązu, ołowiu, srebra, rogu, kości, kamienia, bursztynu i szkła,
a w ogóle 1200...
Wszystkie związane z życiem i kulturą
ludzi dawniej tu żyjących. Z ziemi wydobyliśmy całą gamę noży, broń w postaci grotów włóczni, bełtów kusz, ostrogi,
żarno rotacyjne, kilkadziesiąt klamerek
szkutniczych...
No właśnie. Dlaczego te niepozorne klamerki szkutnicze stanowić mają kluczowy dowód na istnienie w tym
miejscu Zantyru?
Bo dzięki nim wiemy, że osada leżała
nad wodą. Do czego służyły te klamerki?
Gdy budowano burty łodzi, pomiędzy
deskami powstawała przerwa; wypełniano ją więc specjalnym rodzajem mchu,
dociskając listwą, którą dociskano właśnie tymi klamerkami. Klamerki z prosty-

WWW.SZTUM.PL • KWIECIEŃ 2012
mi wąsikami oznaczają, że nigdy nie zostały wykorzystane, natomiast te zagięte
były już wbijane. A ta, proszę popatrzeć
– z rozchylonymi wąsami była dopiero co
przygotowywana do zamontowania na
łodzi.
Ciekawi mnie, w jakim celu łodzie
podpływały do nabrzeży grodu?
Przewoziły materiały. Poza tym mogły być tu naprawiane, po prostu zepsute elementy razem tymi klamerkami odrzucano, a montowano nowe.
A dlaczego bliskość wody była tak
ważna dla funkcjonowania Zantyru?
Położenie grodu miało charakter strategiczny. Leżał w miejscu tworzenia się
Delty Wiślanej, gdzie brzegi Wisły i Nogatu zbliżają się najbardziej. Później delta
rozszerza się, osiągając znaczne rozmiary
na wysokości Malborka – nawet 20 km.
Teraz wody tu raczej niewiele.
Główne koryto Nogatu oddaliło się
stąd o całe ćwierć kilometra od czasów średniowiecza!
Dawniej zbiegały się tu nie tylko dwie
rzeki Nogat i Wisła, ale dopływała i trzecia
niewielka rzeka Liwa. Był to rodzaj wielkiego węzła wodnego. W średniowieczu,
zanim zaczęto regulować rzeki, woda
tworzyła okresowo gigantyczne rozlewiska. Dlatego na przestrzeni kilkuset lat
przeprowadzono to ogromne prace zabezpieczające, budując wały przeciwpowodziowe. I to zmieniło całkowicie krajobraz tego rejonu, w miejscu rozlewisk
są teraz pola uprawne. Ale wiele elementów pierwotnych, jak to obniżenie terenu pozostało niezmienionych. W jednym
w wykopów archeologicznych (...) odkryliśmy pozostałości przystani. A więc woda docierała aż tutaj.
A co na temat położenia tajemniczego Zantyru mówi „Kronika ziemi
pruskiej” Piotra z Duisburga, nadwornego kronikarza Krzyżaków?
Dziejopis kilkakrotnie powołuje się
na Zantyr. Opisuje, ze książę pomorski
Świętopełk postawił zamek u zbiegu Wisły i Nogatu, i nazwał go Santyrem. Duisburg wskazał więc miejsce posadowienia grodu. Jak do tej pory nie znaleźliśmy
nic bardziej pasującego do tego opisu.
Choć pozostałości, które badamy mogą
być zaledwie jednym z elementów założenia. Źródła mówią przecież o kościele,
wręcz katedrze i klasztorze!
Czyli Zantyr reprezentował coś potężnego – cały kompleks, a nie jak pan
powiedział na początku – osadę!
Znajdować się tu miał gród drewniany, podgrodzie i kościół. Wielkich umocnień nie trzeba było budować, tylko

