Kwadro, park, ścieżka…

Tak ma wyglądać jedno z pomieszczeń, mogące pełnić rolę także salki konferencyjnej na paterze w dawnym Kwadro.

15 kwietnia w ramach
konsultacji
społecznych
mieszkańcy mogli wyrazić
swoje opinie dotyczące przygotowanych przez Miasto
i Gminę Sztum koncepcji:

przebudowy i adaptacji byłego budynku Kwadro przy ul.
Nowowiejskiego na centrum
aktywności społecznej wraz
z biblioteką miejską, rewitalizacji Parku Miejskiego oraz

rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zajezierskiego.
O przygotowanych projektach piszemy więcej
na str. 3.

Koniec budownictwa?
Powiększenie obszaru ograniczonego użytkowania, co jest
związane z funkcjonowaniem
lotniska wojskowego w Królewie Malborskim, zamierza
wprowadzić marszałek województwa.
Teren, który ma być objęty
ograniczeniem, leży także w
naszej gminie. To Gościszewo, Koniecwałd, Koślinka i
częściowo Sztumskie Pole.
W wyznaczonej strefie ma
obowiązywać zakaz budownictwa.
Str. 4
Bieg Solidarności
- Zapraszam wszystkich, nie
tylko amatorów biegania, 3
maja do Sztumu na jubileuszowy, 25 Sztumski Bieg
Solidarności – mówi prezes
LKS Zantyr Ryszard Mazerski.
Mieszkańcy miasta i gminy
Sztum zwolnieni są z opłaty
startowej w biegu głównym i
marszu nordic walking.
Str. 13-16
Dwójka się zmienia
Uczniowie klas pierwszych
mają swoje sale lekcyjne na
„Ulicy Klas Pierwszych”.
- Posiadamy salę komputerową przeznaczoną dla klas
edukacji
wczesnoszkolnej,
bibliotekę, salę gimnastyczną, gabinet logopedy, opiekę pielęgniarską - informuje
dyrektor Agnieszka Bogucka.
- Dzieci z klas I-III mają odrębną od klas IV-VI świetlicę
szkolną. Od roku szkolnego
2014/2015 podzieloną na
świetlicę wyłącznie dla klas
pierwszych i drugie pomieszczenie przeznaczone dla klas
II i III.
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Koncert grupy PaT z Lęborka na placu Wolności. Bawić można się dobrze bez alkoholu i środków odurzających.

Przemarsz ulicą Mickiewicza.

Jeden z warsztatów – murale na ogrodzeniu kotłowni.

Sztumski Przystanek PaT

Sztum został gospodarzem drugiego Pomorskiego Przystanku PaT (Profilaktyka a Ty).
Otwarcie sztabowe akcji
odbyło się 10 kwietnia w
Gimnazjum nr 1. „Jesteś
potrzebny. Bądź wolny
od uzależnień. Staraj się
pomagać innym!”. Przystanki PaT organizowane
są od 2006 roku z myślą
o wszystkich, którzy przez
sztukę chcą przeciwdziałać zjawiskom patologii
społecznej. Każdy, kto
chce zrobić coś dla drugiego człowieka, znajdzie

tu miejsce dla siebie.
Do Sztumu przybyło
ponad 250 osób, reprezentujących 18 grup PaT:
Lębork, Gdańsk, Mikoszewo, Ostaszewo, Przywidz,
Tczew, Kolbudy, Starogard
Gdański, Pruszcz Gdański,
Malbork, Chojnice, Pelplin, Radom, Poznań, Dąbie, Ostrów Mazowiecka,
Ostrów Wielkopolski oraz
miasto-gospodarza akcji.
Dla uczestników Przy-

stanku przygotowano 14
warsztatów, m.in.: hip-hopu,
capoeiry, samby brazylijskiej, samoobrony, a także
sceny wokalnej, teatralnej, filmowej i plastycznej. Skończyły się grubo
po północy.
11 kwietnia, w sobotę,
zorganizowano przemarsz
uczestników akcji w celu
promowania życia wolnego od uzależnień i przemocy z Gimnazjum nr 1

na plac Wolności do tzw.
PaTosfery. Tam zaprezentowali się PaTowicze oraz
odbył się koncert grupy z
Lęborka. Burmistrz Leszek
Tabor życzył wszystkim,
aby przenosili skutecznie
ideę PaT do swoich środowisk.
Po południu w Gimnazjum odbyła się Gala Finałowa
II
Przystanku,
podczas której grupy PaT
pokazały swój dorobek.
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Biblioteka, park, ścieżka pieszo-rowerowa
15 kwietnia w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie dotyczące przygotowanych przez Miasto i Gminę Sztum koncepcji: przebudowy i adaptacji byłego budynku Kwadro przy ul.
Nowowiejskiego na centrum aktywności społecznej wraz z biblioteką miejską, rewitalizacji Parku Miejskiego
oraz rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zajezierskiego.

Koncepcja przewiduje zachowanie ogólnego, modernistycznego charakteru budynku
byłego Kwadro.

Wykonawcą
dokumentacji przebudowy Kwadro
jest biuro projektowe SML
Inżynierowie i Architekci
z Sopotu, mające w dorobku m.in. takie realizacje obiektów użyteczności
publicznej jak: Filharmonia
Świętokrzyska w Kielcach,
budynek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie czy Arkona
Business Park w Gdańsku.
Nie tylko biblioteka
Umowa z wykonawcą
obejmuje wykonanie nie
tylko projektu budowlanego, ale także opracowanie koncepcji rozwiązań
a r c h i t e k t o n i c z n o - f u n kcjonalnych adaptacji budynku wraz z opracowaniem aranżacji wnętrz.
Przewidziano zachowanie
ogólnego, modernistycznego charakteru budynku. Z uwagi na zły stan
techniczny
istniejącego
dachu zdecydowano się
na jego rozbiórkę i wstawienie nowej konstrukcji stalowej. Nieznacznie
podniesiono dach, a wnętrze otoczono pasmem
okien
doświetlających.

