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Patronka
- Została Komendantem Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Sztumie. Harcerstwo było Jej pasją i dobrą
szkoła życia. Dostała wtedy propozycję objęcia placówki w Uśnicach, uczyniła to z radością, choć nasz ojciec na
początku był temu przeciwny – wspomina Halina Jankowska. -Obawiał się
trudności i szczególnej pracy, odpowiedzialności. Potem przekonał się, że
to dla Krysi było szczególne wyzwanie
i misja. Mama była spokojna i wiedziała,
że da sobie radę, to jest Jej powołanie.
Opowieść o dobrym człowieku
Str. 8-9

Z czym do Unii

Wigilijne zaproszenia
Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor zaprasza mieszkańców na spotkanie wigilijne, które odbędzie się na placu Wolności 20 grudnia w godz. 16 – 19. Będą: świąteczny poczęstunek z tradycyjnym barszczem i pierogami, występy artystyczne,
wspólnie śpiewanie kolęd, kiermasz ozdób świątecznych.
Tych, którzy z różnych powodów odczuwają samotność i pragną z innymi podzielić się opłatkiem, wspólnie pomodlić, Burmistrz zaprasza 18 grudnia o godz.
16 na wigilijną wieczerzę do sali Starostwa Powiatowego (dawnej świetlicy szpitala), ul. Reja 12. Spotkanie organizują Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, parafiami św. Anny i św. Andrzeja Boboli w Sztumie oraz Kołem Powiatowym Polskiego Związku Niewidomych.

Dla sztumskiego zamku przewidziano nowe funkcje turystyczne i kulturalne. W dawnej letniej rezydencji wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego powstanie centrum historii – od czasów
prehistorycznych aż naszych czasów,
z wykorzystaniem najnowszych środków, stosowanych przy tego rodzaju
prezentacjach i ekspozycjach. Mają łączyć rozrywkę z edukacją, dla odbiorcy
w każdym wieku.
Zyskają nie tylko obiekty na Wzgórzu Zamkowym, ale także ich otoczenie. Tereny zielone (także Park Miejski),
przestrzenie publiczne w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zrewitalizowanego placu Wolności.
Str. 3-4
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Sztumianie Niepodległej
Sztumianie uczcili 95. rocznicę odzyskania niepodległości. Po mszy w kościele św. Anny koncelebrowanej w intencji Ojczyzny i tych, co oddali za nią życie, mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik Rodła. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Leszek Tabor. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Rodła i obeliskiem pamięci przy Banku PKO BP. Obchody zakończył występ artystyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Kino-Teatrze Powiśle.

Coraz więcej sztumian po mszy włącza się do wspólnego przemarszu przez miasto.

Pochód zamykała kawalkada jeźdźców ze Stajni Iskra.

Pod obeliskiem pamięci. Znicz zapala Elżbieta Rozkwitalska.

Delegacja Związku Sybiraków.

Młodzi artyści z „Kasprowicza” na scenie Kino-Teatru.
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Nie tylko zamek przygotowany do negocjacji
Jakie projekty do negocjacji z zarządem województwa przygotowuje sztumski samorząd, by otrzymać na nie dofinansowanie
z budżetu unijnego na lata 2014 – 2020?
W majowym biuletynie burmistrz Leszek
Tabor („Pociąg do unijnego budżetu”) informował o tym, jak Sztum przygotowuje się do
tej nowej perspektywy finansowej. Zaprezentowane projekty wynikają z wniosków
mieszkańców, radnych, stowarzyszeń, różnych środowisk społecznych. Muszą one być
jednak zgodne z przyjętymi dokumentami Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Pomorskiego i Regionalnymi
Programami Społecznymi (RPS). Mówiąc inaczej, nie otrzyma się wsparcia na najbardziej
nawet potrzebną inwestycję czy działanie, jeśli nie wpisują się one w te dokumenty.
Miasto i Gmina Sztum pracuje nad projektami m. in. z powiatem sztumskim, malborskim, Miastem i Gminą Malbork, Nowym
Stawem, Starym Polem, wchodząc w skład
Malborskiego Obszaru Funkcjonalnego. Województwo podzielono bowiem na 9 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – drugim na
Powiślu jest Kwidzyn.
ZAMEK
– CENTRUM HISTORII I KULTURY
Dla sztumskiego zamku przewidziano
nowe funkcje turystyczne i kulturalne. Zostały wpisane w projekt Stworzenie sieciowej,
całorocznej oferty turystycznej i kulturalnej na
szlaku dziedzictwa kulturowego – Międzynarodowym Szlaku Zamków Gotyckich obszaru funkcjonalnego poprzez: nadanie nowych
funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego w Sztumie (stworzenie innowacyjnego centrum historii i kultury), rewitalizację otoczenia zamku w Malborku i Szkoły Łacińskiej w Malborku, rewitalizację rynku
(II etap) w Nowym Stawie oraz podniesienie
atrakcyjności społecznej przestrzeni publicznych znajdujących się w otoczeniu w/w obiektów.
Zakłada on, że w dawnej letniej rezydencji wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego
w Sztumie powstanie centrum historii – od

Jeden z projektów: w dawnej letniej rezydencji wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w Sztumie
powstanie centrum historii i kultury.

czasów prehistorycznych aż naszych czasów,
z zastosowaniem najnowszych środków, wykorzystywanych przy tego rodzaju prezentacjach i ekspozycjach. Mają łączyć rozrywkę z edukacją, dla odbiorcy w każdym wieku.
Zyskają nie tylko obiekty na Wzgórzu
Zamkowym, ale także ich otoczenie. Tereny
zielone (także Park Miejski), przestrzenie publiczne w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zrewitalizowanego placu Wolności.

INNOWACYJNA
BIBLIOTEKA
Samorząd przejął od Zakładu Karnego
budynek dawnego klubu Kwadro z zamiarem przeniesienia tam Biblioteki Miejskiej
i przekształcenia jej w nowoczesną, multimedialną placówkę. Jednym z założeń jest cyfryzacja zbiorów, głównie piśmienniczych, z zasobów dawnego Muzeum Powiśla i regionalnych kolekcjonerów.
Str. 4

SKO w sprawie Kochanowskiego – racja gminy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum z marca br. nakazującą właścicielom działki przy ul. Kochanowskiego usunięcie pryzm usypanej ziemi i przywrócenia poprzedniego
stanu wody na tym gruncie.
Właściciel działki odwołał się do SKO.
W uzasadnieniu wskazał, że to działania gminy (budowa osiedla na Spokojnej) doprowadziły do zmiany stosunków
wodnych.