zgodnie z rangą. Była to wpierw siedziba biskupa Chrystiana, a potem komtura.
Źródła mówią, że biskup misyjny
Chrystian rozpoczął budowę katedry
w XIII w. Podejrzewam, że biskup wzniósł
swą świątynię z drewna, ziemi i kamienia. Tego surowca nie brakowało, a Krzyżacy dopiero sondowali te rejony. A przecież to zakon wprowadził w Prusach cywilizację budowy z cegły. I owszem, cegła była w tym czasie znana, ale na pewno nieużywana masowo. Dopiero 100 lat
później zaczął się boom budowlany.
Bardzo zagadkowe w tym kontekście są więc ceglano-kamienne rumowiska, które odnajdujecie...
To rodzaj palet przygotowanych do
transportu, wszystkie idealnie są ustawione nad dawnym brzegiem rzeki, czyli najbliżej skarpy, nad którą siedzimy.
Przenoszono je na łodzie i transportowano rzeką dalej. Moim zdaniem przeznaczone były na budowę Malborka, gdzie
ustanowiono komturstwo w roku 1286.
Czyżbyście więc natrafili na ślady
zagadkowego „przenoszenia konwentu” z Zantyru do Malborka, o którym
pisze Piotr z Duisburga?
W tym sęk, że owo przenoszenie rozumieć można na wiele sposobów – fizycznie, bądź też jako przeprowadzkę ludzi tworzących konwent. Dlatego
też sformułowanie to budzi tak ożywione dyskusje. Już około 1280 r. istniały zarysy zamku malborskiego w sensie pomieszczeń, gdzie można było ten konwent osadzić. Rycerze mogli więc zostać
przetransportowani fizycznie, ale można
tez mniemać, iż przewieziono materiał;
że Zantyr przepłynął niejako stąd tam. By
rozstrzygnąć tę kwestię zamierzamy porównać cegły z najstarszej fazy budowy
zamku w Malborku z tymi tutaj, w Białej
Górze. (...)
Tymczasem wielkie odkrywanie
Zantyru trwa, choć tak naprawdę gród
ten nigdy nie zniknął z kart historii.
Pamięć o nim była tak silna, że jeszcze
Szwedzi na swoich mapach zaznaczali Zanyr!
(...) Okoliczni mieszkańcy także mieli świadomość, że Zantyr gdzieś tu się
znajdował. Pewnie nie doceniamy siły tradycji ustnej, która przechowała pamięć o historii grodu. Gdy przyjechaliśmy tutaj kilka lat temu, ludzie sami do
nas przychodzili mówiąc: „Wiemy czego
szukacie – Zantyru; zaprowadzimy was”,
proponowali. (...)
Obszerne fragmenty wywiadu, który
ukazał się w nrze 6/2011 magazynu „Archeologia żywa”
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Złote Usta rozdane
17 i 18 marca w salach zamku odbyły się Powiatowe Spotkania Poetyckie o
Złote Usta.
- Zainteresowanie konkursem było
duże, a poziom oceniam jako dobry –
mówi Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury. – Dla recytatorów
zrobiliśmy zajęcia warsztatowe, które
w zgodnej opinii okazały się bardzo potrzebne.
Jury w składzie: Ewa Ignaczak i Florian Staniewski przyznawało w każdej z
kategorii nagrodę główną - Złote Usta
oraz miejsca od pierwszego do trzeciego, a także wyróżnienia.
I tak w kategorii klas I-III główną nagrodę otrzymał Mateusz Gnych (SP 2
Sztumie). Pierwsze miejsca: Zuzanna
Omieczyńska, Michalina Barnaś (SP 2)
i Klaudia Kupnicka (Dzierzgoń). Drugie
miejsca: Julia Markowicz, Wiktoria Derbich, Maria Bołkowska, Karolina Grabowska (SP 2), Jakub Jędrzejak (Dzierzgoń), Martyna Walkowska (Stary Targ).
Trzecie miejsca: Izabela Danielewska
(Stary Targ), Amelia Mendak (Gościszewo), Agata Dudzińska i Marta Klatt (Mikołajkach Pom.).
W kategorii klas IV-VI Złote Usta wyrecytował Damian Bojanowski (Czernin).
Pierwsze miejsca: Katarzyna Kruszyńska
(Cieszymowo), Julia Murawska, Martyna
Przybysz (Dzierzgoń), Nikola Waszczuk
(SP 2). Drugie miejsca: Agata Szubelak,
Kinga Zaręba (Ryjewo), Marta Orlich i
Oliwia Truszczyńska (Stary Targ).Trzecie
miejsca: Weronika Czeszejko i Julia Kolińska (Mikołajki Pom.), Oliwia Chojnicka (Ryjewo).
W kategorii klas gimnazjalnych Złote Usta jury przyznało Klaudii Maliszkiewicz z Gimnazjum w Czerninie. Pierwsze miejsca: Zuzanna Jakubik (Stary Targ) i Oliwia Jaroszewska (Sztum).
Drugie miejsca: Sylwia Hamadyk (Stary
Targ), Iwona Kurkowska (Czernin). Drugie miejsca: Daniela Stefańska i Karolina
Dymna (Ryjewo) i Patrycja Rozwadowska (Sztum).
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Oddał się całą duszą sprawie Ojczyzny
W cyklu „Znani i zapomniani z ziemi sztumskiej” przedstawiliśmy sylwetkę Henryka Donimirskiego z Zajezierza.
O przybliżenie postaci jego syna Augusta, pierwszego dowódcy słynnego 18 pułku ułanów, poprosiliśmy
dr. Stanisława Donimirskiego, który od lat dokumentuje dzieje swojej rodziny.
Płk August Donimirski był
najstarszym dzieckiem i jedynym synem Henryka z Zajezierza i Bogumiły Donimirskiej,
córki Piotra Alkantarego oraz
Bogumiły z Wolskich Donimirskich z Czernina. Urodził się 4
sierpnia 1873 r. w Czerninie,
gdyż tam po ślubie zamieszkali jego rodzice. Do progimnazjum uczęszczał w Sztumie,
a w latach 1884-1894 do gimnazjum w Chojnicach, gdzie
zdał maturę. Następnie studiował rolnictwo, prawo i ekonomię w Berlinie. W wojsku, jako kawalerzysta, odniósł liczne sukcesy w zawodach hippicznych. W 1912 roku osiadł
na zajezierskiej ojcowiźnie. Na
wielkim zjeździe kółek rolniczych w Tucholi w 1913 roku
wygłosił referat o racjonalnym
chowie koni. Podczas I wojny
światowej w niemieckim wojsku. Po jej zakończeniu wracił
do Zajezierza. Wg relacji Izydory Osińskiej, wdowy po Bolesławie, jako członek Rady Ludowej
w 1918 r. organizował kółka samokształceniowe, lekcje języka
polskiego, upowszechniał prasę polską.