Na parterze budynku
zlokalizowano główne pomieszczenia
biblioteki.
Wejście do nich przewidziano przez wspólny z
funkcjami
dodatkowymi
hol wejściowy oraz hol
windowy. Z holu windowego przewiduje się dostęp
do sali głównej biblioteki,
dwukondygnacyjnej (antresola) z dostępem do
sali komputerowej, biura
biblioteki i pomieszczenia socjalnego. Na parterze sali głównej przewidziano lokalizację części
zbiorów
bibliotecznych,
prasy oraz strefę wypoczynku, a także recepcję.
Do kondygnacji pierwszego piętra zapewniono
dostęp przez klatkę schodową oraz windę. W części
wyższej budynku (od strony ulicy) przewiduje się lokalizację pomieszczeń dla
organizacji społecznych.

placem, schodami i dojściami, oraz wykonanie
ciągów
pieszo-jezdnych,
ścieżek parkowych wraz z
uporządkowaniem zieleni.
Amfiteatr zyska
zmodernizowaną scenę i zadaszenie w formie muszli. Na
placu przed amfiteatrem
zostanie ułożona nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Widownie na skarpach będą wyprofilowane
dla uzyskania właściwej
widoczności.
Przewiduje
się wykonane siedzisk stałych z drewna syntetycznego na konstrukcji betonowej - łącznie dla około 500
widzów. Na placu przed
sceną pomieści się ok.
1500
osób
stojących.
Obiekt będzie zatem
świetnym miejscem dla
organizacji koncertów czy
widowisk
plenerowych,
Ciągi pieszo-jezdne w
parku zostaną dostosowane zarówno dla spacerowiczów, rowerzystów jak i
rolkarzy. Jednym z założeń rewitalizacji jest budowa placu zabaw dla dzieci
z urządzeniami siłowni dla
młodzieży i dorosłych. W

pobliżu placu zabaw zostanie urządzona ścieżka
zdrowia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa teren
parku zostanie oświetlony (oświetlenie LED)
i objęty monitoringiem.
Ścieżką wokół jeziora
Powstała
także
koncepcja rozbudowy ścieżki
pieszo-rowerowej
wokół
Jeziora
Zajezierskiego.
Przebiegać ma wzdłuż linii brzegowej po drugiej
stronie jeziora jako brakujące połączenie ścieżki
na bulwarze, przy torach
kolejowych, wzdłuż terenu rekreacyjnego i niedawno
wybudowanego
odcinka przy ul. Kwidzyńskiej. Długość projektowanej ścieżki to około 2,5
km, szerokiej na 2,50 m.
W ciągu projektowanej
ścieżki zostaną przewidziane miejsca małej architektury, m.in. ławki,
kosze na śmieci, stojaki na
rowery, tablice informacyjne. Zaprojektowane zostanie również oświetlenie.

Muszla koncertowa i…
Zmodernizowany
park
ma stać się kolejnym miejscem, w którym mieszkańcy będą chętnie spędzać
wolny czas. Koncepcja
zakłada przebudowę amfiteatru wraz z widownią,

Na parterze zlokalizowano główne pomieszczenia biblioteki.
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Uwaga, ograniczenia
użytkowania
W marcu odbyły się zebrania z mieszkańcami wsi
Gościszewo i Koniecwałd,
na których przedstawiono
planowany obszar ograniczonego użytkowania, co
jest związane z funkcjonowaniem lotniska wojskowego w Królewie Malborskim.
Zaprezentowano nowy projekt uchwały marszałka województwa z mapą, na której
pokazano zasięg oddziaływania hałasu spowodowanego przez przelatujące
samoloty. Teren, który ma
być objęty ograniczeniem
leży częściowo na terenie
naszej gminy. To Gościszewo, Koniecwałd, Koślinka i
częściowo Sztumskie Pole.
Podzielono go na dwie
strefy ze względu na rodzaj chronionego terenu
(strefę A i B). W strefie A
można lokalizować zabudowę mieszkalną oraz przeznaczać tereny na funkcję
mieszkaniową.
Natomiast
w strefie B obowiązywać
będzie zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów opieki społecznej oraz szkół i przedszkoli.
Zachęcamy
mieszkańców
Gościszewa i Koniecwałdu
do składania wniosków o
warunki zabudowy na tereny, które są objęte Obszarem
Ograniczonego
Użytkowania w przypadku
chęci rozbudowy swojego
budynku lub budowy nowego. Dopóki obowiązuje
uchwala z mniejszym obszarem użytkowania - z
roku 2004 - można występować o warunki zabudowy.
Na razie nie wiadomo, kiedy ponownie nowy projekt
uchwały trafi na posiedzeniu Sejmiku Województwa
Pomorskiego. Miasto i Gmina Sztum rozważa możliwość przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w przypadku dłuższego odroczenia uchwalania wspomnianego projektu.

Echa pikiety
Postanowieniem z 24 marca Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną od wyroku
Sądu Okręgowego w Gdańsku z 5 czerwca 2014 roku, który to utrzymał w mocy
wyrok Sądu Rejonowego w Kwidzynie z 24 października 2013 roku, uniewinniający
burmistrza Leszka Tabora od zarzutu zniesławienia sztumskiego przedsiębiorcy.

Początek sprawy sięga
7 stycznia 2010 roku,
kiedy przed budynkiem
magistratu
odbyła
się
demonstracja z udziałem pracowników firmy
ze
Sztumskiego
Pola.
Jej właściciel formułował zarzut, że urzędnicy
gminni są niekompetentni i zbyt długo wydawali decyzje środowiskowe,
niezbędne do uzyskania
pozwolenia na rozbudowę fabryki, na co pozyskał kilka milionów złotych z Unii Europejskiej.
Formułowany
publicznie zarzut pod adresem
samorządu, że sposób
wydawania decyzji administracyjnych
uniemożliwi
rozbudowę
zakładu i tym samym powstania nowych miejsc
pracy był bardzo poważny.
Tuż po demonstracji burmistrz w specjalnym liście do mieszkańców poinformował, że zarzuty
ze strony przedsiębiorcy
były nieuzasadnione i nieprawdziwe. Potwierdziła
to także specjalna kontrola radnych z Komisji Rewizyjnej, prześwietlającej
poczynania burmistrza i
urzędników, o co zresztą
Leszek Tabor wnioskował.
Biznesmen
poczuł
się

Manifestanci zarzucali burmistrzowi utrudnienia tworzenia nowych miejsc pracy.

zniesławiony treścią listu.
Złożył wniosek do prokuratury, a gdy ta umorzyła postępowanie, wszedł
na drogę sądową. Sąd
Rejonowy w Kwidzynie
uniewinnił Leszka Tabora, a po wniesionej apelacji Sąd Okręgowy ten
wyrok utrzymał w mocy.
Sąd Najwyższy, oddalając kasację od wyroku,
stwierdził, że „brak jest [w
liście] stwierdzeń wskazujących, że oskarżony pomówił o takie właściwości
i postępowanie, które mogłyby poniżyć pokrzywdzonego w opinii publicz-

Patronat Burmistrza
W związku z licznymi wnioskami o objęcie patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum różnego rodzaju imprez, w tym także o udzielenie wsparcia rzeczowego
lub finansowego, podjęte
zostało zarządzenie określające zasady sprawowania
tego
patronatu.
Pełny
tekst
Zarządze-

nia nr 55.2015 z dnia
10.04.2015 r. wraz z załącznikami - regulaminem
objęcia patronatu przez
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, wnioskiem oraz
sprawozdaniem z przedsięwzięcia, można pobrać
ze
strony
internetowej
www.sztum.pl - zakładka Poradnik Interesanta.

nej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego w
prowadzonej przez niego
działalności
gospodarczej.” I dalej: „procedujące w sprawie sądy zajęły
trafne i jednolite stanowisko, że list Leszka Tabora
nie zawierał stwierdzeń
o zmuszaniu pracowników do oderwania się od
pracy i do przybycia na
manifestację, nieudolności (…) w prowadzeniu
działalności
gospodarczej, czy też utrudniania
przez niego prowadzenia
takiej
działalności
innemu
przedsiębiorcy.”

