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Aby nie zabrakło chleba

Dzień Ziemniaka

Jest czas pracy i czas świętowania... Sołectwo Gościszewo było gospodarzem
gminnych dożynek.
Str. 15

Zapraszamy mieszkańców 6 października (sobota) w godz. 10 – 15 na
plac przed Urzędem Miasta i Gminy na
festyn pod hasłem Dzień Ziemniaka.
Będzie można degustować różne smakołyki przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina. Warto też przynieść przepis na ulubioną
potrawę z kartofli, bo najoryginalniejszy zostanie nagrodzony.
Dla uczestników festynu finansowanego ze środków Unii Europejskiej zagra zespół muzyczny Krupa Band.

Śmieci po nowemu
Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci? Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za odbiór odpadów? Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie
roku? Czy gmina zakupi pojemniki na
odpady?
Str. 11

Zalewana ulica – trudne negocjacje
Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim
w Koślince odbyły się już z dwa spotkania starosty sztumskiego z Antonim Filą, z udziałem przedstawiciela gminy Sztum,
aby ustalić warunki porozumienia gwarantującego trwałe rozwiązanie problemu zalewania ulicy Kochanowskiego.
W związku z tym, że p. Fila na pierwszym spotkaniu za warunek porozumienia uznał sprzedaż na jego rzecz gruntów położonych przy ul. Kochanowskiego i w Sztumskim Polu, będących własnością gminy, o pow. ok. 0,9 ha, burmistrz zaproponował ich zamianę na działki o pow. ok. 0,2 ha, przez które
przebiega rów odprowadzający do Jeziora Barlewickiego wody opadowe (są one własnością Alicji i Antoniego Filów oraz

ich córki i zięcia), ale zgodnie z prawem wg wyceny rzeczoznawcy.
Na drugim spotkaniu Antoni Fila zwiększył swoje żądania
wobec gminy do gruntów o powierzchni ok. 1,3 ha.
Ta propozycja zostanie przedstawiona radnym, jeśli Antoni
Fila ostatecznie zaakceptuje propozycję zamiany gruntów. Na
drugim spotkaniu dał do zrozumienia, że byłby skłonny do wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez swój teren rury, przez
którą popłynęłyby wody opadowe.
Więcej str. 8-9
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Świętowaliśmy 596 urodziny miasta

Tak długiego korowodu dzieci i młodzieży podczas Dni Ziemi Sztumskiej jeszcze nie było. Na zdjęciu: jego początek i koniec.

Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej oddaje klucz od miasta.

Urodzinowy tort był okazalszy niż w roku poprzednim.

2500 sadzonek odebrali mieszkańcy podczas akcji „Drzewko za makulaturę”.

Ekipa TVP Gdańsk
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Kilka urodzinowych refleksji
Choć Dni Ziemi Sztumskiej - 596 urodziny naszego miasta - już za nami i żyjemy
codziennością, to chcę do tego wydarzenia nawiązać i podzielić się kilkoma refleksjami.

Autentyczne święto miasta.

W tym roku bardzo mocno można było odczuć, że Dni
Ziemi Sztumskiej to autentyczne święto miasta, a nie
tylko rytuał i kolejna plenerowa impreza. Oczywiście
bardzo ważne są przy takiej
okazji i pogoda, i oferta artystyczna przygotowana przez
Sztumskie Centrum Kultury odpowiedzialne za całość
imprezy, ale najważniejsze
było zaangażowanie, postawa i podejście do tego święta nas samych, mieszkańców.
Nie czekaliśmy tylko na tzw.
gwiazdy wieczoru w Parku
Miejskim, widoczny, bardzo
liczny był nasz udział w jakże
bogatych i różnorodnych imprezach towarzyszących.
Przemarsz przez miasto
wesołego i barwnego korowodu dzieci i młodzieży to
autentyczny początek święta. Na trasie przemarszu zjawiło się wielu mieszkańców,
którzy specjalnie przychodzą
na tę paradę radości i młodości, ale też i pracowników firm
przy głównych ulicach.
Na wielkie uznanie zasługuje zaangażowanie w zorganizowanie naszego święta stowarzyszeń i grup mieszkańców. Dzięki temu paleta
propozycji była bardzo duża:
zawody wędkarskie, szachowe, brydża sportowego; prawie 70 mieszkańców gminy

brało udział w marszu Nordic Walking w ramach Pucharu Pomorza i I Mistrzostw
Miasta i Gminy Sztum organizowanych przez Klub Sportowy LKS Zantyr. W zawodach
tych udział wzięło prawie 200
zawodników. Odbyła się parada motocyklistów, która
już tradycyjnie w sobotę rozruszała nasze miasto rykiem
pięknych motorów. Zawitało do Sztumu ok. 200 maszyn
a sztumska grupa motocyklistów jest coraz liczniejsza.
Święto miasta było obchodzone także na sposób
ekologiczny. Setki mieszkańców zaangażowały się w akcję
„Drzewko za makulaturę” or-

Oglądaj w TV
Relację z Dni Ziemi
Sztumskiej wyemitowała 18
września TVP Gdańsk. Ci, którzy nie mieli okazji jej obejrzeć zapraszamy do odwiedzenia strony www.sztum.pl
oraz www.tvp.pl/gdansk/reportaz
Miasto i Gmina Sztum
podpisały umowę z TV Malbork na rejestrację sesji Rady Miejskiej oraz najciekawszych wydarzeń w mieście.
Relacje filmowe są dostępne na stronie www.sztum.pl
oraz www.tvmalbork.pl

ganizowanej przez „Dziennik
Bałtycki”, samorząd sztumski
i Nadleśnictwo Kwidzyn. Zebrano przeszło 12 ton makulatury, a do przydomowych
działek i ogródków trafiły sadzonki.
A do tego imprezy mniejsze, ale też ważne - promocja książki Marii Donimirskiej „Bóg dał nam czas próby” zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sztumskiej z okazji 90 rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech; warsztaty kulinarne w gospodarstwie
agroturystycznym Klimbergowice w Sztumskiej Wsi, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przystanek Sztumska
Wieś, a także wystawy malarzy w SCK.
Nie zabrakło także na scenach w parku Miejskim naszych artystów - Szerwonego
Adobusu, zespołu Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina
z repertuarem ludowych piosenek i... pysznymi pierogami
oraz ciastem na swoim tradycyjnym stoisku.
Serdecznie
dziękuję
wszystkim (nie sposób było wymieć imiennie) za pomoc w zorganizowaniu urodzin naszego miasta oraz jakże liczny udział potwierdzający, że Dni Ziemi Sztumskiej
to nasze rodzinne, miejskie
święto. Przypieczętowaniem
tego jest też przybycie bardzo
licznej grupy mieszkańców
na degustację urodzinowego
tortu, który w tym roku ważył
40 kg. Rozczęstowałem go razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Czesławem Oleksiakiem i moją zastępczynią
Alicją Podlewską, a wspierały nas panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Czerninie oraz
moje koleżanki z pracy - Ewa
Ruczyńska i Gabriela Smolińska.
Leszek Tabor
burmistrz Sztumu
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Wsparcie dla
rodzin
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, uczestnicząc w konkursach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, otrzymał dotacje na
realizację zadań: „Asystent
rodziny” i „Stop przemocy
w mieście i gminie Sztum”.
Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 7 tys. 500 zł
możliwe było skierowane od
lipca w środowisko 10 rodzin
dysfunkcyjnych dodatkowego asystenta rodziny. Przypomnijmy, iż od 3 lat w ramach projektu systemowego
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, MGOPS zapewnia swoim klientom, dotkniętym różnymi problemami, w tym głównie dotyczącymi pełnienia właściwych
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tego rodzaju
wsparcie. Od stycznia asystent sprawuje pieczę w 3
rodzinach, a od lipca, dzięki dotacji ministerialnej, pomoc uzyskało dodatkowych
dziesięć. - Mamy nadzieję,
że dzięki temu rodziny nauczą się prawidłowo wypełniać przypisane im funkcje,
co zapobiegnie umieszczaniu dzieci w różnych formach
opieki zastępczej – mówią
pracownice socjalne.
Ośrodek pozyskał 11 tys.
200 zł dotacji na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach projektu,
którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu, zaplanowano m. in. przeprowadzenie cyklu spotkań profilaktycznych związanych z problemem przemocy, spotkanie otwarte dla społeczności
lokalnej, opracowanie broszury „Jak być dobrym rodzicem” i raportu dotyczącego
występowania tego zjawiska
na naszym terenie.
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Równy start w przyszłość