SKO nie podzieliło jego argumentacji i orzekło, że odwołanie nie zasługuje
na uwzględnienie. „W wyniku usypania
pryzm ziemi nastąpiło pogorszenie stosunków wodnych na działce 237/9 i przyległym terenie (…) poprzez zaburzenie
swobodnego przepływu wód, wzrost poziomu wód gruntowych, zalewanie przyległego terenu. Usypanie pryzm ziemi
(…) wzdłuż ulicy Kochanowskiego powoduje zaburzenia powierzchniowego
i podpowierzchniowego odpływu wody,

przy permanentnych nadwyżkach wody
gromadzonej w rowie przydrożnym (…)
następuje całkowita utrata potencjalnej
chłonności gruntu (…) i możliwość pojawienia się „cofki” na drodze. ”
Decyzja Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w tej sprawie, wydana
31 października, jest dostępna na stronie
www.sztum.pl.
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Nie tylko zamek…
Powstanie działająca na zasadzie wolontariatu pracownia
digitalizacji. Cyfrowe zasoby będą dostępne, podobnie jak literatura regionalna, w internecie.
Na bazie biblioteki ma powstać Innowacyjne Centrum Aktywności Społecznej. Będzie ono
nawiązywać do wcześniejszego
sposobu wykorzystywania Kwadro. Od 22 lat w Sztumie odbywa
się Ogólnopolski Przegląd Sztuki
Więziennej, od 10 lat jest to przegląd o charakterze międzynarodowym. Innowacyjne Centrum
Aktywności Społecznej ma być
miejscem, gdzie prace przesyłane na przegląd będą gromadzone i przetwarzane na wersję elektroniczną. Stworzona baza sztuki
więziennej będzie udostępniona w wersji elektronicznej zainteresowanym mieszkańcom i turystom.
Projekt biblioteczny to część
projektu: Podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie
atrakcyjności społecznej w obszarze funkcjonalnym Malborka
poprzez nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanym
obiektom i obszarom wokół Zakładu Karnego w Sztumie – stworzenie Innowacyjnego Centrum
Aktywności Społecznej w Sztumie
oraz rozwój funkcji w odbudowanej Szkole Łacińskiej w Malborku
i Szpitalu Jerozolimskim w Malborku.
CENTRUM
REKREACJI I SPORTU
Sztumscy sportowcy od lat
notują sukcesy, choć brakuje in-

frastruktury z prawdziwego zdarzenia. Z myślą o nich, ale także
o amatorach rekreacji powstał
projekt: Centrum aktywności fizycznej i rekreacyjnej w Sztumie
jako instrument upowszechniania
aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych i kształtowania prawidłowych postaw
prozdrowotnych w obszarze
z mniejszą niż średnia wojewódzka liczbą obiektów sportowych.
Budowa kompleksu sportowego, w tym modernizacja
stadionu piłkarsko–lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stadionu (urządzenia
fitness dla osób 50+, urządzenia sportowe dla dzieci, teren
imprez sportowych, np. gry zespołowe, konkursy). Bezpośrednio przy projektowanym kompleksie sportowym zlokalizowane są korty tenisowe, które zostaną poddane modernizacji. Zakres rzeczowy obejmuje również
wykonanie infrastruktury towarzyszącej, w tym oświetlenie, odwodnienie, utwardzone ścieżki.
PARK INWESTYCYJNY
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w powiecie sztumskim, zagrożonym strukturalnym
bezrobociem poprzez budowę
infrastruktury w Parku Inwestycyjnym w gminie Sztum – etap II
i w obszarze Parku Inwestycyjnego w Malborku – to kolejny projekt. Zakres prac w Sztumie obejmował będzie dokonanie podziałów, wykup terenów i urządzenie dróg i budowę infrastruk-

Dużą wagę przykłada Unia do spraw energetycznych,

tury. Etap I to przebudowa drogi
krajowej nr 55 w Sztumie wraz
z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego.
SZANOWAĆ ENERGIĘ
Dużą wagę przykłada Unia
do spraw energetycznych, poszanowania energii. Stąd projekt: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla
i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi.
W projekcie zapisano termomodernizację 7 budynków użyteczności publicznej na terenie
miasta i gminy Sztum i 6 powiatu
sztumskiego, zakup i montaż pa-

neli fotowoltaicznych (przetwarzających światło słoneczne na
energię elektryczną) na 6 budynkach użyteczności publicznej,
których właścicielem lub zarządcą jest Miasto i Gmina Sztum i 4 samorząd powiatu sztumskiego.
Ujęto także modernizację
oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta i Gminy Sztum - wymianę tradycyjnych opraw oświetleniowych na lampy energooszczędne. W ramach projektu przewiduje się modernizację 1500
punktów oświetleniowych.
Ponadto projekt zakłada
również wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym, obejmującym
teren całej gminy.

Inwestycja
na Parkowym
Zbliżają się ku końcowi prace na Osiedlu Parkowym, które to obejmowały
przebudowę
chodników, miejsc parkingowych, kanalizacji
deszczowej i oświetlenia ulicznego. Wykonawca przewiduje zakończenie robót drogowych do
16 grudnia. Końcowy
termin zakończenia 31
grudnia zostanie dotrzymany.
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Raport gminnych zagrożeń
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił wykonanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń
Społecznych. Zdaniem ankietowanych najbardziej palącymi problemami są bezrobocie,
alkoholizm i zubożenie, które pociągają za sobą szereg innych problemów społecznych.
Dorośli mieszkańcy stwierdzają, że alkohol
jest obecny w ich życiu i to dość często. Badani dostrzegają nie zawsze właściwe wzorce zachowań związanych z alkoholem środowisku
lokalnym, a część z nich czuje się zagrożona
w swoim bezpieczeństwie ze strony osób pijących alkohol. Wielu spośród badanych dorosłych mieszkańców gminy, zna osoby używające narkotyki oraz ma źródła dostępu do narkotyków. Powszechna jest wiedza wśród dorosłych o szkodliwym, narkotycznym działaniu
tzw. dopalaczy.
Sprawą wymagającą zainteresowania
jest fakt potencjalnych „nieszczelnych granic” sprzedaży alkoholu nieletnim. Uczniowie
przyznają, iż kupienie alkoholu czy papierosów nie stanowi dla nich dużego problemu.
Z raportu wynika, że w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
należy zwrócić uwagę na środowisko szkolne.
Niemały odsetek badanej młodzieży szkolnej
deklaruje osobiste spożywanie alkoholu i palenie papierosów, a ich deklaracje dotyczące
znajomości palących i pijących rówieśników

również zdają się wskazywać, iż nie są to zjawiska marginalne. Należy więc kontynuować
projekty skupiające się na profilaktyce problemów alkoholowych i przemocy, ukierunkowane na dzieci i młodzież w gminie, choć należałoby również szerzej włączyć w ich realizację
rodziców uczniów. Koniecznością jest kształtowanie kompetencji młodych ludzi w zakresie właściwych postaw wobec alkoholu, papierosów i narkotyków, a także kompetencji psychologicznych i osobowościowych, bowiem
w badanej gminie młodzi ludzie próbują tych
substancji zarówno z własnej inicjatywy, jak
i ulegają presji znajomych.
Gmina podejmuje już szereg działań profilaktycznych w środowisku szkolnym. Wydaje
się, że warto ich ofertę nadal poszerzać, ukierunkowując ją przede wszystkim na alkohol
oraz palenie papierosów i kierować do młodszych klas młodzieży szkolnej.
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Co
w Kawiarence