Pomorscy ułani

Wiosną 1919 roku, w porozumieniu z Podkomisariatem Naczelnej Rady Ludowej
w Gdańsku, z grupą zwerbowanych przez siebie ochotników
przedarł się przez linię demarkacyjną (tymczasową granicę
strzeżoną przez Grenzschutz),
docierając na tereny wyzwolone przez powstańców wielkopolskich. W Poznaniu Dowództwo Główne nadało Augustowi
stopień podpułkownika i mianowało dowódcą powołanego do życia 24 lipca 1919 pułku Pomorskich Ułanów. Jako
garnizon został wybrany Grudziądz, wówczas pozostający
jeszcze we władaniu Niemców.
Do pułku kierowano byłych kawalerzystów
pochodzących
z Pomorza i Prus.

Zgodnie z traktatem wersalskim utworzony został kwidzyński okręg plebiscytowy
(powiaty: sztumski, malborski,
kwidzyński i suski). Wzbudziło
to wielkie nadzieje u dużej części ludności etnicznie polskiej
na przyłączenie do odrodzonej ojczyzny. Miało o tym zadecydować głosowanie. Komisja
Międzysojusznicza rozpoczęła
działalność w Kwidzynie w lutym 1920 r. Przez władze polskie został do niej odkomenderowany August Donimirski. Powierzono mu stanowisko komendanta polskiej policji plebiscytowej. „Dowód osobisty”,
którego kopię publikujemy,
jest interesującym dokumentem. Wynika z niego, iż Komisja nie uznała stopnia wojskowego nadanego Augustowi
przez władze polskie, bo major to była jego ranga w wojsku niemieckim. Ponadto dokument jest jednym z nielicznych, w którym nazwisko Augusta nie składa się z dwóch
członów. Jego ojciec Henryk
w 1895 roku uzyskał zezwolenie dla siebie i potomków na
posługiwanie się nazwiskiem
„Donimirski”, poprzedzonym
przydomkiem „Brochwicz”. Od
roku 1922, gdy powstało stowarzyszenie Związek Rodziny
Brochwicz-Donimirskich, u nie-

których przedstawicieli rodziny pojawił się przydomek także w urzędowych dokumentach tożsamości. Jednak najczęściej występuje on dopiero
na nagrobkach i to przed powstaniem Związku. Przykładem
może być napis na pionowej
tablicy nagrobnej Zygmuntostwa Donimirskich na cmentarzu przykościelnym w Sztumie.

