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Szanowni Państwo
Nadejście wiosny napawa kaŜdego z nas
wielkim optymizmem Ŝyciowym. KaŜdy z nas
z tą porą roku wiąŜe nadzieje. Niech zbliŜające się święta będą okazją do spełnienia
tych Ŝyczeń. Niech te święta będą radosne
dla kaŜdego z Was, a spełnienie Ŝyczeń stanie się faktem, zaś rezurekcyjny dzwon
niech będzie nadzieją na lepsze jutro.
Z najlepszymi Ŝyczeniami
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki
wraz z pracownikami samorządowymi

dokonuje ojciec rodziny. Paschał jest świecą z
umieszczonymi na niej symbolami wielkanocnymi. Na stole wielkanocnym obok świec powinien znaleźć się baranek oraz zieleń i świeŜy
wiosenny kwiat. WaŜnym symbolem wielkanocnego poranka jest uroczyste śniadanie. Przybieramy biały obrus ze złotą wstąŜką i świeŜymi
zielonymi gałązkami bądź kraszankami i kolorowymi kurczętami. Obowiązkowo na stole winna znaleźć się pszenica lub rzeŜucha, która musi
być zasiana na 10 dni przed Wielkanocą.
Umieszczony na stole paschał powinien świecić
się przez cały dzień, gdyŜ będzie przypominał
nam zmartwychwstałego Chrystusa.
Materiał opracował
Jan Pawlina

*******
Szanowni Państwo
Przed nami dni męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. KaŜdy z nas w
swoisty sposób przygotowuje się do tych dni.
Z radością powitamy rezurekcyjne dzwony, które oznajmią nam niezwykłą wieść. Zmartwychwstał, aby nam dać wiarę, radość i pokazać, Ŝe
wszystko da się przezwycięŜyć. Niech to świadectwo będzie dla nas wyzwaniem na dzień powszedni. Niech miną troski codziennego Ŝycia,
niech nastanie w nas radość, nadzieja i wzajemna
Ŝyczliwość. Nie zapominajmy o drugim człowieku, podzielmy się, aby nikomu w te święta
nie zabrakło chleba.
Z najlepszymi Ŝyczeniami na okres Świąt Wielkanocnych
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z Radnymi Gminy

*******
Świąteczne
symbole zmartwychwstania
Paschał rodzinny jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa. Tradycja mówi, Ŝe
naleŜy go umieścić w centralnym miejscu jakim
jest stół na którym będzie spoŜywało się posiłek
wielkanocny. Błogosławieństwa tym paschałem
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*******
On ciągle jest wśród nas
Rok temu odszedł od nas człowiek, któr y
dawał nam świadectwo miłości, wiary i nadziei.
W zamian za to chciał od nas radości, wiary w
Boga i świadectwa chrześcijaństwa. Godzina
21.37 dla wielu ludzi jest symbolem fizycznego
odejścia, ale nigdy nie stanie się zamknięciem
duchowego czasu dla kaŜdego z nas. Odwiedzając nas i naszą ojczyznę dawał nadzieje, wskazywał drogę i wsłuchiwał się w głos ludu, który
wyraŜał radość i dziękował śpiewając i klaszcząc. W swoich homiliach kierował myśli do
wszystkich bez względu na pochodzenie, wykształcenie i wyznanie. W ostatnich sekundach
jego Ŝycia świat zastanawiał się co będzie dalej,
bowiem ludzie zostali osieroceni. Byliśmy przyzwyczajeni, Ŝe jest ktoś kto potrafi nas podtrzymać, doradzić. Ktoś z światowych polityków
powiedział, Ŝe odszedł człowiek w osobie PapieŜa Jana Pawła II – ambasador miłości i nadziei
dla ludzi bez względu na kolor skóry, język i
pozycję ekonomiczną. Dla nas osoba Ojca
Świętego była symbolem siły, przetrwania i miłości. Pamiętam październikowe popołudnie i
euforię Polaków na słowo watykańskiego kardynała „Mamy PapieŜa”. W tym czasie w polski
naród wstąpił duch wiary w sile odnowy toŜsamości narodowej. Wypowiedziane słowa w Warszawie „Niech zstąpi Duch Twój; Niech zstąpi
Duch Twój; I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”
stały się drogowskazem dla Polaków. Mijały