Twórcze P21

W świecie liczb… Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Tuż po wakacjach ruszył
kolejny etap realizacji zajęć
pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu pn. „Równy start w przyszłość w szkołach z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy
Dzierzgoń”.
Biorą w nim udział: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie, Szkoła Podstawowa
Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.
Rodziny Donimirskich w Czerninie, Szkoła Podstawowa
w Gościszewie, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Szkoła
Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bągarcie i Szkoła Pod-

stawowa w Bruku.
Realizacja zajęć została poprzedzona dodatkową rekrutacją, która odbyła się w od 10 do 21 września
2012 roku. Uczniowie i uczennice podczas zajęć mogą pogłębiać wiedzę i doskonalić
umiejętności w zakresie matematyki, fizyki, biologii, przyrody, chemii, geografii, informatyki i języków obcych. We
wrześniu w celu uatrakcyjnienia zajęć, szkoły zostały wyposażone w zestawy nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W salach zamontowano tablice interaktywne, projektory, podłączono laptopy
i drukarki. Klasy zostały doposażone w profesjonalne aparaty cyfrowe.
Na uczestników programu w kolejnym roku szkolnym czeka wiele atrakcji.
Oprócz ciekawych zajęć pozalekcyjnych przewidziano dla
nich szereg wyjazdów eduka-

cyjnych i konkursów z nagrodami. Aby pobudzić wyobraźnię małych i dużych odkrywców, uczęszczających na zajęcia w bloku naukowo-technologicznym, zaplanowano
fascynujące interaktywne zajęcia w Centrum Hewelianum
w Gdańsku. Dzieci i młodzież
uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne z matematyki „królowej nauk” wezmą udział
m.in.: w warsztatach naukowych, wypełnionych eksperymentami i samodzielnymi doświadczeniami. Warsztaty zostaną zorganizowane w Parku
Naukowo-Technologicznym
w Gdańsku oraz w Centrum
Eksperyment w Gdyni. Dla
uczestników zajęć z języka ojczystego przewidziano wyjazdy na spektakle do Teatru
Muzycznego w Gdyni i Teatru
w Gdańsku.

Człowiek – najlepsza inwestycja

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 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W poprzednim roku kalendarzowym za realizację
szeregu innowacyjnych działań edukacyjnych z dziećmi
i dla dzieci Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie odebrało w Warszawie certyfikat
„Optymistyczne Przedszkole”.
Dziś kolejny rok szkolny
i kolejne wyzwania. Przedszkole Kubusia Puchatka ambitnie zaplanowało mnóstwo dodatkowych zadań
i przedsięwzięć wychowawczo-edukacyjnych. Na uwagę zasługuje rozpoczęcie realizacji ogólnopolskiego projektu „Twórcze Przedszkole
XXI wieku” (P21). Skupia się
on na potrzebach dzieci urodzonych w XXI wieku i podpowiada placówkom przedszkolnym, w jaki sposób
przygotować się na zmiany
związane z tymi potrzebami
– pokazuje twórcze działania edukacyjne, nowatorskie
rozwiązania w pracy z dziećmi. Podkreśla przy tym, jak
bardzo ważny w życiu dziecka jest okres przedszkolny
i jak wielką rolę dla harmonijnego rozwoju dziecka odgrywa dobra współpraca rodziców, nauczycieli i przedszkola. Dlatego też autorzy programu P21 angażują
do realizacji projektu rodziców dzieci, podając im gotowe sposoby i materiały edukacyjne (do wykorzystania
w domu).
W ramach projektu zaplanowane są różnorodne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizacja konkursów dla dzieci, rodziców i nauczycieli, podejmowanie przez przedszkole
twórczych działań edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań
programowych,
a wszystko po to, aby osiągnąć wysoką jakość pracy
przedszkola - przedszkola na
miarę XXI wieku.
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Laptop zamiast góry papieru
Od lipca radni nie otrzymują materiałów na komisje i sesje Rady Miejskiej w postaci papierowej.
Jednym kliknięciem w komputerze pracownik Biura Rady wysyła im
wszystkie niezbędne informacje. Oprócz
oszczędności czasu, który pracownik
musiał poświęcić na kopiowanie dziesiątek stron materiałów, dzięki inicjatywie
radnych oszczędzamy również pieniądze. Zdarzało się, że materiały dla radnych i sołtysów przygotowane na komisje i sesję, podczas której uchwalany był
budżet gminy, liczyły 6 000 (!) kartek.
Na ostatniej sesji także sołtysi zgodzili się otrzymywać materiały pocztą
elektroniczną. Materiały będzie można
także pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.
Zakup laptopów radni sfinansowali z własnych środków. Adresy mailowe radnych są dostępne na www.sztum.
pl w menu Skład Rady Miejskiej (klikając w nazwisko radnego można przejść
do krótkiej informacji m.in. o sposobach
kontaktu).

Radni przychodzą teraz na sesje i komisje z laptopami.

Jaką drogą pójdziemy do 2020
Rada Miejska w Sztumie podjęła 30
sierpnia uchwałę o przystąpieniu do opracowania „Strategii rozwoju gminy Sztum
na lata 2012-2020”.
Do tej pory obowiązywało opracowanie z roku 2002. Strategia rozwoju gminy
to przede wszystkim formułowanie długookresowych celów, a także ich modyfikacja w zależności od zmian zachodzących
w otoczeniu oraz wybór działań umożliwiających realizację przyjętych priorytetów rozwoju.
Strategia rozwoju powinna zatem odpowiadać na pytanie: co musimy zrobić,
aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości?
W roku 2014 rozpoczyna się nowy
okres programowania finansowego ze
środków Unii Europejskiej. Należy zatem
do tego czasu opracować aktualny, nowy dokument uwzględniający wyzwania
i plany rozwojowe na najbliższe lata.
10 września br. Zarząd Województwa
Pomorskiego przyjął ostateczną wersję
projektu „Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020”. W pracach przy jej
opracowywaniu bardzo aktywnie uczestniczyły poszczególne subregiony, m. in.
Nadwiślański, w skład którego wchodzi
i nasza gmina.
Strategia gminy musi być spójna ze
strategią regionu. Jedną z podstawowych

zasad jej przygotowania jest oparcie się
na zaangażowaniu społeczności lokalnej
– nie tylko w proces planowania, ale i później realizacji. Dlatego też zostanie powołany zespół ds. strategii, w skład którego
będą wchodzili - poza reprezentantami instytucji gminnych - również przedstawiciele firm oraz organizacji społecznych.
Główne cele strategiczne będą poddane konsultacji oraz hierarchizacji - najpierw przez powołany zespół, a następnie
przez szerszą społeczność.