Kompleks
garażowy
Gmina przystępuje do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż murów
terenów ZASPY przy osiedlu Renawa (ul. Spokojna) z przeznaczeniem na kompleks garaży.
Sprzedaży w drodze przetargu
będą podlegały działki z narzuconym i opracowanym przez
gminę projektem garażu wraz
z pozwoleniem na budowę.
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Dwójka: zmieniamy się dla uczniów
Corocznie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza organizuje się Dzień Otwarty. Tego dnia
szkoła jest oddana we władanie pasowanym na uczniów przedszkolakom.
Dzieci trafiają do klas
oznaczonych kolorowym
słoneczkiem,
otrzymują
tarczę - symbol szkoły,
słoneczko - symbol klasy
i rozpoczynają przygodę.
Spotkanie
inauguruje
przedstawienie
przygotowane przez opiekuna
grupy teatralnej i uczniów
klas II i III. Potem dzieci
ćwiczą w sali gimnastycznej, pokonując magiczny
tor przeszkód, trafiają na
aleję Ciekawej Książki i
fantastyczne spotkanie w
bibliotece. Wędrują przez
aleję Komputerową na
zajęcia z wesołym, przyjaznym komputerem. I odwiedzają szkolną świetlicę
klas I na alei Świetliczaka,
gdzie wychowawcy czarują zabawami z chustą
animacyjną. Rodzice zwiedzając szkołę, mogą zajrzeć w każdy jej zakamarek, zadać nurtujące ich
pytania, skonsultować się
z logopedą, pedagogiem
szkolnym,
dyrektorem
szkoły, zastępcą dyrektora. Otrzymują ulotkę informacyjną i szereg ciekawych materiałów na temat
rozwoju i przygotowania

do szkoły dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.
Sale klas pierwszych
składają się z dwóch zasadniczych części. Części
rekreacyjnej (z dywanem,
zabawkami, grami), kącikiem czytelniczym – z
ciekawymi książkami (do
czytania i oglądania) oraz
części dydaktycznej. W
każdej sali znajduje się
mnóstwo pomocy, wykorzystywanych na lekcjach.
Są projektor i laptop,
multimedialne programy.
Ulica klas pierwszych
Uczniowie klas pierwszych
mają
swoje
sale lekcyjne na „Ulicy
Klas
Pierwszych”.
- Posiadamy salę komputerową
przeznaczoną
dla klas edukacji wczesnoszkolnej,
bibliotekę,
salę gimnastyczną, gabinet logopedy - informuje
dyrektor Agnieszka Bogucka. - Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki.
Dzieci młodsze (z klas I-III) mają odrębną od klas
IV-VI
świetlicę
szkolną. Od roku szkolnego

Zwiedzający szkołę rodzice, mogą zajrzeć w każdy jej zakamarek, zadać nurtujące
ich pytania.

2014/2015 podzieloną na
świetlicę wyłącznie dla
klas pierwszych i drugie
pomieszczenie
przeznaczone dla klas II i III.
Dzieci, które korzystają z posiłku w stołówce
szkolnej, w klasie pierwszej zawsze są objęte
opieką podczas obiadu.
Dla nich wyznaczony jest
odrębny
czas
posiłku.
W szkole pozostawiany jest strój gimnastyczny,
przybory
plastyczne, część podręczników.
Od
roku
szkolnego
2014/2015
uczniowie
klas pierwszych otrzymują darmowe elementarze
i materiały ćwiczeniowe
oraz podręcznik do nauki języka angielskiego.
Przedszkolak uczniem

Ćwiczenia na sali gimnastycznej to jeden z punktów poznawania szkoły.

W
szkole
obowiązuje okres adaptacyjny dla
klas I, który trwa nie krócej niż jeden miesiąc,
ale indywidualnie do potrzeb dziecka jest określany przez wychowawcę
klasy. W tym czasie następuje pełna diagnoza logopedyczna, odbywają się
zajęcia diagnozy rysunku,
zajęcia integracyjne, bada-

nie skali ryzyka dysleksji.
Sukcesy dziecka i jego
start w życie szkolne w
ogromnej mierze zależą
na pewno od prawidłowego rozwoju jego sfery emocjonalnej, dobrze
wykształconej
mowy,
zdrowia fizycznego, nabytych umiejętności, ale
w znacznym stopniu od
nastawienia rodziców, ich
mądrości i wiary w możliwości swojego dziecka, a
następnie od nauczyciela,
który stanie się przewodnikiem, jego opiekunem
w czasie pobytu w szkole.
Dlatego rozmowa rodzica
z nauczycielem, wzajemna wymiana doświadczeń,
obserwacji, daje możliwość stworzenia optymalnych warunków szkolnych
sprzyjających
pełnemu
rozwojowi młodego człowieka, który stał się członkiem społeczności szkolnej.
- Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły ww.sp2.
sztum.net i zakładki Dla
Rodziców - Sześciolatek/
siedmiolatek, którą na
bieżąco aktualizujemy i
umieszczamy informacje,
publikacje – mówi dyrektor Agnieszka Bogucka.
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ISKRA zaprasza
Klub Jeździecki ISKRA
rozpoczął nabór do sekcji
jeździeckiej.
- Szukamy osób, które
chcą brać udział w regularnych zajęciach z jazdy
konnej. Naszym celem
jest stworzenie kilku grup
- od początkującej do zaawansowanej - o profilu
skokokowo-ujeżdżeniowym oraz Pony Games /
kadryl - wyjaśnia Marta
Adamkiewicz,
instruktor
PZJ.
Uczestnicy sekcji w miesiącach wiosenno-letnich
będą przygotowywani do
reprezentowania KJ ISKRA
na zawodach i innych imprezach hippicznych oraz
zdobywać kolejne szczeble odznak PZJ i teoretyczną wiedzę dotyczącą koni
wierzchowych.
Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel. 504 311
006.

Plac budowy wokół magistratu
Od 23 kwietnia, w związku z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Miasta i
Gminy, wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych oraz zostanie znacznie
ograniczona ilość miejsc postojowych.