Kawiarenki gospodarcze
mają swoich zwolenników.
Ich do tej idei przekonywać
nie trzeba, ale – jak się zdaje – zbyt mało ludzi biznesu,
lub też myślących o biznesie
z nich korzysta. Oto tematy,
które zaproponowali na najbliższe miesiące pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni: Jak zaistnieć w Internecie i na tym zarobić? Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwie. Jak radzić sobie
w kryzysie? O czym nie wiedzą, a wiedzieć powinni, kierownicy? Menedżer – kto to
taki? Jak wyróżnić firmę na
rynku? Podatki w działalności gospodarczej. Jak pozyskiwać tanio kapitał dla firmy? Polityka bezpieczeństwa
informacji w przedsiębiorstwie
Ogłoszenia o terminach
spotkań w Kawiarenkach
Biznesowych są na stronach
www.sztum.pl

Nie wyrzucaj śmieci…
jak leci
Obowiązująca od lipca ustawa śmieciowa wprowadziła rewolucję: za wywóz śmieci i ich utylizację odpowiadają samorządy, a mieszkańcy są zobligowani do segregowania odpadów na kilka frakcji (szkło, plastik, papier i pozostałe).
Po upływie 5 miesięcy nowych zasad odbioru odpadów
możemy stwierdzić, że zbiórka na terenie miasta i gminy przebiega prawidłowo. Mieszkańcy segregują śmieci, a przedsiębiorstwo, które je odbiera (PWiK) zarejestrowało niewiele przypadków nieprawidłowości.
Nowe zasady zobowiązują samorząd gminny do kontroli
miejsc zgromadzenia odpadów, zarówno prywatnych posesji,
jak i pozostałych terenów. Za nieprzestrzeganie segregacji odpadów przewidziane są wysokie kary. Jednak oceniając przebieg dotychczasowej zbiórki odpadów, wydaje się, że kontrole powinny być tylko formalnością i nikt z mieszkańców naszej
gminy nie będzie ponosił konsekwencji finansowych z tytułu
nieprzestrzegania zadeklarowanej segregacji.
Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Jakie są nasze najczęstsze grzechy? Wciąż wiele osób wrzuca do odpadów zmieszanych opakowania plastikowe, butelki czy papier, których miejsce jest w pojemnikach
na segregowane śmieci.
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Kresowa
nostalgia
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
O/Rejonowy w Sztumie zaprasza swoich członków na
wycieczkę „Kresowa nostalgia” w terminie od 27 kwietnia do 6 maja 2014 roku. Program obejmuje zwiedzanie
następujących miejscowości:
Piwniczna Zdrój, Lwów, Łódź,
i Wrocław oraz Słowacji.
Szczegółowe
informacje można uzyskać w biurze Związku w środy i piątki
w godzinach 9 – 13.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane są
do 15 grudnia wraz z zaliczką
w kwocie 200 zł.

Z sołectwa
W Koślince zakończono
remont świetlicy. Odnowiono głównie pomieszczenie
kuchenne, a w sali świetlicowej naprawiono piec kaflowy i wzmocniono podłogę.
Dzięki pozyskanym środkom
z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich wyposażenie wzbogaci się także o 5
stołów składanych oraz 20
krzeseł.

Ponad pół tysiąca mieszkań
Rada Miejska uchwaliła wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym
gminy na lata 2013-2018.
Zapisy ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz
o zmianie Kodeksu Cywilnego
zobowiązały gminy do opracowania, planowania i realizacji wieloletnich działań dotyczących gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem
gminy, w tym także na rzecz
członków wspólnoty o niższych dochodach.
Ustawa zobowiązuje również do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, który powinien
być opracowany na co najmniej 5 lat.
Przyjęty przez radnych
program obejmuje m.in.: prognozę dotycząca wielkości
oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach 2013 –
2018; plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali z podziałem na lata; planowaną sprzedaż lokali; zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania

Prawie połowa mieszkań komunalnych znajduje się w budynkach sprzed
1920 roku.

czynszu; obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie
utrzymania właściwego stanu technicznego zasobu; sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami oraz przewidywane zmiany w tym zaLICZBY MIESZKANIOWE

570
Tyle mieszkań (w tym 36 socjalnych) posiada Miasto i Gmina Sztum
25 proc.
Tyle mieszkań znajduje się na
terenie gminy

kresie w kolejnych latach; źródła finansowania gospodarki
mieszkaniowej oraz wysokość
wydatków w kolejnych latach.
Program został zamieszczony na stronie http://bip.
sztum.pl/?pid=1410
Ok. 47 proc.
Tyle mieszkań znajduje się
w budynkach sprzed 1920 roku
11 proc.
Ma centralne ogrzewanie

Kto jakie drogi odśnieża
Przypominamy, że za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy. Podajemy do nich numery telefonów.
DROGA KRAJOWA NR 55 –
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Odcinek Malbork – Sztum
(Rondo na Przedzamczu), Obwód Drogowy Malbork tel.
55- 272-20-48
Odcinek Sztum (Rondo na
Przedzamczu – Kwidzyn), Obwód Drogowy Kwidzyn tel.
55-279-26-58
DROGI WOJEWÓDZKIE –
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku, Rejon w Sztumie
tel. 55- 277-24-83 i 55-277-5605
Sztum – Tropy Sztumskie;
Górki – Prabuty; ul. Kaspro-

wicza w Sztumie; Biała Góra
– Sztum; Piekło – Jarzębina;
Sztumska Wieś – Ryjewo;
DROGI POWIATOWE – Starostwo Powiatowe w Sztumie
tel. 55-267-74-51
Sztum – Koślinka – Dąbrówka Malborska (ul. Kochanowskiego); Malbork – Gronajny –
Koniecwałd; Dojazd do przystanku PKP Gościszewo od
drogi krajowej nr 55; Gościszewo – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 603 (Benowo); Sztumskie Pole – Uśnice; Piekło – Miłoradz; Dojazd
do przystanku PKP Sztumska
Wieś od drogi; Sztum (ul. Do-

mańskiego) – Postolin – Watkowice; Postolin – Pułkowice – Klecewko; Polaszki – Michorowo – Mikołajki Pomorskie; Postolin – Ramzy Małe
– Sadłuki – Dąbrówka Pruska;
Sztum – Kalwa (ul. Barczewskiego); Ulice w Sztumie: Żeromskiego, Polna, Kościuszki, Reja, Lipowa, Morawskiego, Chełmińska, Słowackiego, Nowowiejskiego, Czarnieckiego, Koniecpolskiego,
Królowej Jadwigi, Kopernika,
Skłodowskiej, Paderewskiego, Kalkszteina, Konopnickiej,
Chopina;