Pułkownik
w stadninie

Po plebiscycie August zamieszkał w Grudziądzu. Został Okręgowym Inspektorem
Armii Ochotniczej; potem zastępcą dowódcy Okręgu Generalnego Pomorza. W 1921
r. uczestniczył w pracach Międzynarodowej Komisji Granicznej (Podkomisja graniczna Prus
Wschodnich).
W owym czasie zachodziła konieczność wyboru kierownika stada ogierów w Starogardzie. Ocalałe materiały dotyczące tej sprawy są bardzo pokaźne. Wiadomo, że w imieniu
polskich władz August przejął
stado od Niemców 30 stycznia
1920 r., lecz pozostawało ono
bez odpowiedniego kierownictwa. Naczelny koniuszy na Pomorze i Poznańskie, Stefan Sumiński pisał do Ministerstwa

b. Dzielnicy Pruskiej: „Pułkownik (…) na stanowisko kierownika (...) bardzo się kwalifikuje, bo jest zawodowym koniarzem, a oprócz tego hodowcy
Pomorza, a zwłaszcza Pomorska Izba Rolnicza, bardzo sobie
życzą, żeby tylko jemu tę posadę powierzyć. Dalsza jego służba czynna w wojsku nie da się
połączyć z wypełnianiem obowiązków i funkcji dyrektora
stada. (…) Proszę o zwolnienie
go z czynnej służby wojskowej
(…)”.
Z kolei płk August w piśmie
skierowanym do Ministerstwa
b. Dzielnicy Pruskiej pisał: „Jeżeli Ministerstwo (...) uważa, że się
na to stanowisko nadaję i więcej mógłbym tam przynieść
korzyści Ojczyźnie, to proszę
o zwolnienie z czynnej służby
wojskowej z zaliczeniem do rezerwy (…) z prawem noszenia
munduru 18-tego pułku Ułanów Pomorskich, który formowałem”.
Ostatecznym
rezultatem
powyższych starań okazał się
rozkaz dowódcy Okręgu Generalnego Pomorze, generała-porucznika Zielińskiego, żegnającego swojego zastępcę płk.
Augusta Donimirskiego, przenoszonego do rezerwy. W rozkazie z dnia 9 września 1921 r.
przełożony wymienia liczne zalety odchodzącego z wojska
oficera sztabowego, „który oddał się całą duszą sprawie Państwa i Ojczyzny”. Ów rozkaz
udostępniłem niegdyś Franciszkowi Mamuszce, który zamieścił go w swoim informatorze krajoznawczym „Sztum
i ziemia sztumska”.
Objęcie posady w Starogardzie stanowiło chyba najlepsze
ułożenie jego przyszłości. Do
swojego majątku w Zajezierza
nie mógł wrócić, gdyż Niemcy by go aresztowali, winiąc go
m.in. za zdradę stanu i dezercję.
(dokończenie w następnym
numerze)
STANISŁAW DONIMIRSKI
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Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących
w skład gminnego zasobu
Opis i położenie nieruchomości: nieruchomość położona w Sztumie, obręb 2, przy ul. Czarnieckiego, niezabudowana i zabudowana byłą
stacją benzynową. Teren uzbrojony w instalację elektryczną i wodno- kanalizacyjną
Numer ewidencyjny działki i powierzchnia: 279/135 o pow. 2740 m kw. – zabudowana, na której znajdują się budynki i urządzenia
przewidziane do rozbiórki i demontażu: magazyn smarów i olejów, ogrodzenie, wiata stalowa, zbiornik stalowy; 279/143 o pow. 5690 m kw.
bez zabudowy. Łączna pow. działek 8430 m kw.
Numer księgi wieczystej: 1892
Przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
31 marca 2007 r. Pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną. Teren oznaczony na planie symbolem MU.02.
Cena wywoławcza do II przetargu: 464 000,00 zł. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu za grunt zostanie doliczony podatek VAT.
Sposób zbycia: w drodze przetargu na podstawie uchwały Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Sztumie.
Warunki płatności: Cena uzyskana w przetargu + podatek VAT płatna jednorazowo na dwa
dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty ponoszone przez nabywcę nieruchomości: zawarcia umowy notarialnej; rozbiórki budynków i budowli istniejących na
działce; badania gruntu pod kątem występowania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi a w przypadku ich stwierdzenia - koszty
przeprowadzenia rekultywacji gruntu do głębokości posadowienia budowli.
Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 14 grudnia 2011 roku.
Termin i miejsce przeprowadzenia II przetargu: 24 maja 2012 roku o godz. 12 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
Wysokość wadium: 10 proc. ceny wywoławczej - 46 400,00 zł
Termin, miejsce i sposób wniesienia wadium: wpłata przelewem do dnia 21 maja 2012 r. na konto depozytowe BS Sztum nr 19 8309 0000
0000 0042 2000 0040
W terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, nie wpłynęły wnioski osób, którym