Na obozie
W sierpniu grupa 45 dzieci ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów z terenu naszej gminy przebywała na
10-dniowym obozie socjoterapeutycznym w Junoszynie (gm. Stegna).
Jako organizatora obozu wybrano
Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Społecznej z Elbląga.
W programie organizator zapewniał
wycieczki, ogniska, zabawy oraz realizację programu profilaktycznego, którego celem było dostarczenie młodzieży
ważnych umiejętności społecznych.

Dnia 31.08.2012 r. zakończono realizację rzeczową projektu pn. „ Podniesienie
atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego
centrum Sztumu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy numer umowy o dofinansowanie UDA-RPPM.08.01.02-00-015/09 z dnia 1.12.2009 r. Obecnie
trwa rozliczenie finansowe projektu, zakończenie przewiduje się do dnia 20.10.2012 r.
Celem projektu jest zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej. Zrewitalizowany został jeden obszar zabytkowy o pow. 1,3 ha i jeden obiekt pełniący funkcję turystyczną (zabytkowy kościół).
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Pożegnaliśmy Brunona Sarnowskiego
Prawie 2 tysiące osób pożegnało w Gościszewie Brunona Sarnowskiego, radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego
pierwszej kadencji, wieloletniego dyrektora gdańskiego i elbląskiego oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
pasjonata myślistwa, pioniera energii odnawialnej w województwie. Odszedł po krótkiej chorobie w wieku 62 lat.
W latach 1969–1993 był dyrektorem
Państwowego Gospodarstwa Rolnego
w Koniecwałdzie, przeprowadzając je
przez trudny czas transformacji systemowej.
Rolnictwo było Jego prawdziwym żywiołem, w nim do końca życia się realizował. W latach 1993-2003 kierował Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
w Gdańsku.
- Jako dyrektor Agencji i radny sejmiku województwa pomorskiego pomagał samorządom, aby szczególnie na terenach, gdzie istniały kiedyś państwowe
gospodarstwa rolne zmieniło się na lepsze – wspomina burmistrz Leszek Tabor.
- Lubił pomagać, ale też inicjował wiele
przedsięwzięć. Dla gminy Sztum pomógł
pozyskać środki na budowę kanalizacji
w Gościszewie, Koniecwałdzie, Węgrach
oraz przekazał z zasobów Agencji grunty, na których jest obecne specjalna strefa ekonomiczna.
W latach 2004 – 2009 był dyrektorem generalnym spółki Agro-Pool Prima Przedsiębiorstwo Rolne w Kmiecinie,
a od 2010 prezesem zarządu Bio-Żuławy
w Nowym Dworze Gdańskim. To dzięki niemu niespełna rok temu powstała
w Koniecwałdzie pierwsza w powiecie
sztumskim i jedna z pierwszych w regionie, fabryka produkcji biomasy.

Od ponad roku kierował również
spółką Zajazd Jonatan w Czerninie, starając przywrócić dawną świetność słynnej niegdyś restauracji. Jak mówią przyjaciele, to drugie oblicze Bronka. Sprawny menadżer, dobry organizator okazał
się mistrzem kuchni i prawdziwym smakoszem. Zresztą przez kilka lat prowadził
na antenie Radia Gdańsk audycje kulinarne.
Swoje pasje pozazawodowe realizował także w myślistwie i sporcie. Był prezesem Koła Łowieckiego „Bażant”, odznaczonym złotym medalem za zasługi łowieckie. Czynnie uprawiał sport, w tenisie stołowym niewielu mu dorównywało.
Mimo swoich politycznych, niezmiennych przekonań w wolnej Polsce
(był jedynie członkiem Unii Wolności)
potrafił być ponad podziałami i przyjaźnił się z wieloma politykami z różnych
opcji politycznych. Na Jego słynnych na
okolice imieninach w „Jonatanie” siadywali obok siebie posłanka Samoobrony Danuta Hojarska (zawsze z wielkim
tortem dla solenizanta), Jerzy Kozdroń
z Platformy Obywatelskiej czy Małgorzata Ostrowska z SLD.
Wszyscy, którzy go znali podkreślają, że zawsze dbał bardziej o innych niż
o siebie. Rodzinny, ciepły, spolegliwy,
jak mówią przyjaciele – „dobry kompan”,

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należących
do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
w drodze bezprzetargowej
Podstawowe informacje o przedmiocie dzierżawy:
Miejscowość: Obręb Postolin, gm. Sztum – część działki nr 43 o pow.0,67 ha
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana
Przeznaczenie: Zagospodarowanie rolnicze – uprawy rolne, dzierżawa na
czas nieokreślony
Wartość rocznego czynszu dzierżawnego – 1,51 q pszenicy
Termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego – do 31 marca za pierwsze
półrocze i do 30 września za II półrocze
Wykaz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Sztum na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy – Urząd Miasta i Gminy
Sztum, pokój nr 42 (II piętro), tel. 55 640 62 72.

„dusza człowiek”, który nie zmienił się,
gdy piastował wysokie stanowiska.
Obecny na pogrzebie Adam Tański,
były minister rolnictwa i wieloletni prezes Agencji Własności Skarbu Państwa,
powiedział, odnosząc się do niesłusznych – jak się okazało później - oskarżeń Brunona Sarnowskiego o działania
niezgodne z prawem (przekazał ziemię
Agencji kościołowi), że wiele osób chciałoby Bronka przeprosić za to, że w niego
zwątpili, ale nie zdążyli tego zrobić i muszą dalej z tym żyć. A On, żegnany przez
tłumy, odchodzi w sławie człowieka prawego i uczciwego.

Zaproszenie na
hubertusa
Stajnia Iskra w Sztumskim Polu zaprasza serdecznie 6 października na Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody oraz świętowanie hubertusa.
Program
10.00 - rozpoczęcie, uroczysta odprawa,
poszukiwanie lisa
11.00 - gonitwa hubertowska za lisią kitą
11.30 - 17.00 - Regionalne Zawody
w Skokach przez Przeszkody - konkurencje w klasie LL-N
18.00 - biesiada hubertowska
		 Poza tym liczne atrakcje dla publiczności: przejazdy wozem konnym po lesie,
przejażdżki na kucyku dla dzieci oraz inne niespodzianki.
Kontakt – tel. 504 025 326,
www.stajniaiskra.com.pl
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Koniec z telewizją analogową
Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar
Polski. Proces stopniowego wyłączania sygnału analogowego rozpocznie się w listopadzie (na terenie województwa
pomorskiego pod koniec tegoż miesiąca - 28) i będą dotyczyły programów telewizyjnych nadawanych z nadajników
w Chwaszczynie, Gdyni i Gdańsku.
Tradycyjne analogowe telewizory, odbierające programy za pomocą anteny zazwyczaj zainstalowanej na dachu
nieruchomości, nie są zdolne
do odbioru emisji cyfrowych.
Aby zatem uniknąć sytuacji,
gdy np. na początku grudnia
włączymy telewizor a na ekranie będzie widoczny tylko
szum, należy wcześniej przystosować nasz odbiornik telewizyjny do odbioru sygnału
cyfrowego.
Telewizor z tunerem
cyfrowym
Do oglądania programów
telewizyjnych emitowanych
w sposób cyfrowy z nadajników naziemnych (w technice
kodowania MPEG-4) potrzebny jest telewizor z fabrycznie
wbudowanym tunerem DVB-T lub w przypadku, gdy nasz
dotychczasowy telewizor nie
posiada takiego urządzenia
- zakup zewnętrznego tunera DVB-T (zwanego także dekoderem lub przystawką STB
- Set-Top-Box).
Rozwiązanie polegające
na wykorzystaniu tunera/dekodera STB jest tańsze i nie
wiąże się z wymianą odbiornika telewizyjnego.