Zostanie zamknięty wjazd
na parking znajdujący się
przy Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz będzie odgrodzona część placu za
budynkiem magistratu od

Galop ku wolności
11 marca Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie podpisał
umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego ze Spółdzielnią Socjalną
Iskra ze Sztumskiego Pola.
Rodzaj powierzonego zadania to „Pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób. Działania na rzecz
osób skazanych i opuszczających zakład karny
poprzez poszerzanie ich
kompetencji zawodowych,
społecznych i rodzinnych,
które przyczynią się do poprawy ich sytuacji”. Zadane
to polega na transporcie
osób skazanych, uczestniczących w realizacji projektu „Galop ku wolności”.
Łączny koszt powierzenia
zadania wynosi 4000 zł
Ponadto w kwietniu MGOPS
w Sztumie planuje ogłosić
konkurs ofert na realizację

następujących zadań publicznych:
zorganizowanie
czasu wolnego dla osób
niepełnosprawnych wzrokowo, planowana kwota
powierzenia/wsparcia zadania - 1000 zł, zorganizowanie czasu wolnego dla niepełnosprawnych emerytów,
rencistów i inwalidów planowana kwota powierzenia/
wsparcia zadania – 1000 zł;
zapewnienie dostaw żywności - w tym jej transport,
dla najuboższych rodzin –
mieszkańców miasta i gminy Sztum - organizowanie
pomocy żywnościowej dla
dzieci i rodzin najuboższych
poprzez zbiórkę, dostarczanie i transport żywności
oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność
pomocową na rzecz dzieci i rodzin najbardziej potrzebujących - planowana
kwota powierzenia/wsparcia zadania - 11600 zł.

strony istniejącego muru.
Wraz z postępem prac budowlanych będą wyłączane kolejne odcinki placu.
Prosimy wszystkich
uczestników ruchu drogowego
o
zachowanie

ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie
uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.
Zakończenie
prac
planuje się w listopadzie.

Kalendarz podatnika
Przypominamy o terminach
przypadają w maju.

płatności,

które

Terminy płatności podatków i opłat:
15 maja
Comiesięczna
rata
podatku
od
nieruchomości od osób prawnych,comiesięczna rata podatku leśnego od osób prawnych, rata podatku rolnego od osób prawnych, rata podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.
30 maja
Roczna
opłata
od
posiadania
psów
(32
zł
za
pierwszego
psa).
Wpłat należy dokonywać u wyznaczonych inkasentów
lub bezpośrednio na konto Miasta i Gminy Sztum w BS
Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
(wpłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w Sztumie pobierane są bez prowizji).
10 maja – comiesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – płatna na nadany dla tej
opłaty indywidualny numer konta bankowego.

WWW.SZTUM.PL • KWIECIEŃ 2015

Akademia Umiejętności w Czerninie
Dobiega końca projekt „Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z
terenu Miasta i Gminy Sztum”.
Tym razem gościliśmy w Zespole Szkół w Czerninie, gdzie
w trzydziestu różnych grupach
uczniowie rozwijają swoje zdolności oraz niwelują deficyty.
Na gimnastykę korekcyjną uczęszcza 12 dzieci. - Zajęcia mają doprowadzić do
nawyku utrzymywania prawidłowej postawy, a także
zachęcić do stosowania poznanych elementów ćwiczeń
w czasie własnych zabaw czy
spacerów z rodzicami – mówi
nauczyciel Piotr Rogoziński.
Chcą się ruszać? Niechęć do
form aktywności wśród młodzieży jest coraz powszechniejsza.
- Nasi uczniowie chętnie
uczestniczą w zajęciach i sumiennie wykonują polecenia
- dyrektor szkoły Bożena Andrzejewska nie ma wątpliwości.
W ramach pozalekcyjnych
zajęć rozwijających kompetencje językowe funkcjonują dwie
ośmioosobowe grupy. W jednej
dzieci uczą się angielskiego, w
ramach drugiej niemieckiego.
Dzięki zajęciom projektowym
dzieci poszerzają słownictwo
w formie zabaw językowych z
wykorzystaniem kart obrazkowych, gier typu memory oraz
tablicy interaktywnej. W trakcie
oglądania zarówno historyjek
obrazkowych, jak i krótkich
scenek tematycznych ćwiczą
rozumienie autentycznych tekstów niemieckich i angielskich.
- W nauce języka skuteczną
metodą jest łączenie elementów ruchowych i plastyczno-muzycznych, dlatego podczas

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej uczęszcza 12 dzieci.

zajęć dzieci słuchają muzyki,
rysują, wykonują ćwiczenia
ruchowe – dodaje prowadząca
zajęcia Aleksandra Szarycka. Dzieci poznają nie tylko słownictwo i gramatykę, ale również kulturę i tradycje krajów
anglo- i niemieckojęzycznych.
W ramach specjalistycznych
zajęć artystycznych funkcjonują dwie grupy po 5 osób z klas
IV-VI. Celem zajęć jest rozwijanie zdolności muzycznych
młodzieży, rozbudzanie zamiłowania do muzykowania oraz
nauka śpiewu i gry na instrumentach. - Podstawowym instrumentem jest gitara, ale także inne, np.: flet prosty - mówi
Magdalena Szmaków, prowadząca zajęcia artystyczne.

W ramach pozalekcyjnych zajęć artystycznych można nauczyć się grać na gitarze i flecie.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-163/13 pn. Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z
terenu Miasta i Gminy Sztum współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Gościszewo
mistrzem ortografii
Zespół Szkół w Czerninie rodziców i uczestników kon- łecznych oraz Katarzyna Krzystał się gospodarzem i organizatorem
powiatowego
konkursu ortograficznego dla
uczniów z klas IV-VI. Oprócz

kurs swoją obecnością zaszczycili radny Bartosz Mazerski, przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Spo-

żykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty.
Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Gościszewa, drugie

ze Starego Targu, zaś trzecie
przypadło
reprezentantom
Dzierzgonia. Piękne nagrody w konkursie ufundowało Miasto i Gmina Sztum.

7
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Obwody głosowania w gminie Sztum w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Numer
obwodu
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Biała Góra, Piekło, Wydry, Wygoda,

Budynek po Szkole Podstawowej
w Piekle

2

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

3*

Cygusy, Czernin, Górki, Ramzy Małe, Szpitalna Wieś

Zespół Szkół
w Gościszewie
Zespół Szkół w Czerninie

4

Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś, Sztumska Wieś – ul. Kwidzyńska Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi
Biblioteka w Postolinie
Michorowo, Polaszki, Postolin

5

Sztum: ul: Chopina, Kalkszteina, Konopnickiej, Kopernika, Kwiatowa,
Ogrodowa, Paderewskiego, Radosna, Skłodowskiej, Słoneczna,
Spokojna, Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze
Parpary, Sztumskie Pole, Uśnice, Witki, Zajezierze, Sztum: Osiedle nad
Jeziorem ,ul.: Polna, Reja, Żeromskiego
Sztum: ul.: Baczyńskiego, Galla Anonima, Kasztelańska, Mickiewicza,
Młyńska, Osińskiego, Plebiscytowa, Władysława IV, Związku
Jaszczurczego, plac Wolności
Sztum: osiedle Sierakowskich, ul. Morawskiego