przysługiwałoby prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 oraz ust.4 ustawy
z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy zapewnia, ze nie toczy się postępowanie
administracyjne ani sądowe kwestionujące prawidłowość nabycia w/w nieruchomości przez Gminę Sztum.
Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby zagraniczne (nie posiadające
zadłużeń wobec gminy Sztum), które wpłacą wadium w wysokości i terminie podanym w tabeli. Dowód wniesienia wadium podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby reprezentujące osoby prawne, przystępujące do przetargu winny legitymować się upoważnieniem do występowania w imieniu i na
rzecz osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osobie, która w wyniku przetargu zostanie ustalona jako nabywca, wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Wadium zostaje zwrócone nie później jak w ciągu trzech dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
zakończenia wynikiem negatywnym, niewygrania przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu i nie podpisze umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Warunki sprzedaży nieruchomości.
1. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zabudować nieruchomość w okresie 4 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr VII/36/2007 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 r.
Za spełnienie warunku zabudowy nieruchomości należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. W przypadku niezabudowania nieruchomości w terminie 4 lat od daty zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości lub jego
następca prawny zapłaci Gminie Sztum karę umowną w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w terminie 30 dni,
liczonym od daty upływu terminu zakończenia inwestycji, za każdy rozpoczęty rok po terminie niewykonania zabudowy.
3. Co do obowiązku zapłaty kary umownej nabywca nieruchomości podda się egzekucji z art. 777 paragraf 1 pkt 5 k.p.c.
4. W przypadku poniesienia przez Gminę Sztum szkody przewyższającej karę umowną, gmina ma prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
5. W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w umowie
notarialnej zawartej z Gminą Sztum odsprzedający sceduje przyjęte umową zobowiązania na kupującego. Brak przejęcia zobowiązań
przez następcę prawnego pierwotnego kupującego, będzie skutkować dochodzeniem przez Gminę Sztum roszczeń finansowych od
sprzedającego oraz zobowiązań wywiązania się z terminu zakończenia zabudowy.
6. W przypadku sprzedaży albo przeniesienia własności kupionej nieruchomości pod innym tytułem prawnym przez Kupującego lub
dalszych następców prawnych, Kupujący przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za uchybienie terminowi zabudowy przez
następców prawnych. Zobowiązanie to dotyczy także dalszych następców prawnych w ciągu następstwa prawnego.
7. Gmina Sztum zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w okresie 5 lat od daty sprzedaży z ujawnieniem tego prawa w dziale III
księgi wieczystej w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości.
Bliższe informacje - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 52 lub 42 na II piętrze budynku UMiG lub
telefonicznie pod numerem telefonu (55) 640-63-79 lub 640- 63- 62.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej bip.sztum.pl w rubryce – ogłoszenia i wykazy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
											Sztum, 16 marca 2012 roku
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z Uchwałą
Nr XV/136/12 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9.02.2012 r., Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu wywieszono wykaz z dnia 6.03.2012 r. dotyczący wydzierżawienia na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obr. II m. Sztum cz. dz. nr 279/133 z przeznaczeniem na ogród szkoleniowy dla
psów oraz wykaz z dnia 16.03.2012 r. dotyczący wydzierżawienia na czas określony
do 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Kępina, gm.
Sztum dz. nr 45/1 z przeznaczeniem na uprawy rolne.
Wykaz został umieszczony na stronie internetowej www.sztum.pl.
Dodatkowe informacje: tel. (55) 640-63-68 lub (55) 640-63-72 oraz w pokoju nr
42 lub 44 - II piętro budynku Urzędu.