Niezwykle istotnym jest,
aby nasz sprzęt spełniał wymagania ustalone do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko wówczas będziemy mieć gwarancję poprawnego odbioru programów
i usług dodatkowych dostępnych dzięki naziemnej telewizji cyfrowej.
Plusy cyfryzacji
Korzyści z przejścia na cyfrowe nadawanie programów telewizyjnych w Polsce
to m.in.: nadawanie większej
liczby programów telewizyjnych, poprawa jakości obrazu
i dźwięku, wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television), równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach
oraz dźwięku przestrzennego).
Dzięki cyfryzacji telewizji
naziemnej w Polsce, czyli zastąpieniu tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, w miejsce dotychczas
dostępnych drogą naziemną 7 programów telewizyjnych (w tym 4 o zasięgu ogólnopolskim: TVP1, TVP2, TVP3,

POLSAT oraz dodatkowych:
TVN, PULS i TV4) pojawią
się w ofercie nowe bezpłatne programy o zasięgu ogólnokrajowym. Odbiorcy będą
mogli odbierać maksymalnie
do 24 programów nadawanych drogą cyfrową. Więcej
osób będzie mogło oglądać
regionalną TVP Info. Możliwy
będzie także odbiór programów TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia.
Sygnał cyfrowy
w gminie
Na terenie miasta i gminy Sztum sygnał naziemnej
telewizji cyfrowej można odbierać z nadajników: DVB-T
Gdańsk/Chwaszczyno: multipleks 1: kanał 64, częstotliwość 818 MHz; multipleks 2:
kanał 35, częstotliwość 586
MHz; multipleks 3: kanał 48,
częstotliwość 690 MHz; z nadajnika DVB-T Iława/Kisielice:
multipleks 1: kanał 38, częstotliwość 610 MHz; multipleks
2: kanał 24, częstotliwość 498
MHz; multipleks 3: kanał 46,
częstotliwość 674 MHz.
Niektóre z powyższych
parametrów są parametrami
przejściowymi, z chwilą całkowitego wyłączenia telewizji

analogowej poprawią się warunki w zakresie odbioru naziemnej telewizji cyfrowej –
sygnał cyfrowy będzie nadawany na kanałach dotychczas
zajmowanych przez sygnał
analogowy.
Inne formy odbioru
TV cyfrowej
Osoby, które obecnie korzystają z komercyjnych usług
operatorów telewizji kablowej lub posiadają dekodery
TV satelitarnej, jeśli nie są zainteresowane odbiorem programów naziemnej telewizji
cyfrowej, nie muszą dokonywać wymiany instalacji antenowej, nabywać nowego odbiornika telewizyjnego lub
dekodera DVB-T do starego
telewizora. W płatnej ofercie
operatorów TV kablowej lub
satelitarnej są już obecne programy nadawane w technice
cyfrowej, często nawet w dużej rozdzielczości obrazu (tzw.
HD TV).
Więcej o cyfryzacji
Szczegółowe informacje
o naziemnej telewizji cyfrowej można uzyskać na stronach internetowych: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.polskacyfrowa.org

Przeprowadzka przedszkolaków
Przez 3 lata przedszkole funkcjonowało na drugim piętrze budynku
Zespołu Szkół w Czerninie. Dzieci miały tam bardzo dobre warunki, jednak chodzenie po schodach nastręczało trudności, zwłaszcza 3-4-latkom.
W ubiegłym roku został wykonany projekt adaptacji pomieszczeń na parterze budynku na cele przedszkola, w tym Rada Miejska przeznaczyła
środki na tę inwestycję.
Remont trwał całe wakacje. W efekcie na parterze budynku powstały
dwie piękne sale - dla 3-4 oraz 5-latków, szatnia, toalety dla każdej z grup
oraz mała wyparzalnia naczyń. Do przedszkola prowadzi osobne wejście
z tyłu budynku.
- Dzieci, wchodząc do budynku, przechodzą przez plac, który będziemy w perspektywie rozbudowywali i doposażali w sprzęty do zabaw –
dodaje Bożena Andrzejewska, dyrektor Zespołu Szkół. - Nasze przedszkolaki cieszą się i chwalą nowym miejscem. Rodzicom także podoba się
Przedszkolaki przeprowadziły się do pomieszczeń na parterze.
„nowe przedszkole”.
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Ulica Kochanowskiego przestanie być zalewana
wodą?
Mieszkańcy Koślinki, Kępiny i Dąbrówki Malborskiej licznie pojawili się w świetlicy wiejskiej w Koślince, gdzie odbyło się
spotkanie ze stronami sporu, którego rezultatem jest zalewanie przez wodę odcinka ul. Kochanowskiego w Sztumie. Przez
kilka tygodni ulica ta była zamknięta, w rezultacie pojazdy musiały korzystać z uciążliwych objazdów. Mieszkańcy boją się,
co się wydarzy podczas najbliższej zimy. Dyskusja była gorąca, lecz udało się dojść do wstępnego porozumienia.
Oto relacja z tego spotkania. Na początku padło ze strony prowadzącego spotkanie
krótkie stwierdzenie: – Jest
spór między urzędami a panem Filą, ale nas to nie dotyczy. Droga powinna być zrobiona. Dlaczego nie jest zrobiona?
Starosta Wojciech Cymerys
wyjaśniał, że ulica Kochanowskiego ma status drogi powiatowej, gmina nie będzie jej naprawiać. Zalewanie wodą następuje, ponieważ rów, który
odprowadzał wody opadowe
i deszczowe jest zablokowany. Starosta oświadczył, że
obecnie toczą się 4 postępowania prawne. Gmina prowadzi postępowanie o przywrócenie stosunków wodnych na
gruncie, starostwo w Malborku (sztumskie nie może prowadzić tego postępowania jako jego strona) prowadzi postępowanie w sprawie odbudowania urządzenia wodnego, w sądzie toczy się sprawa
z doniesienia Komendy Powiatowej Policji o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa na drodze, wreszcie prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie braku przejezdności drogi.
– Zgodnie z prawem nie
możemy wejść na grunt pana
Fili i usunąć przyczyny zalewania drogi, bo pan Fila nam na
to nie pozwala – stwierdził W.
Cymerys.
Antoni Fila przedstawił obszernie własną wersję wydarzeń. Ocenił, że sprawa toczy
się już od 5-6 lat.
– Pobudowali Renawę i nie
uznali mnie za stronę w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Pan burmistrz dla pana Śniega zrobił prezent, zbudował

drogę, ale myślę, że swoje racje obronię - mówił przedsiębiorca. Pokazywał liczne dokumenty w sprawie gruntów
przy ul. Kochanowskiego.
– Żaden z tych panów nie
poprosił nigdy o rozmowę, tylko atak. Takich sobie wybraliście na burmistrza i starostę, to
macie - stwierdził Antoni Fila.
Wyjaśnienia Antoniego Fili wyraźnie

nie zadowoliły
mieszkańców.
Jeden z nich stwierdził
– Mieszkam trzydzieści lat
w Koźlinku i nigdy woda tej
drogi nie zalewała. Dlaczego
zalewa teraz?
– Jestem gotów rozmawiać, ale pan starosta wchodzi bezprawnie na moją działkę. To nie jest moja sprawa, tylko starosty i straży pożarnej –
odparł A. Fila.
– Dzwoniłem i prosiłem panie Antoni, temat zaistniał,
trzeba go rozwiązać, więc spuśćmy tę wodę, żeby ludzie mogli bezpiecznie jeździć, a my
będziemy dalej rozmawiać, jak
to rozwiązać - replikował starosta Cymerys. Odniósł się też
do zarzutów A. Fili, że kłamał,
mówiąc w wypowiedziach dla
„Dziennika Bałtyckiego”, jakoby biznesmen zasypał rów odwadniający, potem się z tego
wycofał przed sądem. W. Cymerys potwierdził, że przed sądem oświadczył, iż A. Fila nie
zasypał rowu odwadniającego,
lecz kanał odwadniający, czyli jeszcze ważniejszą budowlę
hydrotechniczną.
Do sprawy odniósł się
też burmistrz Leszek Tabor. –
Zwróćcie uwagę, że zdaniem
pana Fili to jest wasz problem,