Gimnazjum nr 1 w Sztumie
ul. Sienkiewicza 54

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Mickiewicza 39

12*

Sztum: osiedle Parkowe, ul.: Chełmińska, Czarnieckiego, Gdańska,
Kochanowskiego, Koniecpolskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa,
Nowowiejskiego, Słowackiego
Barlewice, Barlewiczki, Kępina, Koślinka, Pietrzwałd, Sztumska Wieś
sołectwo Domańskiego, Sztum: Osiedle Witosa, Osiedle na Wzgórzu,
ul.: Barczewskiego, Domańskiego, Fiszera, Jagiełły, Kwidzyńska,
Pieniężnego
Sztum: osiedle Różane, ul.: Kasprowicza, Kościuszki, Sienkiewicza

13

Szpital

14

Zakład Karny

6*
7
8

9*
10*

11

*

Granice obwodu głosowania

lokal głosowania dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 2
w Sztumie ul. Reja 15 a
Biblioteka w Sztumie
ul. Mickiewicza 23
Siedziba Starostwa Powiatowego
ul. Mickiewicza 31

Zespół Szkół Zawodowych
Barlewiczki 13

Świetlica Straży Pożarnej
ul. Sienkiewicza 27
Szpital Polski Sztum
ul. Reja 12
Zakład Karny
ul. Nowowiejskiego 14

Informacje dodatkowe
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie do dnia 27.04.2015 r.
2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie do dnia 04.05.2015r.
3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych (OKW nr 3, 6, 9, 10, 12) są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.
4. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca jest obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
5. Do 8.05.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy wydawane są zaświadczenia o prawie do głosowania w pok. nr 37(II
piętro). Informacja tel. 55 640 6373
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 700 do 2100.

W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału w głosowaniu wyborcom z terenów wiejskich
gminy, gdzie jest bardzo ograniczona komunikacja publiczna, tradycyjnie zabezpieczamy transport
autobusowy.
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TRASY AUTOBUSÓW W DNIU 10.05.2015 (NIEDZIELA)
W WYBORACH PREZYDENTA RP
I autobus

miejsce zbiórki

1045 Biała Góra

przy kościele (kierowca poczeka
na uczestników mszy św.) i
przystanek autobusowy

Piekło

1200 Ramzy Małe

biuro gosp. rolnego

Czernin

1330 Pietrzwałd

przystanek autobusowy

Barlewiczki

1500 Koślinka

przystanek autobusowy

Barlewiczki

II autobus

miejsce zbiórki

siedziba OKW

1010 Uśnice

przy kościele i szkole,
przystanek autobusowy

Sztum- Szkoła
Podstawowa nr 2

1030 Sztumskie
Pole

przy jeziorze Białym i
przystanek autobusowy

Sztum- Szkoła
Podstawowa nr 2

1300 Gronajny

przy starej szkole

Gościszewo

1310 Koniecwałd

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Gościszewo

1320 Koniecwałd

obok biurowca Konpolu

Gościszewo

1325 Goraj

obok przejazdu kolejowego

Gościszewo

1330 Węgry

obok sklepu

Gościszewo

III autobus

miejsce zbiórki

900

Cygusy

przystanek autobusowy

Czernin

910

Szpitalna Wieś

przystanek autobusowy

Czernin

1100 Sztumska Wieś

przystanek autobusowy

Nowa Wieś

przystanek autobusowy

Nowa Wieś

1120 Parowy

obok posesji P. Jędrzejowskiego

Nowa Wieś

1400 Michorowo

przystanek autobusowy

Postolin

1410 Polaszki

przystanek autobusowy

Postolin

1110 Sztumska Wieś

( dawny ZR)

siedziba OKW

siedziba OKW

9
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OGŁOSZENIE
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie ul. Kochanowskiego 28 ogłasza II
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych:

Miejscowość
adres lokalu
użytkowego

Pow.
użytk.
w m²

Sztum Pasaż
Handlowy
Mickiewicza 16B
Pawilon nr 11
Pawilon nr 14
Pawilon nr 18
Pawilon nr 19

8,2 m²
8,4 m²
8,0 m²
8,2 m²

Sposób
zagospodarowania

Na prowadzenie
działalności
gospodarczej
sklep, biuro, itp.

Przeznaczenie

Dzierżawa na czas
nieokreślony w
drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego

Cena
wywoławcza
miesięcznej
stawki czynszu
netto za 1m²
p.u.+stawka
VAT

20,00zł/m²
+ 23%VAT

Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28 - I piętro:
1) Pawilon nr 11 o godz. 13.00
2) Pawilon nr 14 o godz. 13.10
3) Pawilon nr 18 o godz. 13.20
4) Pawilon nr 19 o godz. 13.30
Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego ponosić będzie opłaty z tytułu: dostawy zimnej wody, odbioru ścieków i energii elektrycznej.
Przystosowanie lokalu - pawilonu handlowego do
potrzeb prowadzonej działalności wykonywane bę-

dzie przez Dzierżawcę na jego koszt, bez prawa dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych nakładów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
PWiK
Spółka z o.o w Sztumie, Dział
Usług
Mieszkaniowych,
tel.
55-640-33-32.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących
do gminnego zasobu przeznaczonych do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony
położonej
Działka nr 188/15 o po- przydomowy
w
obrębie
Nowa
Wieś.
wierzchni 0,3259 ha z
przeznaczeniem na upra- Część działki nr 93/2 o
wy rolne oraz część dział- powierzchni 20,00 m 2 z
ki nr 15 o powierzchni przeznaczeniem na grunt
154,00 m 2 z przeznacze- pod budynkiem gospodarniem na ogród przydomo- czym, część działki nr 107
wy położonych w obrębie o powierzchni 8,00 m2ogeodezyjnym Biała Góra. raz część działki nr 112/6
Działka nr 45/1 o powierzch- o powierzchni 8,00 m 2 z
ni 1,39 ha z przeznacze- przeznaczeniem na grunt
niem na uprawy rolne po- pod garaż, część działłożonej w obrębie Kępina. ki nr 106/6 o powierzchni
Działka nr 92 o powierzch- 541,50 m 2 z przeznaczeni 0,71 ha z przeznacze- niem na grunt pod dwoma
niem na uprawy rolne po- budynkami gospodarczymi
łożonej w obrębie Koślinka. oraz ogród przydomowy,
Część działki nr 17 o po- część działki nr 109 o powierzchni 100,00 m 2 z wierzchni 32,50 m 2 oraz
przeznaczeniem na ogród część działki nr 110 o po-

(regulacja na rzecz dotychczasowych dzierżawców) na podstawie Uchwały nr VII.44.2015 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 25.03.2015 r.