DROGI WEWNĄTRZ-OSIEDLOWE – Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Jeziorem, tel. 55-277-22-69 - Osiedle Sierakowskich, Osiedle
Nad Jeziorem, Osiedle Różane; Osiedle Mickiewicza, Osiedle Reja.
DROGI GMINNE – za zimowe
utrzymanie wszystkich pozostałych dróg niewymienionych wyżej odpowiada Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie – tel. 55-277 2214.
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W znaku Rodła nasza siła
Tradycja Rodła jest nadal żywa- tak można by podsumować wyjazd przedstawicieli sztumskiej ,,Dwójki” na VIII Zakrzewski
Sejmik Młodzieży, który odbył się w 15-16 listopada.
W tegorocznym zjeździe wzięły udział
dzieci i młodzież z Ziemi Krajeńskiej, Wielkopolski, Kaszub i Powiśla. Łącznie przez dwa
dni w Domu Polskim w Zakrzewie debatowało 130 uczestników, którzy na co dzień uczą
się w szkołach związanych z tradycją Rodła.
Podejmowano trudne tematy dotyczące Pięciu Prawd Polaków uchwalonych i uroczyście
proklamowanych 6 marca 1938 r. w czasie
zwołanego w Berlinie Kongresu Związku Polaków w Niemczech w obecności prawie sześciu tysięcy przedstawicieli Polaków w Niemczech.
Prawdy te brzmią:
1. Jesteśmy Polakami.
2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych
dzieci.
3. Polak Polakowi bratem.
4. Co dzień Polak Narodowi służy.
5. Polska Matką naszą - nie wolno mówić
o Matce źle.
Obradujący podczas sejmiku uczniowie
starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące współczesnego zaangażowania Polaków
w realizację założeń sprzed 75 lat. Pracowano
w panelach dyskusyjnych oraz metodą warsztatową. Obok zajęć teoretycznych, odbyły się
zajęcia taneczne. Uczniowie uczyli się kroków
mazura, poloneza i polki.
Obrady uświetnił występ aktorów z krakowskiej Piwnicy pod Baranami oraz teatrów
bydgoskich. Uczestnicy spotkania mogli też
zaprezentować swoje szkoły podczas występów artystycznych. Uczniowie śpiewali pie-

Uczennice ze sztumskiej ,,Dwójki” na sali obrad.
śni regionalne, prezentowali krótkie montaże
słowno- muzyczne związane z tematyką patriotyczną i regionalną, opowiadali o tradycji Rodła pielęgnowanej w regionie, z którego pochodzą.
W sobotnie przedpołudnie wzięli udział
we mszy świętej oraz złożyli kwiaty na grobie
ks. dra Bolesława Domańskiego- honorowego patrona Związku Polaków w Niemczech,
który w okresie dwudziestolecia międzywojennego był proboszczem w parafii w Zakrzewie.
Ogromnym przeżyciem dla sztumskiej
delegacji było spotkanie z żyjącym uczest-

nikiem pierwszego Kongresu Związku Polaków w Niemczech w 1938 r. - z 95-letnim. Alfonsem Tomke, rodowitym zakrzewianinem,
który w ciekawy sposób opowiadał o swojej
przeszłości młodym uczestnikom sejmiku.
VIII Zakrzewski Sejmik Młodzieży zakończył się uchwałą, w której treści stwierdzono, że Pięć Prawd spod znaku Rodła ma uniwersalne przesłanie. Zachowuje aktualność
na każdy czas. Jest wyrazem wiary, przejawem wielkiego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Podczas dwudniowych obrad młodzi
ludzie stwierdzili z pełnym przekonaniem, że
,,W znaku Rodła nasza siła”.

Orkiestrowy cały świat
Aby poszerzać zainteresowania oraz rozbudzać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność
Niepubliczne Przedszkole im. Na Słonecznej
Górce zaprosiło muzyka Sławomira Głowalę,
który przeniósł dzieci w zaczarowany świat
muzyki etnicznej oraz instrumentów afrykańskich.
Jest to kolejna odsłona z cyklu spotkań
z etniczną muzyką afrykańską. Przedszkolaki
zamieniły się w wielką kolorową orkiestrę. Zajęcia odbywały się z podziałem na dzieci starsze i młodsze, treści i formy dostosowane były do poszczególnych grup wiekowych. Maluchy miały możliwość obcowania z różnego
rodzaju instrumentami, słuchania ich brzmienia, oglądania ich z bliska, a także zagrania na
niektórych. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ niecodziennie jest możliwość poznania tak ciekawych instrumentów
muzycznych z różnych stron świata.
Jest to jedna z form aktywnego uczenia
się na zajęciach poprzez działanie i w sposób naturalny nabywanie nowych umiejętności. Podejmowane przez przedszkole inicjatywy edukacyjne spotykają się z dużym zainte-

Niecodziennie zdarza się możliwość poznania tak ciekawych instrumentów.
resowaniem i pozytywnym odbiorem dzieci.
- Cieszymy się, że odchodząc od tradycyjnych metod nauczania, dajemy dzieciom

szansę artystycznego rozwoju ich kreatywności w działaniu – komentują nauczycielki.
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Opowieść o dobrym człowieku (Krystyna
Jankowska 1947- 2012)
8 listopada Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach otrzymał imię Krystyny Jankowskiej. W uroczystości
wzięli udział m.in. senator Leszek Czarnobaj, władze samorządowe, przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
rodzina patronki i jej przyjaciele.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronce SOSW w Uśnicach.

- Scenariusz uroczystości był skonstruowany tak, aby ten szczególny dzień
był dniem zadumy i radości a jednocześnie pokazywał jak spuścizna pozostawiona przez panią Krystynę Jankowską jest kontynuowana i rozwijana w codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – mówi dyrektor SOSW Róża Banasik-Zarańska. - Nasz
ośrodek nie mógłby funkcjonować bez
przyjaciół wspierających nasze działania, toteż Rada Pedagogiczna postanowiła utworzyć kapitułę, która przyznaje tytuł „Przyjaciele ośrodka” osobom,
które przez lata wspierały jego działalność. Otrzymali je: Halina Jankowska,
Stanisław Sumowski, Wojciech Cymerys, Leszek Tabor, Joanna Jachim Poleszak, Barbara Małyska, Ewelina Łęgowska, Witold Zapolski Downar, Bożena i Sławomir Trębaczowie, Robert
Nixon, firmy Fobos Invest, Sonac, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska.
PANI NA UŚNICACH
- Została Komendantem Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sztumie. Harcerstwo było Jej pasją i dobrą szkoła życia. Dostała wtedy propozycję objęcia
placówki w Uśnicach, uczyniła to z radością, choć nasz ojciec na początku był temu przeciwny – wspomina Halina Jan-

kowska. -Obawiał się trudności i szczególnej pracy, odpowiedzialności. Potem
przekonał się, że to dla Krysi było szczególne wyzwanie i misja. Mama była spokojna i wiedziała, że da sobie radę, to jest
Jej powołanie. Tata cieszył się z mamą,
że Krysia odnalazła siebie wśród swoich
podopiecznych. Zawsze powtarzała, że
to jej dzieci są najważniejsze. W Uśnicach
– jak pamiętam, zaczynały w trójkę – Krysia, Ela Zdziebłowska i Maryla Piotrowska. Krysia była kierownikiem [uśnickiej]
filii ośrodka specjalnego w Barcicach. To
było jej dziecko.
Była niesamowita, ani ferii, ani wakacji, potem budowa. Przyjeżdżała do domu na chwilę i zaraz wracała. Często Jej
dzieciaki były tu na święta. Przywoziła
do Ankamat na lato, czasem jedno albo
dwoje. Często też zabierała ich na sobotę i niedzielę. Wiele lat naszym gościem
był Zbyszek, który trafił do Uśnic, kiedy
był małym dzieckiem i Radek. Obaj trafili
do domu opieki społecznej na Mazurach
– martwiła się, aby było im tam dobrze.
Ta szkoła była dla niej wszystkim.
Ola Nowak: - Krysia była zawsze dla
swoich dzieci. Pamiętam taki przypadek,
kiedy przewieźli dziecko z pęcherzycą –
nie goiły się rany, cierpiało. To było jakieś
piętnaście lat temu. To był mały chłopczyk. Przewieźli go tu do Uśnic, bo nikt