lata, liczne pielgrzymki potwierdzały słuszność
wybranej drogi. Euforia, radość pojednania i
wielka nadzieja naszego rodaka na nasze świadectwo, Ŝe głos „Świadka Chrystusa” na ziemi
dotarł do nas. Nie wstydził się, Ŝe był Polakiem,
zawsze podkreślał, Ŝe leŜy mu na sercu sprawa
swojej ukochanej ojczyzny. Podczas poŜegnalnej
wizyty ogarniał swoim wzrokiem Polskę od gór
po Bałtyk, wypatrywał miejsca, które darzył
szczególną miłością i sympatią. Odchodząc pozostawił nam swój testament wyraŜony w cierpieniu, miłości i nadziei. Niech jego cierpienie
będzie dla nas przykładem jak Ŝyć i jak się cieszyć w chwilach trudnych. Nie rozpaczajmy lecz
wsłuchajmy się w jego słowa skierowane do nas.
Jan Pawlina

*******
Konkurs „Piękna Wieś”
W roku bieŜącym odbędzie się kolejna
edycja konkursu „Piękna Wieś”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody
Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Organizatorem Konkursu jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Gmin i Starostwa Powiatowe,
Pomorska Izba Rolnicza, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich. Celem
konkursu jest poprawa estetyki i stanu środowiska wsi. Konkurs jest prowadzony w 3 etapach:
- gminnym,
- powiatowym,
- wojewódzkim,
i jest prowadzony w 3 kategoriach:
- zagroda rolnicza,
- zagroda nierolnicza,
- wieś.
W konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze i
nierolnicze oraz wsie, za wyjątkiem laureatów
I-szych miejsc zdobytych w poprzednich edycjach. Komisja powołana przez Wójta Gminy
dokona oceny konkursu w terminie do 30
czerwca 2005 r. i zgłosi laureatów I - szych
miejsc w kaŜdej z kategorii do eliminacji powia-

towych. Zgłoszenia osób zainteresowanych
wzięciem udziału w konkursie naleŜy składać do
dnia 30 maja 2006 r. u sołtysów wsi lub w
Urzędzie Gminy w Starym Polu.
E. Zawadka

*******
Pomorski P rogram Odnowy Wsi
W dniu 06 kwietnia 2006 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku został złoŜony
wniosek o uzyskanie pomocy finansowej w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
Uczestnictwo w realizacji tego programu zadeklarowała w bieŜącym roku wieś Ząbrowo. Zadaniem planowanym do realizacji jest „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na świetlicę wiejską w msc. Ząbrowo”. Planowany koszt zadania
wynosi 226.544, 00 zł, w tym: dotacja ze środków samorządu województwa pomorskiego 60.000,00 zł, środki budŜetu Gminy - 150.000,00
zł, mieszkańcy w formie robocizny - 10.904,00
zł, partnerzy, sponsorzy - 5.640, zł. Przewidywany termin realizacji lipiec – listopad 2006 r.
Poza ww. projektem w 2006 r. na terenie w
miejscowości Ząbrowo będą realizowane jeszcze
dwa inne zadania z udziałem mieszkańców tj.
wykonanie chodnika we wsi oraz ogrodzenie
zbiornika przeciwpoŜarowego przy budynku
Remizy StraŜackiej. Idea Odnowy Wsi opiera się
na integracji mieszkańców wsi wokół wspólnego
celu, osobistym zaangaŜowaniu społeczności
lokalnej. Program ma słuŜyć podniesieniu standardu Ŝycia, zaktywizowaniu mieszkańców, integracji mieszkańców.
E. Zawadka