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i
Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia
przetargu
z
uzasadnionych
przyczyn.
Sztum, dnia 27.03.2015 r.

wierzchni 20,00 m 2 z przeznaczeniem na grunt pod
budynkiem gospodarczym
położonych w obrębie Piekło.
Działka nr 109/2 o powierzchni 0,2567 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne
położonej obrębie Postolin.
Część działki nr 195/1 o
powierzchni 900,00 m 2
oraz część działki nr 196/5
o powierzchni 300,00 m 2 z
przeznaczeniem na ogród
przydomowy
położonych
w
obrębie
Zajezierze.
Działka nr 56 o powierzchni
0,2551 ha z przeznaczeniem
na uprawy rolne położonej
w obrębie IV m. Sztum.
Część działki nr 620/4 o po-

wierzchni 247,50 m 2 łącznie
z budynkiem użytkowym z
przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w obrębie II m. Sztum.
Wykaz
został
również
wywieszony
na
tablicy informacyjnej na II
piętrze w tut. Urzędzie
oraz został umieszczony
na stronie internetowej
www.sztum.pl
zakładka ogłoszenia i wykazy.
Szczegółowe
informacje
o przedmiocie dzierżawy - Urząd Miasta i Gminy Sztum, pokój nr 41 (II
piętro), tel. 55 640- 63-72.
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Wiosna i zaćmienie

Obserwacja nieba.

Wszyscy z utęsknieniem
czekają na wiosnę, więc i
uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi postanowili pięknie ją przywitać.
20 marca dzieci razem
z nauczycielami przeszły
kolorowym
korowodem
na boisko z wykonaną
wcześniej marzanną, która jako symbol odchodzącej zimy została spalona.
Był to dodatkowo szcze-

gólny dzień, ponieważ mogły po raz pierwszy w życiu
obserwować częściowe zaćmienie słońca. Z ogromnym
zainteresowaniem wszyscy
spoglądali w niebo przez zadymione szybki. Dzieci pytały, jak do tego doszło, jak
długo potrwa, a najmłodsze
obawiały się, czy słoneczko
jeszcze zaświeci pełnym blaskiem. - Oczywiście, że zaświeci - obiecali nauczyciele.

28 marca, w sobotę, w
Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego ”Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Do udziału w zajęciach
zaproszono dużych i małych,
starszych i młodszych, aby

wszyscy mogli cieszyć się
radością i nadzieją święta odradzającego się życia.
Na wspólnym spotkaniu
dzieci, rodzice i nauczyciele
zdobili jajka, wyplatali palmy
i pracowicie wycinali papierowe ozdoby wielkanocne.

Odkrywane tajemnice wody
Innowacja
pedagogiczna „Tajemnice wody” skierowana jest do uczniów
klas II i III uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych - koła przyrodniczego
prowadzonego
przez Grażynę Michalik.
Tematyka zajęć dotyczy zagadnienia wody przedstawionego w
sposób szerszy oraz problemowy. Wykorzystane są elementy fizyki, chemii, matematyki,
geografii, przyrody i ekologii.
Ma to na celu rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych
dziecka oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki.
- Przystąpiliśmy również do
Akcji H2O mającej na celu propagowanie potrzeby oszczędzania wody wśród dzieci i

dorosłych – mówi Grażyna Michalik. - Wspólnie dążymy do
ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i
rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach.
Nacisk położony jest głównie na działania praktyczne, z
uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju i możliwości
uczenia się przez zastosowanie
metod badawczych takich jak:
eksperyment i doświadczenie, modelowanie, pomiar z
obliczeniem oraz obserwację
okazów naturalnych przyrody.
Działania te wpisują się w realizację założeń wynikających z
programu i kodeksu Ekoszkoły.
„Dwójka” ponownie ubiega się
o przyznanie jej Zielonej Flagi.

Warsztaty wielkanocne

Program preferuje działania praktyczne. Na zdjęciu badanie wody z jeziora.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
oraz umieszczeniu na stronie www.sztum.pl w zakładce Ogłoszenia i wykazy niżej wymienionych ogłoszeń:
Ogłoszenia z 09.04.2015 r.
o sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego następujących nieruchomości:
Działki nr 279/161 o pow.
1056 m2 położnej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego
z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego.
II przetarg nieograniczony dn.
14.05.2015 r. o godz. 12.00.
Wpłata wadium do dnia
11.05.2015 r. Księga wieczysta KW nr GD2I/ 00014470/8.
Cena wywoławcza za nieruchomość
89760,00
zł.
Nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 97,73 m2 i gospodarczym o pow. 22,97 m2,

położnej w Sztumskim Polu ul.
Łąkowa nr 4 wraz z działką nr
144 o pow. 882 m2. Księga wieczysta nr GD2I/00002511/1.
Przetarg dnia 14.05.2015 r.
o godz. 11.00. Termin wpłaty
wadium do dnia 11.05.2015
r. Cena wywoławcza za nieruchomość
49160,00zł.
Szczegółowych
informacji
o sprzedaży nieruchomości można uzyskać osobiście w pok. 43 lub 52 oraz
pod nr telefonu
55 640
63 79 lub 55 640 63 62.
Ogłoszenia i wykazy można
pobrać ze strony www.sztum.pl
z zakładki ogłoszenia i wykazy.
Sztum, dnia 09.04.2015 r.
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URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sekretariat Urzędu

Leszek Tabor
Ryszard Wirtwein
Daria Mietlewska-Dura
Danuta Wiatrowska
Czesław Oleksiak

REERAT ORGANIZACYJNY
Małgorzata Draganek
Czesława Jaźwińska
Regina Lukas
FAX
Sprawy organizacyjne i archiwum
Angelika Pyzik-Kapszewicz
Sprawy organizacyjne i bhp
Joanna Siebert
Informatyk Urzędu
Kamil Markowski
Ewidencja ludności
Małgorzata Grzyb
Dowody osobiste
Halina Koszalińska
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWNIK
Ewa Ruczyńska
Z-ca Kierownika
Gabriela Smolińska
Sprawy informacyjno-prasowe
Janusz Ryszkowski
Rozliczanie projektów i środków pomocowych
Michał Izdepski
Stanowisko ds. projektów i aktywizacji społecznej
Daria Wojtaś
Stanowisko ds. projektów, turystyki i promocji gminy
Małgorzata Schufreida
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
p.o. Z-cy Kierownika
Teresa Zgubińska
Księgowość budżetowa
Wanda Grabowska
Księgowość budżetowa
Barbara Kara
Księgowość budżetowa
Monika Rosińska, Agnieszka Szymańska
Księgowość budżetowa /Płace
Ewa Zdziennicka, Helena Stefańska
REFERAT PODATKOWY
KIEROWNIK - wymiar podatku – wieś
Iwona Sanewska
Wymiar podatku – miasto
Sylwia Lipińska
Windykacja należności
Teresa Truskawa
Windykacja należności
Aleksandra Połuszańczyk-Pajdzik
Małgorzata Surdyka
Windykacja należności
Barbara Albrecht-Politowska
Poborca skarbowy
Edyta Łukaszewicz
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
p. o. KIEROWNIKA
Marcin Lipiński
p. o. Z-ca Kierownika
Dariusz Kumuda
Stanowisko ds. komunalnych
Zdzisław Barański
Stanowisko ds. komunalnych
Halina Cymerys
Działalność gospodarcza i sprawy sołeckie
Grażyna Żołędowska
Ochrona środowiska
p.o. Z-cy Kierownika - kadry
Biuro Rady
Biuro Informacji Urzędu