go nie chciał w innych placówkach. Potem poszedł do sióstr zakonnych. Nauczyciele bali się go wziąć na ręce. Nikt
nie chciał się go dotknąć, a Krysia go kąpała, ubierała, karmiła i rano zamieniała
opatrunki. Była przy nim w nocy.
- Z Krystyną zetknęłam się po raz
pierwszy na historycznym VII Zjeździe
ZHP w Warszawie – wspomina Elżbieta Sumowska. - Los nas połączył parę
lat później. Pewnego dnia zadzwoniła
do mojego męża z zapytaniem, czy mogłabym pracować u niej na kolonii jako
wychowawca. Pierwsze doświadczenie
w pracy z dziećmi upośledzonymi umiarkowanie i znacznie zdobyłam już w wieku 18 lat. Bez wahania przyjęłam Jej propozycję. Pamiętam, że przyjęła mnie ciepło. (…) Pewnej nocy jeden z chłopców
dla zabawy pociął sobie rękę. Krystyna od razu stanowczo zareagowała. Myślałam wówczas, że może zbyt stanowczo. Myliłam się. Krystyna wiedziała, że
te dzieci będą musiały kiedyś sobie same
radzić i że to, czego nauczą się tutaj zaprocentuje. Od tamtej chwili spotykałyśmy się na koloniach letnich w Uśnicach,
co roku. Lubiłam tam wracać. To zasługa
Krystyny, że w Uśnicach panował domowy klimat. Doglądała wszystkiego. I trzeba przyznać, że wszystko miało tu swoją jakość.
Elżbieta Zdziebłowska: - Nie była
łatwym szefem. Od siebie bardzo wiele
wymagała. Poświęciła się pracy bez reszty. Była wymagająca od siebie i innych,
konsekwentna i pracowita. Była też apodyktyczna. Sama decydowała o każdym
szczególe, dosłownie o każdym gwoździu w ścianie czy smaku zupy w stołówce. Zawsze oddzielała sprawy prywatne
od zawodowych. Jakiś czas po pożarze
mieszkania mieszkała u mnie w Sztumie.
Kiedyś przyszli do nas wspólni przyjaciele, graliśmy w karty do drugiej nad ranem. Rano zmęczone i niewyspane pojechałyśmy razem do pracy. Miałam zapowiedzianą hospitację. O umówionej godzinie zjawiła się jak gdyby nigdy nic na
zajęciach a potem bez słowa komentarza
zaprosiła na omówienie.
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ZACHWYCAŁA SIĘ HAFTEM
Elżbieta Wnuk: - Obydwie uwielbiałyśmy prace robótkowe. Krystyna zachwycała się każdym sweterkiem ręcznie
przez mnie wykonanym, każdym haftem
na mojej bluzce, każdą wyhaftowaną
serwetką na moim stole. (…) Zachęciła
mnie do udziału w kursie tkactwa artystycznego w Barczewie. Reszta uczestniczek zakwaterowana była hotelu robotniczym. My tylko we dwie byłyśmy zakwaterowane w synagodze, spałyśmy na
babińcu ze względu na ograniczone finanse (głównie z mojej strony), ale dla
Krysi nie miało to znaczenia. Miałyśmy
do dyspozycji jedno łóżko polowe i jeden tapczan. W związku z tym zapadła
wspólna decyzja, że co tydzień zmieniamy miejsce spania. Nie miało to dla niej
żadnego znaczenia. W synagodze nie było ciepłej wody. Myłyśmy się w umywalce i misce, wodę gotowałyśmy w czajniku. I tak miesiąc czasu…. Wspominam
jednak ten kurs bardzo miło, realizowałam swoje pasje, które do dziś pielęgnuję. Po zakończeniu kursu uruchomiłyśmy
pracownię tkactwa artystycznego, która
do dziś działa w SOSW.
Elżbieta Zdziebłowska: - Była trochę
nie z tego świata. Miała skromne potrzeby. Jedynie na biżuterię wydawała masę pieniędzy. Każde korale potrafiła tak
założyć, że wyglądały pięknie. Na stoiskach z biżuterią potrafiła spędzać bardzo dużo czasu. Gdy jechałyśmy razem
na zakupy zawsze wracała z jakąś ozdobą. Uwielbiała wyroby rękodzielnicze.
Kiedyś w Kazimierzu spodobała nam się
chusta wełniana na jakiejś dziewczynie.
Prosiła o zrobienie jej kilku zdjęć, a potem pani Ola Nowak w Uśnicach zrobiła
na szydełku taką samą. Miałyśmy ją nosić na spółkę.
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Krystyna Jankowska wśród wychowanków, swoich dzieci…

ZASTAWIŁA SAMOCHÓD
Róża Banasik-Zarańska: - Moje doświadczenia pracy w Ośrodku zaczęły się
w 1992 roku w najlepszym okresie rozwoju placówki, która była w budowie.
„Derekcję” pamiętam z tego okresu jako
„budowniczego”- Krysia jeździła po cegłę, doglądała rozbudowy, w czym była
bardzo skuteczna. Mamy taką anegdotę, która opowiada jak to Pani Dyrektor
zastawiła własny samochód, aby w tamtych trudnych czasach zakupić materiał
na dalszą rozbudowę Ośrodka. Właściwie to nie jest anegdota a raczej część legendy dokładnie obrazująca jej zaangażowanie w działania na rzecz placówki.
Leszek Tabor. - Krystyna Jankowska
podjęła przed laty prawdziwe wyzwanie
– zorganizowanie w Uśnicach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Można bez przesady powiedzieć, że ta
placówka stała się Jej dzieckiem. Przeży-

wała z nim kolejne etapy – od raczkowania po pełną dojrzałość. A w tym czasie,
jak to bywa w rodzinie, były radość z rzeczy udanych i czasem smutki (choćby
pamiętny pożar). Wiem ze wspomnień
pierwszych pedagogów, że było trudno,
na początku brakowało im specjalistycznej wiedzy, bazowano bardziej na intuicji. Mogli jednak liczyć na wsparcie swojej dyrektorki. Uczyli się wszyscy i to różnych rzeczy. Pani Krystyna przełamała
ponoć rodzinną niechęć do motoryzacji
i zrobiła kurs prawa jazdy, by móc z Uśnic
komunikować się z „resztą świata”. Wielu
zapewne pamięta jej charakterystycznego malucha z tamtych czasów. Właśnie
takie epizody pozostają także w naszej
pamięci po odchodzącym człowieku.
Wspomnienia pochodzą z publikacji „Pani na Uśnicach”, przygotowanej
przez Stanisława Sumowskiego.