Warsztaty regionalne

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerninie oraz
organizacja warsztatów regionalnych dla dzieci i
młodzieży szansą na aktywizację lokalnej społeczności.

Taki tytuł nosi nowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywny Czernin. Zajęcia warsztatowe odbędą się w
Ramzach, Koślince, Gronajnach, Szpitalnej Wsi i Czerninie.
Dzieci, młodzież i dorośli wspólnie będą poznawać pieśni,
wzory haftu i potrawy regionalne.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
- Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru
operacji przez LGD „Kraina Dolnego Powiśla” - dodaje Danuta Zwolenkiewicz.
Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Po 15 kwietnia nastąpi inauguracja
projektu.

Potrawy regionalne coraz częściej trafiają na nasze stoły.

Dobrym być...
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Wszystkie szkoły podstawowe
i gimnazja w gminie zostały zgłoszone do akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie
Przyjazna Szkoła. Bierze w niej udział
1500 placówek z całej Polski.
To największa, interdyscyplinarna
kampania edukacyjna w kraju, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca
poszanowania dla innych ludzi, ich
emocji, uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.
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Gwiazdy przybijały piątki
Ruch Olimpiad Specjalnych to nie tylko sport dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach dodatkowych
inicjatyw rozwijane są sporty zunifikowane.
Sztumskie gimnazjum przystąpiło do
takiego projektu w ubiegłym roku. Systematycznie odbywały się sesje treningowe, w czasie których wspólnie ćwiczyli zawodnicy Olimpiad Specjalnych z Uśnic
oraz gimnazjaliści. Podsumowaniem działań był Makroregionalny Turniej Piłki Nożnej w Strzelcach Opolskich, gdzie drużyna
Pomorzaki, prowadzona przez Mirosława
Zarańskiego i Lecha Olszewskiego, zajęła
trzecie miejsce.
Chociaż ubiegłoroczna edycja programu zakończyła się, to wspólne treningi już
na stale znalazły się w programie działań
oddziału Olimpiad Specjalnych. Zespół Pomorzaki zagrał mecz pokazowy podczas
Świątecznego Turnieju Piłki Nożnej na Hali w Sztumie w grudniu 2011.
- Także ten rok rozpoczęliśmy sesją treningową - mówi Róża Banasik-Zarańska. Dzięki gościnności pani dyrektor gimnazjum Aldony Ruszkowskiej odbyła się ona
w pięknej hali sportowej. We wspólnym
treningu 17 stycznia wzięło udział 20 zawodników i zawodniczek. Wszyscy ambitnie ćwiczyli pod okiem Arkadiusza Piroga.
Przy okazji nasi specjalni sportowcy mieli
okazję spotkać się z wolontariuszami poznanymi w czasie zawodów i zaprosić ich
do ośrodka w Uśnicach. Wspólne treningi integrują drużynę i dają ich uczestni-

kom nie tylko lepsze
umiejętności sportowe, ale wzajemne
zrozumienie, przyjaźń i tolerancję.
A te wartości są bezcenne. Dlatego warto kontynuować realizację takich programów.
11 lutego gdyńska hala widowiskowo-sportowa gościła gwiazdy polskiej Sztumskie gimnazjum przystąpiło do projektu sportów zunifikowanych.
koszykówki kobiecej. Dzięki wzorcowej prezentację przedmeczową. Tłum widzów,
współpracy z władzami związku, zawod- światła i specjalne efekty dźwiękowe wcale
nicy olimpiad specjalnych z terenu woje- nie speszyły naszych zawodników, którzy
wództwa pomorskiego mogli uczestniczyć za przykładem koszykarek pozdrawiali wiw tym wydarzeniu. Wśród licznej grupy dzów i „przybijali piątki” z zawodniczkami.
specjalnych sportowców znalazły się także
Misją ruchu Olimpiad Specjalnych jest
przedstawicielki Ośrodka Szkolno-Wycho- między innymi to, że daje on szansę na nowawczego w Uśnicach: Ada z mamą oraz we przyjaźnie oraz możliwość pełniejszesztumscy wolontariusze.
go włączenia się w osób z niepełnospraw- Wspólnie ze sportowcami, trenerami, nością intelektualną w życie społeczności
rodzicami z sekcji w Kwidzynie, Pelplinie, lokalnej.
Tczewie i Strzebielinku gorąco kibicowali- Dzięki współpracy z Polskim Związśmy reprezentantkom Polski - mówi Róża kiem Koszykówki możemy śmiało stwierBanasik-Zarańska. - Nasi zawodnicy mie- dzić, że przyjaciół mamy teraz wśród koli także swoje pięć minut przed rozpoczę- szykarzy – dodaje Róża Banasik-Zarańska.
ciem gry: każdy ze specjalnych sportowców wyprowadzał jedną z zawodniczek na

Wędrujący kamień szwedzki
Zmienia się nie tylko centrum Sztumu. W trzecim kwartale zakończą się inwestycje, które poprawią wizerunek Gościszewa
i Sztumskiej Wsi. W kilku innych miejscowościach zostaną wyremontowane świetlice i powstaną miejsca rekreacji.
„Utworzenie
miejsca
rekreacji
w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości” – to inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) - działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Zostanie rozebrane
podpiwniczenie przy świetlicy wiejskiej
oraz remont istniejącego placu zabaw
z budową nowych chodników. Na teren
przy kościele parafialnym zostanie przeniesiony kamień upamiętniający rozejm
polsko-szwedzki w 1635 r. z tablicą pamiątkową. Dzieje kamienia są dość tajemnicze. Na pocztówce z początku XX
wieku ledwie go widać, w 1935 r. z okazji okrągłej rocznicy rozejmu postawiono
za to inny…
„Podniesie atrakcyjności wsi poprzez
zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry” – inwesty-