Przez kilka tygodni zalewana ulica ta była zamknięta, w rezultacie
pojazdy musiały korzystać z uciążliwych objazdów.

starosty, burmistrza. Chodzi
o to, by ten problem był nadal
nierozwiązany. Możecie to odbierać jako bierność samorządu, ale my tak naprawdę jesteśmy słabsi w tym sporze, bo

musimy przestrzegać
prawa.
Nie ma znaczenia osiedle
Renawa i ulica Spokojna. Zanim wybudowano to osiedle
był uchwalony przez gminę
plan miejscowy, który zakładał,
że woda popłynie wzdłuż ulicy
Kochanowskiego i potem rowem do jeziora. Celem strategicznym pana Fili było nieoddanie do użytku osiedla Renawa. Ubolewam nad tym, że nie
możemy szybko rozwiązać powstałego sporu. Ulica Kochanowskiego jest w złym stanie,
ale chcemy doprowadzić do jej
modernizacji. Prowadzimy rozmowy ze starostą, żeby wykonać dokumentację od Bastera do ogródków działkowych.
Chcemy złożyć projekt o dofinansowanie w ramach schetynówek na odnowienie jezdni
prawie na 5 kilometrach drogi. Apeluję, niech pan Fila za-

deklaruje, że uzgodni warunki środowiskowe remontu tej
drogi - mówił burmistrz.
Antoni Fila w odpowiedzi oświadczył, że woda nadal
spływa ulicą Kochanowskiego,
choć osiedle Renawa jakoby
ma zbiornik bezodpływowy.
Pozwolenie prawne na odprowadzanie wody z Renawy jest
uchylone - stwierdził przedsiębiorca.
Dyskusja toczyła się w bardzo emocjonalnym tonie. Prowadzący spotkanie stale musiał prosić o ciszę, bo mieszkańcy dawali wyraz swemu
zniecierpliwieniu.

Prawdziwa burza
wybuchła,
kiedy starosta Cymerys zapytał - czy pan wyrazi zgodę
na zbudowanie rurociągu odprowadzającego wodę przez
pańskie grunty?, zaś A. Fila odpowiedział - Tak, ale pod pewnymi warunkami. Ludzie wołali:
- Chcemy wiedzieć, kiedy będziemy mogli normalnie
jeździć, a pan stawia coraz to
nowe warunki.
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Z sali padła nawet propozycja powołania mediatora, który miałby doprowadzić
strony do porozumienia. Sołtys Koślinki pytał A. Filę, jak
i ma pomysł na rozwiązanie tej
sytuacji. Starosta z kolei apelował, by przedsiębiorca określił
jednoznacznie, jakie ma oczekiwania od samorządu.
Z sali padały głosy, że ludzie nie rozumieją, o co w tym
całym konflikcie chodzi. Niektórzy zniecierpliwieni wyszli
na zewnątrz.
Antoni Fila – Jestem gotów
do negocjacji, do ustalenia racjonalnego odpływu wody.
Leszek Tabor – Gmina jest
skłonna do rozmów.
Antoni Fila - Pan Tabor cały
czas kłamie.
Mieszkańcy do A. Fili Niech pan do tego nie podchodzi tak egoistycznie. Dobrze, że doszło do tego spotkania. Prosimy pana o zwrócenie uwagi na naszą sytuację.
Ale pan chyba nie chce iść na
kompromis. To wygląda tak,
że niby wyciąga pan rękę, ale
w taki sposób, żeby było jak
pan chce.
Antoni Fila - Na razie to mi
głównie złorzeczono.

Jak widać, atmosfery do
osiągnięcia porozumienia raczej nie było. I chyba spotkanie zakończyłoby się fiaskiem,
gdyby nie upór kilku mieszkańców. Żądali konsekwentnie od A. Fili, by określił swoje oczekiwania od samorządu.
Przedsiębiorca początkowo się
przed tym wstrzymywał, jednak w końcu określił, że oczekuje

możliwości
wykupienia gruntów,
które dzierżawi, „wyprostowania” granicy jednej z działek oraz nabycia nieużytku
naprzeciwko jego firmy, aby
umożliwić pracownikom parkowanie w ludzkich warunkach. Burmistrz Tabor odpowiedział, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wszyscy, którzy mają wieczystą dzierżawę,
mogą zwrócić się z wnioskiem
o wykupienie, a gmina do tego
wręcz zachęca. Burmistrz dodał, że jest gotów do rozmowy
nt. zamiany niektórych działek należących do A. Fili (np.
w Parku Miejskim) na grunty
gminy, oczywiście na podstawie wyceny biegłych.

Na propozycję zamiany pozytywnie odpowiedział A. Fila.
Do samego końca spotkania mnóstwo było emocji. Z sali padały głosy, że niedopuszczalne jest „ugadywanie” się
samorządu z p. Filą, inni wręcz
prosili przedsiębiorcę, by wykazał dobrą wolę. Starosta Cymerys zwracał uwagę, że oczekiwania A. Fili zwrócone są do
gminy, natomiast zalewana
wodą jest droga powiatowa.
Ostatecznie starosta i biznesmen umówili się na podjęcie rozmów o możliwości rozwiązania problemu. Wstępnie
ustalono, że rozmowy te mogą
się odbyć jak najszybciej. Antoni Fila zadeklarował, że spowoduje obniżenie poziomu
wody przez jej odprowadzenie
do jeziora. Na koniec obaj panowie uścisnęli sobie dłonie,
przy oklaskach sali.
Czy to początek zakończenia sporu? Pokażą już najbliższe tygodnie.
(Artykuł Piotra Piesika ze
strony internetowej Naszemiasto.pl)

Grunt to porozumienie
Problem zalania ul. Kochanowskiego, drogi należącej
do powiatu, wynikł z zasypania rowów odwadniających,
prowadzących do Jeziora Barlewickiego, przez właścicieli gruntów, na których są położone. Prawo wodne stanowi, że są oni zobowiązani do
utrzymania ich w należytym
stanie.
Zgodnie z ustaleniami
podjętymi na zebraniu wiejskim w Koślince odbyły się
już z dwa spotkania starosty
sztumskiego z Antonim Filą,
z udziałem przedstawiciela
gminy Sztum, aby ustalić warunki porozumienia gwarantującego na stałe rozwiązania
tego problemu.
W związku z tym, że p. Fila na pierwszym spotkaniu za

warunek porozumienia uznał
sprzedaż na jego rzecz gruntów położonych przy ul. Kochanowskiego i na Sztumskim Polu, będących własnością gminy, o pow. ok. 0,9 ha,
burmistrz zaproponował ich
zamianę na działki o pow. ok.
0,2 ha (własność Alicji i Antoniego Filów oraz ich córki
i zięcia), przez które przebiega rów odprowadzający do
Jeziora Barlewickiego wody
opadowe, ale zgodnie z prawem wg wyceny rzeczoznawcy.
Na drugim spotkaniu Antoni Fila zwiększył swoje żądania wobec gminy do gruntów o powierzchni ok. 1,3 ha,
chociaż spór o odwodnienie
ulicy Kochanowskiego dotyczy starostwa i jego.