Harcerze na pomoc kasztanowcom
W sobotnie przedpołudnie, 9 listopada, harcerze z 7 Drużyny Wędrowniczej Słonie, 1 Drużyny Specjalnościowej ACT.ES oraz
z Drużyny Harcerskiej Czarne Łosie uczestniczyli w „Akcji grabienia liści kasztanowców – jesień 2013” na terenie Sztumu.
Pewnie wszyscy zauważyli, że od dłuższego czasu nasze kasztany chorują. To sprawa szkodnika zwanego szrotówkiem. Nie wynaleziono dotychczas metody skutecznego
zwalczania tych nieprzyjemnych
żyjątek. Ponoć jedyną nadzieją na uratowanie tych pięknych
drzew jest zbieranie liści i ich
utylizacja.
Jak to bardzo często bywa
i tym razem nasi harcerze ruszyli
z pomocą i stanęli na wysokości

zadania. Uzbrojeni otrzymanymi
z Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie worki, rękawice i sprzęt zabrali się do roboty. Uzbierano 25
worów z liśćmi.
- Zadowoleni z kolejnego dobrze wypełnionego zadania, mamy tylko nadzieję, że razem z liśćmi wywieźliśmy wszystkie nieszczęsne szrotówki! – mówią
uczestnicy akcji. - A wiosną zadowolone kasztanowce odwdzięczą się wszystkim mieszkańcom
pięknymi kwiatami.

Harcerze zebrali 25 worków liści kasztanowców ze szrotówkami.
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Pokaż język w pracowni
12 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, uczestnicy zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w ramach
projektu Równy start w przyszłość udali się do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza, dysponującego nowoczesną pracownią
językowej.
Przypomnijmy, że powstała ona w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 - Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. Projektodawcą było Starostwo Powiatowe, natomiast Miasto i Gmina Sztum była partnerem
finansowym.
Zajęcia niemieckiego były inne niż zwykle. Pierwsze wrażenia uczniów: Było Super!
Grupie bardzo podobały się możliwości pracowni, takie jak samodzielne stanowiska, słuchawki i głos, który w nich słyszały, niezwykle
wygodne obrotowe krzesła. Podczas zajęć widać było ich zaangażowanie i motywację oraz
chęć do nauki. Podsumowując lekcję, uczniowie uznali taki rodzaj zajęć za bardzo atrakcyjną pomoc językową.
Dlaczego warto korzystać z pracowni językowej? Na to pytanie odpowiada Marlena
Puszczak, nauczycielka prowadząca zajęcia
w ramach projektu.
- Tradycyjna nauka oparta na wykładzie
i ćwiczeniach, zamknięta w ramach 45 minut,
to realia, jakie panują w przeciętnej polskiej
szkole. Bardzo często praca lektora sprowadza się do odtworzenia nagrania, objaśnienia zasad i przeprowadzenia kilku ćwiczeń
grupowych. Wszyscy uczniowie zajmują się
tym samym w tym samym czasie. Czy wszyscy zrozumieją omawiany wątek? Czy ilość

Pracownia to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych.
powtórzeń będzie dla wszystkich wystarczająca? Brak czasu na indywidualizację podczas
nauki języka, to jeden z ważniejszych problemów. Pracownia to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych.
Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, udosko-

nalające mowę i przełamujące naturalny
opór do rozmów w obcym języku. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń to element
zachęty dla uczniów - efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane. Dzięki pracowni językową skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do tradycyjnego nauczania.

Projekt WND-POKL.09.01.02-22-078/11 pn. Równy start w przyszłość – czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A M IA S TA I G M I N Y S Z T U M

w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego sprzedaży na rzecz najemcy w drodze pierwszeństwa
w nabyciu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu
Opis i położenie nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 68,34 m2 z piwnicą o pow. 4,38 m2 i komórką
w budynku gospodarczym o pow. 7,91 m 2 w budynku przy ul. Mickiewicza nr
22 w Sztumie, z udziałem 0,2354 do działki nr 485/18, 485/16 i 486 o łącznej
pow. 543m2
Nr księgi wieczystej 5343 i 10788
Wartość lokalu z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem do gruntu wynosi 68 970,00 zł
Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 94,30 m2 i komórka w budynku gospodarczym
o pow. 9,64 m 2 w budynku przy ul. Mickiewicza nr 22 w Sztumie, z udziałem
0,3034 do działki nr 485/18, 485/16 i 486 o łącznej pow. 543m2
Nr księgi wieczystej 5343 i 10788
Wartość lokalu z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem do gruntu wynosi 108 150,00 zł
Cena zbycia: zostanie ustalona, po zastosowaniu bonifikaty, o której mowa
w uchwale
Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 r.
Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. z 2011r. Nr 177, poz. 1054
ze zm.)
Sposób zbycia: w drodze pierwszeństwa nabycia na rzecz najemcy.
Warunki płatności :przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum, BS
Sztum nr:
74 8309 0000 0000 0042 2000 0020
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej
i wypisów do księgi wieczystej oraz przygotowania do sprzedaży
Przewidywany termin sprzedaży: w terminie ważności wyceny
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Sztum, dnia 20.11. 2013 r.
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Młodzi sięgnęli po władzę
Na razie będą uczyć się samorządności, ale za kilka lat – kto wie – może już będą decydować o naszym mieście i gminie.

Młodzieżowa Rada Gminy Sztum stanęła do zdjęcia z burmistrzem
Leszkiem Taborem, Czesławem Oleksiakiem i Czesławą Jaźwińską.

Odbyły się wybory do
Młodzieżowej Rady Gminy
Sztum: Znaleźli się w niej: Roma Cebula, Paulina Kowal, Nikola Lasota, Karolina Le Cahn,
Patrycja Rozwadowska, Agata Trafalska (Gimnazjum nr 1),
Daria Cyrankowska, Sara Gnatek, Marek Grobelny, Cezary
Kozubal, Alicja Lewandowska,
Klaudia Lisewska, Monika Luberda (Gimnazjum nr 2 Czernin). Wybrani do rady Mateusz Wilczewski i Marek Zarań-

ski (Gimnazjum nr 1) z powodu wyjazdu nie uczestniczyli
w inauguracyjnej sesji.
Burmistrz Leszek Tabor
i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak życzyli
młodym radnym wielu ciekawych pomysłów i satysfakcji
z pełnienia funkcji. Przewodniczącą rady wybrano Agatę
Trafalską.
Z aktem wyboru radni otrzymali herb Sztumu.