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej

Roman Markowicz

Stanowisko ds. energetycznych i OC

Michał Mroczkowski

STRAŻ MIEJSKA

Wojciech Bednarski, Jacek Szymański

REFERAT INWESTYCJ I I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Teresa Wasielewska
Lidia Ruszała
Natalia Smoter
Elżbieta Oblotzka, Agnieszka Łuniewska-Jarzyna
Malwina Wiśniewska
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I MAJĄTKU
KIEROWNIK
Iwona Wyżykowska
Z-ca Kierownika
Agnieszka Topolewska-Reksa
Planowanie przestrzenne, warunki lokalizacyjne i
Dajana Czarnecka
budownictwo
Gospodarka nieruchomościami
Justyna Jaśtak
Sprawy lokalowe
Krzysztofa Parafiniuk
Sprzedaż nieruchomości
Halina Tymoszuk
Podziały geodezyjne, scalenia i wywłaszczenia
Beata Tritt
Planowanie przestrzenne
Joanna Stopa
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
Sabina Jabłońska-Janus
Z-ca kierownika
Marzanna Moneta
p. o. KIEROWNIKA
p.o. Z-cy Kierownika
Inwestycje gminne
Inwestycje gminne
Zamówienia publiczne

Telefon

64-06-301
64-06-302
64-06-320
64-06-317
64-06-388
64-06-301/2

Pok.
18
18
80
30
34
18

64-06-385
64-06-308
64-06-303
64-06-300
64-06-321
64-06-352
64-06-322
64-06-373
64-06-325

80
34

64-06-393
64-06-387
64-06-383
64-06-383
64-06-340
64-06-340

71
69
68
68
67
67

64-06-392
64-06-392
64-06-338
64-06-311
64-06-306

30
30
29
24
28

64-06-337
64-06-335
64-06-396
64-06-336
64-02-226
64-02-228
64-06-386

21
22
25
26
26
23
25

64-06-315
64-06-319
64-06-319
64-06-314
64-06-316
64-06-381
697 336 222
64-06-384
64-06-384
601 218 587
64-06-341

57
56
56
53
54
58

64-06-323
64-06-390
64-06-390
64-06-399
64-06-363

72
64
64
65
73

64-06-379
64-06-380

51
40

64-06-380

40

64-06-372
64-06-372
64-06-362
64-06-324
64-06-324

41
41
43
52
52

64-06-382
64-06-326

17
17

1
80
80
77
38
38

39
39
1a
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Sztumski Bieg Solidarności - początki
W kronice Sztumskiego Ośrodka Kultury nie ma wzmianki o Biegu Solidarności z 1990 roku, który to zapoczątkował ćwierćwiekową historię. Ale z drugiego pozostał plakat zapraszający sztumian do startu.

Przygotowanie do rozdania nagród. Od lewej Włodzimierz Grekulak, Leszek Tabor,
Tadeusz Cymański i Zbigniew Zwolenkiewicz. (2004)

Organizatorów
było
wówczas trzech – MKK
NZSS Solidarność - Podregion Sztum, Sztumski
Ośrodek Kultury i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Rodło w Sztumie. Ten ostatni fakt zdaje
się potwierdzać tezę, że
ojcami założycielami imprezy byli działacze TKKF
- Jerzy Czaja i Zbigniew
Jażdżewski. Z propozycją
zorganizowania masowego biegu z okazji Święta 3 Maja zwrócili się do
sztumskiej Solidarności. W
tym czasie nie było w mieście żadnych imprez tego
rodzaju, a przypomnieć
trzeba, że wcześniej (w latach 70. i 80.) ich nie brakowało i to na dużą skalę.
Sponsorami uwidocznionymi na afiszu drugiego
biegu byli: Rada Miasta,
spółki Specjal i Prozamet. Wpisowe wynosiło
5 000 zł dla młodzieży i
10 000 zł dla dorosłych.
W programie zaś występ zespołu muzycznego,
loteria,
dyskoteka

W nagrodę telewizor
- Wiele rzeczy, które
działy się w owym czasie, było pomysłami spontanicznymi – wspomina
Alfred Kohn, wówczas
dyrektor
Sztumskiego
Ośrodka Kultury. - Pamiętam, że o organizacji tego
biegu dyskutowaliśmy na
jednym ze spotkań redakcyjnych „Gazety Sztumskiej”. Trzeba podkreślić,
że w organizację bardzo
mocno zaangażował się
sztumska Solidarność, a
przede wszystkim Wacław
Bielecki i Edward Studziński. SOK zapewnił pomoc
techniczną,
wydrukował
numery startowe, zajął się
reklamą i oprawą kulturalną. Związkowcy postarali
się o sponsorów, przygotowanie trasy i obstawili
całą trasę biegu. Główną
nagrodą w był telewizor
Curtis,
losowany wśród
wszystkich
uczestników.
Wtedy nie było łatwo o
sprzęt tego typu, więc załatwiłem taki telewizor w
montażowni Curtis w Mła-

wie. Odebrałem go osobiście z fabryki. Jeśli dobrze
sobie przypominam, to
trafił on do jakiejś biednej rodziny ze Sztumu,
z czego byliśmy dumni.
Biegi organizowane w
tamtym czasie nie były
przesiąknięte komercją –
dodaje Alfred Kohn. - Nie
startowało w nich tylu zawodowców, co obecnie. To
były imprezy przygotowane dla prawdziwych miłośników biegania. Oczywiście, czasy się zmieniają.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić (sam organizuję
Półmaraton
Tarczyński),
by bez dużych pieniędzy i nagród finansowych
ściągnąć biegaczy, którzy
swoimi nazwiskami dodają splendoru biegowi.
Trzeci start pani Hanny
Trzeci bieg w 1992 roku,
rozgrywany - jak donosił
„Dziennik Bałtycki” - przy
umiarkowanej
pogodzie
zgromadził ogółem 381
uczestników, w większości
młodzież szkolną. Zwyciężył Mirosław Jażdżewski
z Elbląga, wygrywając z
Romanem Listkiewiczem
z Kętrzyna i Robertem Ju-