Ta propozycja zostanie
przedstawiona radnym, jeśli Antoni Fila zaakceptuje zamianę gruntów. Na drugim
spotkaniu dał bowiem do zrozumienia, iż nie jest do tego
skłonny. Wyraził za to wstępną zgodę na położenie na
swoim gruncie rury.
Za tranzyt wody opadowej trzeba będzie mu płacić.
Domagając się od gminy terenów, nie daje żadnej gwarancji, że kiedyś odpływu wody
znowu nie zatka.
Mamy jednak nadzieję, że
uda się osiągnąć porozumienie korzystne dla wszystkich
stron.
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Płynie woda
Dobiegła końca budowa
sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2007-2013 – umowa
o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu
08.08.2011 r.
Ponadto przypominamy,
iż „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa
Wieś” jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i aby urząd mógł wystąpić
o zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych mieszkańcy, którzy na etapie opracowywania
dokumentacji
projektowej deklarowali wolę podłączenia, muszą wykonać przyłącze do budynku na
własny koszt.
W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących
podłączeń mieszkańcy mogą
zwracać się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji lub Urzędu Miasta i Gminy,
pok. 39.

Przystanki
13 sierpnia gmina zawarła umowę z firmą BIN w Aleksandrowie Kuj. na dostawę
i montaż w wiat przystankowych. Zostaną one zamontowane w Cygusach, Ramzach Małych, Postolinie i ZR
Sztumska Wieś. Łączny koszt
zadania wynosi 20 tys. zł.
W kosztach tych jest również
przygotowanie podbudowy
do montażu wiat oraz utwardzenie nawierzchni. Środki finansowe na zadanie zostały zabezpieczone w ramach
funduszu sołeckiego.
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Piękne miasto i wieś
Po raz dziewiąty rozstrzygnięto konkurs „Piękne miasto i wieś dziełem mieszkańców”. Jego organizatorem jest Urząd
Miasta i Gminy Sztum, a głównym celem
jest podniesienie estetyki terenów oraz
pobudzenie aktywności społecznej na
rzecz poprawy ochrony środowiska.
W konkursie mogli uczestniczyć posiadacze zagród wiejskich, zagród nierolniczych, jednorodzinnych budynków
mieszkalnych oraz balkonów, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy.
W kategorii zagród rolniczych komisja konkursowa pierwsze miejsce przyznało Krystynie Sawickiej z Czernina,
drugie Renacie Licznerskiej z Parowów,
trzecie Gizeli Teresie Kucharskiej z Postolina, a wyróżnienie Maricie Powierży
z Nowej Wsi.
Na najpiękniejszą zagrodę nierolniczą uznano posesję Heleny Ołdak z Białej Góry. Drugą nagrodę otrzymała Marzanna Czermańska z Czernina, trzecią
Alina Łęgowska, Stefan Gorzka z Nowej
Wsi i Brygida Jędrzejewska z Parowów.
Wyróżnienia: Barbara Wichrowska z Piekła, Elżbieta Kanarek z Czernina, Ewa
Piontek i Bożena Szmyt-Piontek z Sztumskiej Wsi Małgorzata Pudlis z Nowej Wsi
i Krystyna Gnatek z Postolina.
Najpiękniejsze balkony są w Czerninie. Elżbieta Wasilewska i Danuta Barańska sięgnęły po najwyższe laury, Halina Gazda – drugie miejsce, a Robert Pietrzyk trzecie.

Krystyna Sawicka otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii zagroda rolnicza.

Za najpiękniejszą zagrodę nierolniczą uznano posesję Heleny Ołdak z Białej Góry.

Bez mieszkania za długi
Zadłużeni lokatorzy, którzy nie chcą skorzystać z gminnej pomocy wychodzenia z długów czynszowych, muszą się liczyć
z eksmisją z mieszkań.
Najistotniejszym obowiązkiem lokatora jest opłacanie czynszu najmu oraz pozostałych opłat niezależnych od właściciela. Niestety, duża grupa najemców nie wywiązuje się z tego obowiązku, usprawiedliwiając to brakiem dostatecznych środków
finansowych.
W poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy, co mogą zrobić lokatorzy,
by nie powiększać zadłużenia wobec gminy lub je zmniejszać. Oferowana przez gminę forma wsparcia daje dużą nadzieję nie
tylko na zmniejszenie niedoboru środków
finansowych pochodzących z czynszów
(ok. 1 mln zł) i przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego na dobrym
poziomie, ale także na zwiększenie świadomości najemców w zakresie ich obowiązków wynikających z umowy najmu miesz-

kania i prawnych konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.
Wobec osób, które nie będą wywiązywać się z obowiązku wnoszenia opłat, gmina będzie zmuszona wykorzystać bardziej
drastyczne środki egzekwowania należności. Obecnie czynności podejmowane wobec dłużników ograniczają się do: wypowiedzenia umowy najmu lokalu; wystąpienia do sądu o wydanie nakazu zapłaty wobec dłużnika; skierowania sprawy na drogę
postępowania egzekucyjnego – komorniczego. Od pewnego czasu wpisuje do Krajowego Rejestru Dłużników.
Wobec osób, które nie wyrażą woli skorzystania z żadnej formy gminnej pomocy wychodzenia z długów czynszowych,
oprócz standardowego wypowiedzenia
umowy najmu lokalu oraz wpisu do Krajo-

wego Rejestru Dłużników będą podejmowane następujące czynności:
Po pierwsze - sprzedaż długu najemców lokali zewnętrznej firmie windykacyjnej. Gmina analizuje konieczność podjęcia takich działań wobec najbardziej uciążliwych dłużników. Umożliwi to odzyskanie,
choć części należnych gminie kwot.
Po drugie - występowanie do sądu
z pozwami o eksmisję z lokali.
I po trzecie - realizacja tych wyroków.
Dłużnicy, którym sąd nie przyzna
uprawnienia do lokalu socjalnego, będą
przekwaterowywani do noclegowni. Taką
możliwość dają gminie obowiązujące od listopada 2011 r. przepisy ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego.
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Wywozem śmieci zajmie się gmina…
Od 1 lipca przyszłego roku wywozem twoich śmieci zajmie się gmina – taki komunikat słyszymy z telewizyjnej reklamy.
Co to oznacza w praktyce?
Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe zasady odbiory odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Głównym celem zmiany
ustawy jest objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów, stworzenie
lepszych warunków do segregacji odpadów, utworzenie łatwo dostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów, eliminacji dzikich
wysypisk czy likwidacji palenia odpadów w gospodarstwach domowych. Fundamentalną zmianą będzie
to, że właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz gminy opłat za odbiór odpadów komunalnych. Za pieniądze te gmina będzie opłacać przyjmowanie, wywóz
i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz
administracyjną obsługę całego systemu. Stawka opłat
zostanie ustalona przez Radę
Miejską na podstawie jednej
z czterech możliwości - stawki
na mieszkańca, ilości zużytej
wody w danej nieruchomości,
powierzchni lokalu mieszkalnego, bądź ogólnej stawki dla
gospodarstwa domowego.
Stawka opłat za odbiór odpadów selektywnie zbieranych
mocą uchwały Rady Miejskiej
będzie niższa, co ma stanowić zachętę do selektywnego
zbierania odpadów.
Każdy właściciel nieruchomości w gminie będzie miał
obowiązek złożenia stosownej deklaracji, której wzór zostanie określony stosowną
uchwałą, w której samodzielnie dokona wyliczenia stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i będzie miał obowiązek jej wnoszenia na rzecz gminy w określonych terminach. Od lipca 2013 r. usługę odbioru od
właścicieli
nieruchomości

w zamian za opłatę zapewnia
gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych
zawartych indywidualnie.