Gala
wolontariuszy
4 grudnia w sali kina Powiśle odbędzie się uroczysta Gala Wolontariusza. Już
po raz trzeci będzie ona okazją do złożenia podziękowań
wszystkim, którzy działają na rzecz osób potrzebujących na terenie miasta i gminy. W programie także występy artystyczne zespołów ze
Sztumskiego Centrum Kultury, okolicznościowy tort oraz
dyskoteka.Organizatorami
spotkania są: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie oraz
Sztumskie Centrum Kultury.
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Wszystkie dzieci talent mają
W epoce mediów, komputerów i najróżniejszej technologii informacyjnej wielu opiekunów zadaje sobie pytanie: jak
zachęcić dziecko do nauki, aby odniosło sukces edukacyjny.
Naprzeciw oczekiwaniom rodziców
wyszło grono pedagogiczne ze sztumskiej
,,Dwójki”. 22 października po raz ósmy zorganizowano Konferencję Klasowych Rad
Rodziców. W tym razem debatowano na
temat metod efektywnej nauki. Prelegentkami były specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie Joanna Jachim Poleszak oraz Elwira Tomasiak. Przedstawiły twórcze metody pracy,
omówiły style i metody uczenia się. Podczas konferencji rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film pt: „Nauki przyszłości”, na
którym zarejestrowano wystąpienie profesora Kena Robinsona. Amerykański pedagog podkreślał, że przede wszystkim
poczucie własnej wartości wśród naszych
uczniów gwarantuje sukcesy w nauce i codziennym życiu.
Według teorii Robinsona wszystkie
dzieci mają talent, a dorośli go tłumią. Kreatywność jest w edukacji tak samo istotna, jak nauka pisania i czytania. Powinno
się ją traktować na równi z innymi umie-

jętnościami. Jeśli dzieci czegoś nie wiedzą,
jest to dla nich wskazówką, nie boją się robienia błędów. Mylić się to nie znaczy być
kreatywnym, ale jeśli ktoś nie jest gotowy na pomyłkę, nigdy nie będzie w stanie wymyślić nic oryginalnego. Większość
dzieci zanim dorośnie utraci zdolność do
innowacji, dlatego kreatywne podejście
do rzeczywistości należy zaszczepiać młodym ludziom od najwcześniejszych lat.
Każdy system edukacji na świecie ma
tę samą hierarchię przedmiotów: matematyka i języki, a przedmioty humanistyczne. Zajęcia artystyczne są mniej zauważane i niżej oceniane przez dorosłych
jako mniej przydatne w życiu. Sztuka i muzyka zajmują wyższe miejsce niż teatr i taniec. Wszystkie dzieci tańczą i lubią ruch.
Ale kiedy dorastają, skupiają się tylko na
aspektach intelektualnych.
Zdaniem amerykańskiego pedagoga
systematyka w edukacji pojawiła się dopiero w XIX wieku. Stworzono ją, aby sprostać wymaganiom rozwijającego się przemysłu.

Misją rodziców i pedagogów jest przywracanie koncepcji dotyczącej bogactwa
ludzkich zdolności. Należy celebrować dar
ludzkiej wyobraźni i korzystać z niego mądrze. Dostrzeganie bogactwa dziecięcej
kreatywności i jej rozwijanie pozwoli wypracować w uczniach takie mechanizmy,
które dadzą odpowiedź, jak stawiać czoła
niełatwej przyszłości. Można to osiągnąć
stosując właściwe metody i style uczenia
się, które są odpowiednie dla wzrokowców, słuchowców czy kinestetyków.
O sposobach pracy z uczniami mówiono w drugiej części konferencji. Rodzice
mogli skorzystać z wielu porad, otrzymali materiały dotyczące tematyki psychologiczno- pedagogicznej. Materiały zamieszczono też na stronie internetowej
szkoły.
Kolejna Konferencja Klasowych Rad
Rodziców za rok.

Listopadowe rocznice
Listopad w polskiej tradycji łączy się z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
i rocznicę zrywu podchorążych w 1830 roku. Młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II rokrocznie włącza się w obchody
organizowane przez władze samorządowe, ale także organizuje uroczystości w swojej szkole.
13 listopada w szkolnych
progach tradycyjnie już dyrekcja, nauczyciele i uczniowie gościli członków Związku Sybiraków, przedstawicieli władz samorządowych i kościoła, organizacji społecznych
i politycznych, a także rodziców i sympatyków szkoły. Zebrani mieli okazję uczestniczyć
w przedstawieniu przygotowanym z inicjatywy trzecioklasistki Zuzanny Sokalskiej, która nie tylko opracowała scenariusz widowiska, ale także go
wyreżyserowała, przy niewielkiej pomocy swoich nauczycieli, ale za to z ogromnym zaangażowaniem własnym i pozostałych młodych aktorów. Spotkanie stało się także okazją do
przypomnienia inicjatyw podjętych w gimnazjum w związku
z rocznicą Powstania Listopadowego. Patrycja Rozwadow-

Zuzanna Sokalska nie tylko opracowała scenariusz widowiska, ale także go wyreżyserowała.

ska przedstawiła prezentację
poświęconą walce z zaborcą
w 1830 roku. Dyrektor wręczyła wyróżnionym uczniom dy-

plomy za udział w konkursie
„Drogi do Niepodległej”.
Dalsza część wieczoru była
mniej oficjalna. Wychowanko-

wie Ewy Cywińskiej zaprezentowali swoje talenty wokalne
w koncercie pieśni i piosenek
patriotycznych i legionowych.
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Pomoc
żywnościowa
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z Bankiem
Żywności w Tczewie w listopadzie otrzymał 1737,6 kg
żywności, w tym mleko, ser
podpuszkowy, ser topiony,
mąka pszenna, makaron świderki, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy,
klopsy w sosie pomidorowym, olej rzepakowy, płatki
kukurydziane oraz cukier.
Produkty te były wydawane w pomieszczeniach byłego klubu Kwadro przy ul.
Nowowiejskiego. Do otrzymania żywności uprawnione były osoby i rodziny, których dochód - zgodnie z art.
8 ustawy o pomocy społecznej - nie przekraczał kryterium dochodowego: dla osoby samotnej 542 zł, dla osoby
w rodzinie 456 zł.

Pięć lat projektu
27 listopada odbyła się
konferencja podsumowująca realizowany od 2008 roku
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn. „Program aktywizacji
społeczno-zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ
DZIŚ JUTRO”. Podczas uroczystości wyróżniono uczestników biorących udział w projekcie w ciągu 5 lat realizacji. Burmistrz Leszek Tabor
oraz dyrektor MGOPS Sylwia
Mackiewicz wręczyli podziękowania i upominki. Podziękowania otrzymali również
partnerzy, wspierający działania Ośrodka. Przedstawiono działania i rezultaty projektu.
Konferencję
zakończył
występ wokalny podopiecznych Sztumskiego Centrum
Kultury oraz uroczysty tort.
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Co trzeci rodzic karze, ale nie bije
Realizując projekt „Przemocy mówimy NIE”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zlecił opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenach wiejskich gminy
Sztum.
Prawie połowa respondentów (48,5%) zna osoby z najbliższego otoczenia, które doznają przemocy fizycznej ze strony
najbliższych osób, jednak zdecydowanie mniejszy odsetek badanych mieszkańców deklaruje, że
doznało kiedykolwiek przemocy fizycznej w swoich rodzinach.
Nieco większy odsetek badanych
mieszkańców (59,8%) deklaruje,
że zna osoby z najbliższego otoczenia, które doznają przemocy psychicznej ze strony najbliższych osób, jednak podobnie, jak
miało to miejsce w przypadku
przemocy fizycznej, respondenci zdecydowanie rzadziej doznają przemocy psychicznej w swoich rodzinach.
KOBIETY CZĘŚCIEJ
Badane kobiety częściej niż
badani mężczyźni przyznają,
że były ofiarami przemocy psychicznej w rodzinie. Ponad połowa badanych mieszkańców
(54,1%) zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców, a 33% badanych mieszkańców stosuje kary wobec swoich dzieci, które polegają głównie na upomnieniach
oraz różnego rodzaju zakazach.
Stosunkowo nieduży odsetek respondentów przyznaje, że karze
dziecko, uderzając je.
Wielu badanych mieszkańców (41,7%) zna przypadki stosowania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, a 27,6% badanych mieszkańców wie o incydentach przemocy w rodzinie
wobec osób niepełnosprawnych.
Niewielki odsetek badanych jednak deklaruje, że tego typu sytuacje mają miejsce w ich rodzinie.
Akty przemocy polegają, między
innymi, na zaniedbywaniu i pozbawianiu opieki, ośmieszaniu,
odbieraniu pieniędzy i dóbr materialnych, zmuszaniu do prac
domowych, czy też psychicznym
dręczeniu.