cja ta realizowana jest w ramach PROW.
Prace obejmą teren parku. Powstaną tam
nowe chodniki z kostki brukowej oraz
ścieżki spacerowe wysypane żwirem. Dodatkowo wykonane zostaną altany parkowe z ławko-stołami (ustawione w Gościszewie i na Węgrach), ławki i kosze na
odpadki. W centralnym punkcie remontowanego parku stanie kamień z tablicą
pamiątkową. Ostatnią częścią robót będzie nasadzenie nowej roślinności.
Inwestycja pn. „Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka
oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe”, współfinansowana jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Czerninie zostanie przebudo-

wana część parteru istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej. Dwukondygnacyjny obiekt z lat 70. ub. wieku w części mieści Środowiskowy Dom
Samopomocy z osobnymi wejściami.
Pozostałą część parteru zajmuje świetlica wiejska, sąsiadując z nieczynną przychodnia zdrowia. Plan przebudowy zakłada połączenie tych pomieszczeń, dostosowując na cele świetlicowe. Wykonana zostanie także termomodernizacji całego budynku.
W ramach tego samego zadania zostaną wykonane remonty bieżące świetlic w Koślince i Sztumskim Polu oraz
miejsca rekreacyjne w Górkach, Szpitalnej Wsi, Cygusach, Ramzach Małych.
W tych wsiach będą zamontowane m.in.:
zjeżdżalnie dla dzieci, huśtawki, altanki
z ławo-stołem.
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Co koń wyskoczy…
Stajnia Iskra w Sztumskim Polu narodziła się z wielkiej pasji Elżbiety i Mieczysława Gossów.
Zaczęło się od konia
o imieniu Dalia; niebawem
przybyła klacz Iskra i to jej
imieniem nazwano stadninę.
- To nasza najstarsza klacz,
bardzo rozważna i stanowcza
w swoim zachowaniu – matka wielu pięknych koni – płyną wspomnienia. - Kolejne konie zamieszkały z nami kilka
miesięcy później i tak zaczęliśmy swoje pierwsze wakacje
w siodle, które trwają do dziś.
Agroturystyka i prowadzenie
stadniny stało się naszym życiem, zmieniając je na zawsze.
W 2001 r. rozpoczęła się
budowa dużej stajni z zapleczem hotelowym z zamiarem
stworzenia wspólnego domu
dla nas, naszych koni i ich miłośników. W hotelu oferujemy noclegi w komfortowych
warunkach, domową wiejską
kuchnię, a przede wszystkim
spokój, który coraz trudniej
znaleźć w dzisiejszych czasach. Jesteśmy w stanie przyjąć jednorazowo 60 osób.
Do dyspozycji gości są pokoje w pełni umeblowane
z łazienkami, TV, bardzo obszerna sala jadalno-bankietowa, sala bilardowa, sauna.
Jest możliwość zamówienia

masaży i bezpłatnego wypożyczenia rowerów. Całość terenu stajni objęta jest bezprzewodowym Internetem.
Obecnie w Iskrze mieszka
ponad czterdzieści koni, a od
początku istnienia pensjonatu urodziło się około dwadzieścia ślicznych źrebaków.
Gama koni rekreacyjnych (25
rumaków; w tym araby, wielkopolaki, folbluty) pozwala
na dopasowanie do indywidualnych wymagań każdego
jeźdźca.

- Cieszymy się, że zrealizowaliśmy nasze marzenia
o hodowli koni i obcowaniu
z nimi na co dzień. Chętnie
przyjmiemy państwa w naszej stadninie. Zapraszamy na
wczasy w siodle, obóz konny, wakacje w siodle, zielona
szkoła, nauka jazdy konnej,
wakacje na koniu, organizacje
imprez okolicznościowych,
firmowych, szkolnych i wiele
innych...
W konkursie Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnic-

twa na najlepsze konne gospodarstwo agroturystyczne
w 2010 r. Stajnia Iskra zajęła
I miejsce.
Jeźdźcy i konie z Iskry
przydają uroczystej oprawy
świętom patriotycznym. Ale
to nie jedyna forma zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Organizacja Dnia
Konia, podtrzymywanie tradycji ułańskich, współpraca
z ośrodkami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, świetlicami socjoterapeutycznymi - to tylko kilka
przykładów. Ostatnia inicjatywa - majowe zawody w skokach przez przeszkody - wyszła od burmistrza Sztumu
i Jakuba Gossy, prowadzącego Stajnię Iskra.