Najczęściej
zadawane pytania
Dlaczego
zmieniono
ustawę?
Odpowiada Ministerstwo
Środowiska: Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać
śmieci na dzikie wysypiska,
bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian
jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy
je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas
właściwego postępowania ze
śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć
się nietypowych odpadów.
Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy
z firmą odbierającą odpady?
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego
czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę
na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za
świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.

Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent,
burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Gmina zdecydowała, że
opłatę za odbiór odpadów
będzie naliczać za osobę.
Jak obliczyć stawkę w taki
sposób, aby była najbardziej
wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne
z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami);
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; przypad-

ki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie. Ponadto, rada gminy ustala niższą
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy,
jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za
wywóz śmieci zapłacą mniej.
Czy stawka opłaty za
wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina
stwierdzi, że nieprawidłowo
oszacowała koszty systemu.
Wtedy musi podjąć uchwałę
o zmianie stawki opłat
Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie
odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania
firmy odbierającej odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie
tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko
w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa
handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu
wygra z innymi podmiotami.
Jest tak dlatego, żeby firmy
konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny
za swoje usługi.
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W gościnie u europosła

Pies szuka domu

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą europoseł Jan Kozłowski zaprosił do Brukseli uczniów,
którzy uczestniczyli w konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
Przez cztery dni września
dwoje gimnazjalistów wraz
z opiekunami uczestniczyło
w wycieczce do Belgii. Sztumska grupa dołączyła do kolegów i koleżanek z Malborka i Sopotu. Kolejni uczniowie
wyjadą w czerwcu 2013 r.
- Mieszkaliśmy w uroczej
małej miejscowości w Ardenach, około godz. jazdy od
Brukseli, Colombain-La Tour. Gościny udzielił nam Ośrodek Polskiej Macierzy Szkolnej
w Belgii. Przyjmował nas prezes Stowarzyszenia. Po długiej
podróży czekała na nas ciepła
zupa, a dwie godziny później
kolacja i ognisko – opowiada
Eleonora Karzarnowicz. - Następnego dnia - 4 września byliśmy w Brukseli. Najpierw
wizyta w Parlamentarium,
a potem w gmachu Parlamentu Europejskiego. W swoim
miejscu pracy oczekiwał na
nas pan Jan Kozłowski wraz
z asystentkami i stażystą. Tutaj
bardziej wiarygodnie brzmiały przekazywane aktualne parlamentarne decyzje. W kompleksie budynków PE zwraca
uwagę wewnętrzny dziedziniec poświęcony Solidarności.
Mieliśmy okazję uczestniczyć
w prelekcji z udziałem szefa
biura europosła.

Kolejna grupa gimnazjalistów odwiedzi europosła w czerwcu.

Przy pięknej pogodzie
zwiedzaliśmy najbardziej charakterystyczne zabytki Starówki Brukseli: Grand Palace
z pięknym gotyckim ratuszem,
Domem Królewskim (dziś muzeum miejskie), Dom Rzemiosł a nieopodal gmach giełdy. Jednym z patronem miasta
jest archanioł Michał. Przy rynku znajduje się kościół pod jego wezwaniem, mały wbudowany w kamieniczki. Nie mogło nas zabraknąć przy fontannie-rzeźbie
chłopczyka
Manneken Pis. Wieczór spędziliśmy na kolacji z udziałem europosła. Była to kolejna okazja
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do rozmów na różne tematy
z udziałem pracowników biur
w Brukseli i w Sopocie.
5 września zwiedzaliśmy
jaskinie w Remouchamps,
gdzie obok podziwiania skalnych nacieków, stalaktytów
płynęliśmy podziemną rzeką.
Mimo krótkiego pobytu, wyrywkowego spotkania
z Belgią spróbujemy nawiązać kontakt z uczniami polskich szkół. O takiej współpracy marzy też prezes Polskiej
Macierzy Szkolnej – podsumowuje wyjazd Eleonora Karzarnowicz.

Zdrowe przekąski w sklepiku

Zespół Szkół w Gościszewie otrzymał nagrodę w konkursie Fundacji Banku Ochrony
Środowiska „Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja”.
Udział w programie polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez szkołę projektów
promocji zasad zdrowego odżywiania oraz projektów przebudowy sklepików szkolnych w taki
sposób, aby zapewniły one dostęp do zdrowych przekąsek i pełnowartościowych produktów
jako alternatywa dla narastającej fali masowego odżywiania się młodych ludzi żywnością fast
food i słodyczami.
Na wywiązanie się z konkursowych zadań i wysłanie sprawozdań mieliśmy 6 miesięcy.
Po wysłaniu sprawozdań gościszewianie czekali cierpliwie na ogłoszenie wyników. Ich praca została doceniona - otrzymali 800 zł na modernizację sklepiku szkolnego. Za to kupili nową
chłodziarkę, aby przechowywać soki, jogurty, etc. i odnowili pomieszczenie sklepiku wzbogacając je o nowe półki.
Odpowiedzialna za udział w programie była nauczycielka Katarzyna Omieczyńska, opiekunka sklepiku. Podkreślić trzeba duże zaangażowanie w projekt uczniów szkoły, którzy aktywnie pracują w sklepiku. Dużego wsparcia udzieliły - szkolna pielęgniarka Elżbieta Zwierzyńska,
promując zdrowe odżywianie i dyrektor szkoły Magdalena Zimińska.

„Pomoc” – pod takim hasłem połączone siły harcerzy ze Sztumu i Starego Pola pojechały pomagać bezdomnym zwierzakom z województwa
pomorskiego.
Na początek druhowie wzięli udział w zorganizowanej
przez fundację Pies Szuka
Domu akcji „520 km polskim
Wybrzeżem – marsz przeciw bezdomności zwierząt”,
gdzie zachęcali mieszkańców do adopcji zwierząt.
Drugim etapem był wyjazd do schroniska, gdzie
przez cztery dni opiekowali
się czworonogami, które bez
pomocy człowieka nie dałyby sobie rady.
Dzięki
zaangażowaniu
harcerzy już dwa psy znalazły
swój dom.
Więcej na www.piesszukadomu.pl