rewiczem z Dzierzgonia.
Wśród pań triumfowała
Agnieszka Nakielna przed
Dorotą Kamińską - obie
z Malborka. Trzecia była
sztumianka
Małgorzata
Urbanowska. Warto jeszcze dodać, że sztumianka Hanna Hryniewiecka
odebrała
nagrodę
dla
najstarszej
uczestniczki
(podobnie jak w dwóch
poprzednich latach), a Bolesław Jażdżewski z Elbląga po raz drugi. W biegu
dzieci zwyciężali Justyna
Stępowska ze Sztumskiej
Wsi i Krzysztof Słowik z
Dzierzgonia. Najmłodszym
biegaczem był Piotrek Michalski (2 lata), którego
mocno wspomagali na
trasie rodzice. Otrzymał
w nagrodę modną kurteczkę. Główną nagrodę - telewizor kolorowy
Otake - wylosował Łukasz Piątek z Gościszewa.
W kolejnym roku zaśpiewała w amfiteatrze
Elżbieta Dmoch, gwiazda 2+1. Zresztą znanych osób, które gościły
w Sztumie z okazji biegu
nie brakowało. Marian
Krzaklewski, Bogdan Lis,
prof. Longin Pastusiak, do
tego plejada sportowców.

Cena zwycięstwa
Bartosz Mazerski wspomina, że jego startom w Sztumie, zwłaszcza w Biegu Solidarności, towarzyszyło duże
napięcie psychiczne. Sam się temu do dziś dziwi, bo przecież wtedy był już w miarę doświadczonym zawodnikiem.
– Pamiętam, że szedłem na miejsce startu do Parku
Miejskiego. Koło cmentarza spotkałem starszą panią,
która dźwigała sporą torbę z zakupami. Pomogłem jej,
zamieniliśmy kilka zdań i przez dłuższą chwilę zapomniałem o bolącej nodze. Startowałem z kontuzją i na finiszu
w parku dosłownie o centymetry pokonałem Dariusza
Kleina ze Starogardu, zresztą dobrego kolegę z tras biegowych. Cieszyłem się ze zwycięstwa, ale z bolącą nogą
musiałem zgłosić się do lekarza. Ortopeda zaordynował
od razu miesięczny gips. Taka była cena zwycięstwa.
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Międzynarodowo i rodzinnie
W historii Sztumskiego Biegu Solidarności najsmutniejszy był rok 2006. Wtedy to impreza została zawieszona i
jednocześnie zamknął się jej pewien rozdział. Na szczęście otworzył kolejny.

Bieg przedszkolaków zawsze budzi tyle samo emocji, co rywalizacja dorosłych.

Do X jubileuszowego biegu komitetowi organizacyjnemu
przewodniczył
Edward
Studziński.
Po
nim dyrektorowanie przejął Włodzimierz Grekulak.
XVI bieg przypadł w 25
rocznicę powstania NZSS
Solidarność (2005 rok).
„Duszno i ciężko” - taki
tytuł nosił artykuł „Dziennika Bałtyckiego” podsumowujący imprezę. Słowa
te wypowiedział zwycięzca
zawodów Leszek Zblewski
z Kościerzyny, wielokrotny medalista mistrzostw
Polski. Miał na myśli pogodę, ale wyszło inaczej.
W następnym roku, głównie
z przyczyn finansowych, impreza się nie odbyła. Reaktywowano ją w 2007 roku.
Na mocy porozumienia z
dotychczasowym organizatorem – Solidarnością podjął się tego Lekkoatletyczny
Klub Sportowy Zantyr z wi-

ceprezesem Ryszardem Mazerskim, który związany był
z imprezą od drugiej edycji.
Umowę sygnowali także
Starostwo Powiatowe i Miasto i Gmina Sztum. Na czele
komitetu
organizacyjnego stanął burmistrz Leszek
Tabor. I tak jest do dziś.
Impreza z Parku Miejskiego
przeniosła się na ulice miasta. Przez pierwsze dwa lata
start i meta znajdowała się
na zamku, potem pod magistratem, gdzie pozostaje
do tej pory. Poza tym ma w
nazwie „Międzynarodowy”.
Od lat ton imprezie nadają
biegacze z Kenii, Ukrainy,
Białorusi, czy Francji (Mohtar Behari, były przełajowy
mistrz Europy, z zaprzyjaźnionego ze Sztumem Val de
Reuil), ale mamy też uczestników z Litwy, Rosji czy Niemiec. Od kilku lat obywa się
też marsz z kijkami. Po raz
pierwszy w ramach biegu zo-

staną rozegrane Mistrzostwa
Miasta i Gminy Sztum oraz
Mistrzostwa Polski Pracowników Służby Więziennej.
- Zapraszam wszystkich, nie
tylko amatorów biegania,
3 maja do Sztumu – mówi
prezes LKS Zantyr Ryszard
Mazerski. – W biegu głównym na 10 km, którego trasa będzie prowadzić ulicami
miasta, Bulwarem Zamkowym, wokół jeziora, mogą
wystartować osoby, które
ukończyły 16 lat (młodsze

za pisemną zgodą rodziców/
opiekunów) bez przeciwwskazań lekarskich. Takie
oświadczenie trzeba podpisać. Mieszkańcy miasta i
gminy Sztum zwolnieni są
z opłaty startowej w biegu
głównym i marszu nordic
walking. Zapisy elektroniczne www.maratonypolskie.pl
i www.elektronicznezapisy.
pl do 30 kwietnia. W dniu
zawodów od 10 do 14.30,
zapisy dzieci od godz. 10 do 15 minut przed startem.

Najszybsi sztumianie

sztumskiej zawodniczki
2011 –
Arkadiusz Piróg (19); Karolina Beger (28)

2007
Bartosz Mazerski (1 miejsce
w biegu głównym); Justyna
Szpak (8 miejsce)
2008 –
Bartosz Mazerski (3); Justyna
Szpak (6)
2009
Bartosz Mazerski (4); Karolina Beger (10)
2010
Bartosz Mazerski (5); brak

2012
Seweryn Jażdżewski
Magda Bucewka (16)

(17);

2013
Arkadiusz Piróg (14); Magda
Bucewka (11)
2014
Bartosz Mazerski (6); Magda
Bucewka (6)

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, Tel. 55 6040 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl,
wersja elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia Adprint Poligrafia, ul. Żeromskiego 12b, 82-400 Sztum
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Kilka zdjęć ze starej kroniki biegu

Piosenkarka Elżbieta Dmoch (2+1), Edward Studziński, Lech Wnukowski i Wacław Bielecki (1993).

Plakaty biegu z 1992 roku.

Leszek Tabor w koszulce Unii Europejskiej na mecie biegu (2003).

Rozpoznają Państwo kogoś a może siebie na zdjęciu zrobionym w 2003 roku?

Miasto i Gmina Sztum