Oferta dla
mieszkańców
Lekcje jazdy konnej już
od 15 zł, usługi noclegowe od 30 zł, organizacja imprez,
usługi gastronomiczne, zielone szkoły oraz programy
edukacyjne dla szkół.

Impas mistrzem województwa
3 marca odbył się w Gdańsku zjazd finałowy trzeciej ligi Pomorskiego Związku Brydża Sportowego. W ścisłym
finale zmierzyły się drużyny
Impas Sztum i CKiS Pruszcz
Gdański. Sztumianie wystąpili w składzie: Michał Gutowski
- kapitan, Bartłomiej Nowak,
Marcin Franzen, Daniel Wesołowski, Łukasz Mirecki i Marcin Osmański. W 72-rozdniowym pojedynku, wymagającym niesamowitej koncentracji przez 12 godzin, wygrała
drużyna ze Sztumu, dobywając tytuł mistrza województwa pomorskiegoi awans do II
Tegoroczni brydżowi mistrzowie województwa pomorskiego.

ligi Polskiego Związku Brydża
Sportowego.
To bezprecedensowy sukces sztumskiego brydża, ponieważ od początku istnienia
związku brydża w Polsce (początek lat 50. ub. wieku) z naszego regionu (byłe elbląskie)
jedynie drużyna z Elbląga dotarła do tak wysokiej klasy
rozgrywkowej. Od następnego sezonu drużyna ze Sztumu
będzie rozgrywała mecze II ligi w Olsztynie. Życzymy dalszych sukcesów.
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Wielka radość z biegania
Rozmowa z Ryszardem Mazerskim, dyrektorem XXII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności.
- Poza dwoma latami był
pan zaangażowany w organizację wszystkich edycji tych zawodów. Jakie były początki?
- Przy każdej okazji przypominam, że była to inicjatywa działaczy Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w Sztumie - Jerzego Czai
i Zbigniewa Jażdżewskiego.
Z propozycją zorganizowania masowej imprezy biegowej z okazji Święta Konsytuacji zwrócili się do działaczy
sztumskiej Solidarności, m.in.
Lecha Wnukowskiego. Było to
nawiązanie do dobrej, ale zapomnianej tradycji -w latach
70. i 80. ub. wieku były liczne imprezy biegowe uliczne
i przełajowe o randze ogólnopolskiej.
W 1990 roku został rozgrywany pierwszy bieg Solidarności w Parku Miejskim.
Do 2005 roku MKK NSZZ Solidarność w Sztumie przeprowadził szesnaście edycji. Do
dziesiątego biegu komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Edward Studziń-

ski, potem Włodzimierz Grekulak. W 2006 roku nastąpiła
przerwa. W następnym roku
- na mocy podpisanego porozumienia z MKK NSZZ Solidarność - organizację przejął imprezy LKS Zantyr Sztum.
- Impreza od jakiegoś
czasu ma przymiotnik „międzynarodowy”...
- Nie ma w tym cienia
przesady. W naszych biegach
startują zawodnicy zaliczający się do czołówki krajowej,
ale kilkakrotnie wygrywali rywalizację goście z zagranicy.
W 2008 roku Joel Komen z Kenii, potem Władimir Timaszow
z Ukrainy, Ilia Slavenski z Białorusi z 2010. W ubiegłym roku passę przełamał Marcin
Chabowski z Gdyni, wyprzedzając biegaczy ukraińskich.
W kategorii pań przez ostatnie dwa lata najlepsza była Olga Kalendarova-Ochal,
najpierw występująca w barwach Ukrainy, a potem już
Bydgoszczy. Pamięć bywa
ulotna, dlatego korzystam
z bogatych zestawień statystycznych Bogdana Cebuli.

Ryszard Mazerski i Zbigniew Jażdżewski podczas ubiegłorocznej imprezy.

Na pewno występy biegaczy z zagranicy uatrakcyjniają
bieg. Cieszymy się z tego, ale
nie zapominajmy, że zależy
nam także, aby na starcie stanęło jak najwięcej sztumian.
- Co dla tych, którzy
z różnych powodów wolą kibicować?
- Zacznę od tego, że zmieniamy w tym roku trasę biegu.
Będzie prowadziła bulwarem,
wokół zamku i przez plac Wol-

ności. Zawodnicy będą mieli do pokonania trzy pętle, łatwiej będzie odczytać dramaturgię zawodów, bo nie będzie takiego jak poprzednio
przemieszania biegnących rekreacyjnie w czołówką.
Zadbaliśmy o oprawę muzyczną zawodów, gastronomię i placyk zabaw dla dzieci.
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