MGOPS informuje

Uwaga osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) z tytułu opieki nad
niepełnosprawnym
dzieckiem! Informujemy, iż Rada
Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę
ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przewiduje ona, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie opiekująca się
dzieckiem, która wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku,
listopadzie lub grudniu 2012
r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych, niezależnie od
wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana
z urzędu, tzn. osoby uprawnione do pomocy nie muszą
składać wniosków o jej przyznanie!
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Udane marsze z kijkami
Niezwykle okazale wypadły I Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum o Puchar Burmistrza oraz II Mistrzostwa Powiatu
Sztumskiego o Puchar Starosty Sztumskiego, które rozegrano w ramach Pucharu Pomorza w Nordic Walking.
Była to impreza towarzysząca obchodom Dni Ziemi Sztumskiej. Piękna, widokowa trasa marszu była bardzo dobrze
oznakowana i prowadziła wokół Jeziora
Zajezierskiego, Bulwarem Zamkowym,
ze startem i metą na zmodernizowanej
plaży miejskiej w Sztumie.
Prawie 200 uczestników zgłosiło
się do powyższej imprezy, przyjeżdżając do nas z takich miejscowości jak: Poznań, Łeba, Postomino, Sławno, Okonek, Słupsk, Wejherowo, Grudziądz, Władysławowo, Puck, Elbląg, Sopot, Gdański, Gdynia, Toruń. Organizatorów ucieszyła duża grupa sztumskich maszerów,
bo 72. Bardzo widoczna była liczna ekipa Urzędu Miasta i Gminy w jednolitych
strojach. W marszu uczestniczyli podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Uśnic z rodzicami i opiekunami
i dyrektor Różą Banasik-Zarańską. Startowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 i Gimnazjum oraz biegacze LKS Zantyr z Andrzejem Rogiewiczem i trenerem
Bartoszem Mazerskim.
W samo południe uroczystego otwarcia zawodów dokonali wiceburmistrz
Alicja Podleska, burmistrz Leszek Tabor,
przewodniczący Rady Miejskiej Czesłąw
Oleksiak, starosta Wojciech Cymerys,
którzy później wręczali na mecie wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale.
Zawody przebiegły w bardzo miłej,
koleżeńskiej i sportowej atmosferze, ale
najważniejszy był udział, ruch na świeżym powietrzu, w tej nowej i prężnie rozwijającej się formie aktywności ruchowej, jakim jest marsz z kijkami. Na dystansie 10 kilometrów (dwa okrążenia wokół

Na starcie I mistrzostw gminy w Nordic Walking nie zabrakło młodych zawodników.

Jeziora Zajezierskiego) była bardzo ciekawa rywalizacja między mistrzem Polski
w Nordic Walking na dystansie 8 kilometrów Adrianem Tofilem z Gdyni a zawodnikiem gospodarzy Mirosławem Anaczkowskim. Na pierwszym okrążeniu maszerowali prawie razem, dopiero na drugim okrążeniu o 20 sekund lepszy okazał
się młodszy o dwadzieścia lat gdynianin.
Wśród kobiet najszybsza okazała się na
mecie Danuta Skóra ze Słupska.
Na dystansie 5 kilometrów pierwszy
linie mety minął Ryszard Dembkowski,
a wśród kobiet Anetta Pelzner – oboje
z Torunia. Bardzo dobrze zaprezentowali
się sztumscy maszerzy. Szczególnie wyróżnić należy Magdalenę Bucewkę, Ewę
Zembrzuską, Ewę Bucewkę, Małgorzatę Adamczyk z Postolina, Marię Mazerską, Krystynę Anaczkowską, Mirosława
Anaczkowskiego, Jan Kołpaka i Józefa
Sokoła. Na podium stanęły również dzieci z SP2 Sztum, Gimnazjum Sztum oraz
wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego z Uśnic.

Magdalena Zimińska, Angelika Pyzik-Kapszewicz i Malwina Wiśniewska na mecie.

Organizatorem imprezy był Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum.
Parterami w organizacji imprezy byli: Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa Burczyk-Estrada, Straż Miejska. Bardzo wydatnie zawody wsparli: Miasto i Gmina, Starostwo
Powiatowe, Bank Spółdzielczy w Sztumie. Upominki ufundowali Krzysztof Widerkiewicz z Grudziądza oraz Mirosława
Szpalerska i Irena Kołpak.
Bardzo sprawnie działało biuro zawodów, świetna konferansjerka Arkadiusza Kozaka z Koszalina (również sędzia
główny zawodów) i Ryszarda Mazerskiego, sprawna obsługa elektroniczna prowadzona przez Jana Salewskiego GOOD TIME. Była profesjonalna rozgrzewka,
smaczny posiłek przygotowany został
przez firmę Malimpex z Goraja, nagłośnienie przygotowane przez SCK, obsługa medyczna firmy Lesława Olszewskiego, bardzo dobra praca sędziów Polskiej
Federacji Nordic Walking oraz wolontariuszy i obsługi technicznej zawodów, zabezpieczone były parkingi i ruch pojazdów na trasie przez Straż Miejską.
- Podziękowania dla sponsorów
i partnerów oraz zespołu ludzi, dzięki którym impreza została przygotowana i bardzo sprawnie przeprowadzona: Marlena Nowosielska, Justyna Smukalla, Elżbieta Czerkies, Maria
Mazerska, Agnieszka Urbańska (z grupą wolantariuszy), Jan Salewski, Arkadiusz Kozak, Piotr Nowosielski, Bogdan Cebula, Andrzej Belzyt, Zygmunt
Słupecki, Krzysztof Burczyk, Wojciech
Bednarski, Krzysztof Kamiński i Arkadiusz Piróg – dodaje Ryszard Mazerski, prezes LKS Zantyr.
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Plon niesiemy, plon

Sołectwo Gościszewo było gospodarzem dożynek gminnych. Po mszy w kościele św. Józefa, sprawowanej w intencji rolników i poświęceniu plonów, starostowie - Bożena i Ryszard Konefałowie przekazali gospodarzom gminy burmistrzowi Leszkowi
Taborowi i wiceburmistrz Alicji Podlewskiej bochen chleba. Włodarze przyrzekli dzielić go sprawiedliwie wśród wszystkich. Rolnicy usłyszeli słowa podziękowania za swój trud i życzenia od posła Jana Kozdronia, władz miasta i powiatu.

Wieniec przygotowany przez sołectwo z Czernina.

Starostowie dożynek - Bożena i Ryszard Konefałowie.

Występ zespołu Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina.

Pamięć dwóch wrześniowych rocznic

Dwie rocznice – wybuchu II wojny światowej oraz agresji sowieckiej na Polskę uczcili przedstawiciele władz samorządowych
miasta i gminy oraz powiatu, kombatantów, rodzin katyńskich oraz młodzieży szkolnej. Złożono kwiaty pod pomnikiem Rodła
i obeliskiem upamiętniającym Sybiraków na skwerze przed bankiem PKO BP.
Po uroczystości 17 września grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 wraz z kombatantami wyjechała do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na zjazd Sybiraków, odbywający się po raz dziewiąty.
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Zagrać jak Ajax Amsterdam
W marcu Zespół Szkół w Gościszewie przystąpił do ogólnopolskiego programu „Szkółki piłkarskie NIVEA”. Inicjatorem tej akcji był Michał Krawczyk – nauczyciel wychowania fizycznego. Przez
ponad dwa miesiące na szkołę głosowali w Internecie uczniowie, rodzice, nauczyciele i wiele innych życzliwych osób
z Polski i z zagranicy.
- Naprawdę warto było poświęcić ten
czas, bo w maju uzyskaliśmy ponad 172
tysiące głosów co zakwalifikowało nas
do otrzymania głównej nagrody w postaci sprzętu sportowego o wartości kilkunastu tysięcy złotych – mówi dyrektor
Magdalena Zimińska. - Dzięki temu mamy 10 bramek, pachołki, 50 strojów sportowych dla uczniów, barwne kamizelki,
50 piłek.
We wrześniu Michał Krawczyk wziął
także udział w kilkudniowym szkoleniu
w Opalenicy, prowadzonym przez trenerów Akademii Piłkarskiej Ajaxu Am-

- Dziękujemy wszystkim, którzy wsparci nas, głosując z Internecie...

sterdam. Obecnie przez rok będzie realizował program treningowy na boisku
klubu piłkarskiego Ruch Gościszewo.
Za prezentację prowadzonej dokumen-

tacji będą przyznawane punkty. Zwycięskie drużyny będą miały szansę wyjazdu
na turniej do Amsterdamu.

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Sztum, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39, tel. 55 640 6383, e-mail: biuletyn@sztum.pl, wersja
elektroniczna dostępna na www.sztum.pl.
Druk i łamanie: Drukarnia ELGRAF, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 19 A, tel. 55 239 60 00