Przemocy mówimy NIE”

Badani są przekonani, że osoby spoza rodziny powinny interweniować,
gdy widzą, że dziecku może dziać się krzywda.
BEZ PRZEMOCY
Analiza postaw wychowawczych badanych mieszkańców
wykazała, że są oni w większości
przeciwni surowemu wychowywaniu dzieci i nie uznają specjalnych okoliczności, które usprawiedliwiałyby stosowanie przemocy.
Te wyniki mogą być wskaźnikiem właściwych postaw rodzicielskich wobec wychowania
młodych ludzi, w którym przemoc nie powinna mieć miejsca.
Warto ponadto zaznaczyć, że blisko trzy czwarte respondentów
popiera regulacje prawne zakazujące stosowania kar fizycznych,
mimo to znaczny odsetek badanych (43,1%) deklaruje, że stosowanie kar fizycznych jest, w nie-

których sytuacjach, dobrą metodą wychowawczą. Badani mieszkańcy (88,1%) są przekonani,
że osoby spoza rodziny powinny interweniować, gdy widzą, że
dziecko jest źle traktowane przez
swoich rodziców.
Pozytywnym zjawiskiem jest
dość wysoka świadomość mieszkańców związana z istnieniem
osób i instytucji, do których należy zgłosić się w przypadku stosowania przemocy. 72,7% badanych mieszkańców deklaruje, że
posiada wiedzę na ten temat, zaś
33,7% badanych mieszkańców
stwierdza, że wie, do jakich instytucji w gminie Sztum powinny
zgłosić się osoby doznające przemocy w rodzinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie od września realizuje projekt „Przemocy mówimy NIE”, współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Od września do listopada Ośrodek w ramach projektu zrealizował m.in. indywidualne konsultacje psychologiczne i porady prawne dla mieszkańców, dyżury członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie, utworzono grupę wsparcia.
W grudniu zostanie zorganizowany kurs samoobrony. Natomiast 9 grudnia odbędzie się uroczyste
spotkanie podsumowujące realizację projektu.
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Rekordowy rok dziecięcego i młodzieżowego
sportu
Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży za rok 2013. Na wysokich
pozycjach w rankingu uplasował się Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum, Miasto i Gmina Sztum oraz nasz powiat.
- To rekordowy rok pod względem
ilości zdobytych punktów od 1999 roku od nowego podziału administracyjnego
kraju – mówi Ryszard Mazerski, prezes
LKS Zantyr. - Do współzawodnictwa brane są pod uwagę punkty zdobyte w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski Juniorów,
Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
Zantyr Sztum zdobył 140 punktów. Podopieczne trenera Adama Szpalerskiego -76 pkt, podopieczni trenera
Bartosza Mazerskiego -64 pkt, zajmując
w kraju 193 miejsce na 3064 sklasyfikowane kluby.
Miasto i Gmina Sztum z 209 punktami zajmuje 107 miejsce w Polsce na 843
sklasyfikowane gminy i 2479 istniejące
w Polsce. W kategorii powiatów Sztum
z 209 punktami zajmuje 134 miejsce w
kraju na 357 sklasyfikowane i 380 istniejące. Sztum wyprzedza m.in. Tczew, Starogard Gd, Malbork czy Nowy Dwór Gd.
Na 209 punktów zdobytych w 2013
roku dla Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu Sztumskiego złożył się dorobek
klubów: LKS ZANTYR Sztum - 140 pkt –

Młodzi zawodnicy MLKS Victoria i KLKS Lider zdobyli w klasyfikacji odpowiednio 26 i 2 punkty.

193 pozycja; UKS SOKOLIK Czernin - 41
pkt - 793 pozycja; MLKS VICTORIA Sztum
- 26 pkt -1132 pozycja i KLKS LIDER
Sztum - 2 pkt - 2802 pozycja.
Dodać trzeba, że sztumskie kluby są
jednosekcyjne i trudno rywalizować w
kraju z klubami wielosekcyjnymi. Bardziej obiektywna jest klasyfikacja klubu
w kraju czy województwie w danej dyscyplinie.

Brak jest jeszcze oficjalnej klasyfikacji
i miejsca LKS ZANTYR w lekkoatletyce w
Polsce. Z całą pewnością możemy jednak
podać, że nasz klub jest na trzecim miejscu w województwie pomorskim, za AZS
Gdańsk i SKLA Sopot. Dodajmy, że Pomorskie jest sklasyfikowane za mijający
rok w sporcie młodzieżowym na szóstym
miejscu w Polsce.

Trzeci przełajowiec w Polsce
Andrzej Rogiewicz, biegacz LKS Zantyr Sztum, zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski w biegach
przełajowych w Lubinie.
- Czekaliśmy w napięciu na rozstrzygnięcie. Po występie Andrzeja próbowaliśmy się do niego dodzwonić, ale bezskutecznie, bo akurat wtedy nie miał ze
sobą telefonu – opowiada Ryszard Mazerski, prezes klubu. – Wyników nie było jeszcze w Internecie. Wreszcie udało
nam się skontaktować ze znajomym trenerem, który był w Lubinie. Macie medal
– usłyszeliśmy.
Podopieczny trenera Bartosza Mazerskiego miał słabszy start. Na dystansie 6 kilometrów musiał gonić czołówkę i bardzo niewiele zabrakło mu do srebra. To ósmy medal w karierze młodego
lekkoatlety, ale pierwszy w tym roku, kiedy to na imprezach rangi mistrzostw Polski musiał zadowalać się miejscem tuż
za podium, lub piątym. Trudno się więc

dziwić, że ekipa Zantyru w pewnym niepokojem czekała na wieści. I w ostatnim
starcie Andrzej Rogiewicz przełamał dotychczasową passę.
Powody do radości miał także jego
trener, od niedawna II klasy. Tym większe, że dzień wcześniej to właśnie Bartosz Mazerski wygrał bieg główny (po
raz 36 w historii zawodów) I edycji XV Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach
Przełajowych. Drugi na mecie zameldował się Karol Kaliś a trzeci był Mariusz Kowalski (obaj Zantyr).
Organizatorzy zapraszają na II edycję
– 14 grudnia, godz. 11.

Andrzej Rogiewicz z trenerem
Bartoszem Mazerskim.
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