*******
Ochrona przeciwpoŜarowa
na co dzień
Na przełomie miesiąca stycznia i lutego
2006 w jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
odbyły się zebrania sprawozdawczowyborcze. W jednostce OSP Stare Pole zarząd
jednostki utrzymany został w poprzednim skła3

dzie. W OSP Ząbrowo dokonano zmian zarządu
w czasie trwania poprzedniej kadencji, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Bednarza Wojciecha na stanowisko sekretarza w
miejsce ustępującego Andrzeja Trawińskiego,
powołano równieŜ Zbigniewa Boćko na stanowisko zastępcy naczelnika jednostki. Powierzono
mu równieŜ obowiązki kierowcy samochodów
bojowych. Zarząd Gminny ZOSP RP przygotowuje się po zakończonej kampanii sprawozdawczo-wyborczej do Zjazdu Gminnego, który został zaplanowany na dzień 22 kwietnia 2006r.
Miejscem Zjazdu będzie Urząd Gminy w Starym
Polu. Na Zjeździe wybrane zostaną władze na
nową kadencję. W miesiącu maju zaplanowano
obchody jubileuszu 60 lecia istnienia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ząbrowie. Uroczystości
odbędą się przy obiekcie jednostki. Uroczysta
msza oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na
obiekcie którą ufunduje Prezes Zarządu Gminnego Włodzimierz Załucki. podkreślą obchody
jubileuszu. MłodzieŜ nasza juŜ tradycyjnie w
miesiącu lutym i marcu uczestniczy w eliminacjach Turnieju „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom”
Do eliminacji szkolnych przystąpiło 32 uczniów
Zespołu Szkół w Starym Polu w dwu grupach
wiekowych, 12 uczniów zakwalifikowało się do
eliminacji gminnych. Czworo najlepszych
uczestników zakwalifikowało się do eliminacji
powiatowych i są to:
Młodsza grupa wiekowa 10-13 lat:
Ewa Gołębiewska
Krystian Jesionowski
Starsza grupa wiekowa 14-16 lat
Paweł Sucharzewski
Wojciech Czatrowski.
Opiekunem młodzieŜy biorącej udział w „TWP”
od lat jest Pani Danuta RonŜewska, która przygotowuje młodzieŜ do udziału w eliminacjach
róŜnego szczebla,2006 rok nie jest najszczęśliwszym ale Pani Danuta w swojej pracy na rzecz
ochrony przeciwpoŜarowej z młodzieŜą wielokrotnie doprowadziła uczestników do eliminacji
wojewódzkich.
Pod opieką Pani ElŜbiety Woś młodzieŜ uczestniczyła w konkursie plastycznym na temat” Zapobiegam poŜarom i ostrzegam przed nimi”
.W II grupie wiekowej Arkadiusz Sadowski zajął
drugie miejsce, a Patryk Trawiński piąte w eliminacjach powiatowych.
K. Fałek
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Pomoc Społeczna
Pomoc społeczna zgodnie z art.2 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej ma na celu umoŜliwienie
osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych
sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia. Przez własne środki, moŜliwości i uprawnienia naleŜy rozumieć nie tylko
sytuację materialną, ale takŜe właściwości psychofizyczne, kwalifikacje zawodowe, aktywność
w rozwiązywaniu własnych i rodzinnych problemów oraz gotowość współdziałania w tym
celu z innymi (np. ubieganie się o dodatek
mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, alimenty,
stypendia, itp). Pomoc społeczna wspiera osoby i
rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb Ŝyciowych. Osoby i
rodziny korzystające z pomocy społecznej zgodnie z art.4 ustawy o pomocy społecznej mają
obowiązek współudziału w rozwiązywaniu ich
trudnej sytuacji Ŝyciowej (np. współpraca z jednostkami pomocy społecznej i pracownikami
socjalnymi, aktywne poszukiwanie pracy, wniesienie powództwa o alimenty). Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji Ŝyciowej,
a takŜe odmowa zawarcia kontraktu socjalnego,
nie dotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę
bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia
leczenia odwykowego przez osobę uzaleŜnioną,
stanowi podstawę do odmowy przyznania, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub
wstrzymania świadczeń pienięŜnych z pomocy
społecznej na podstawie art. 11 ust. 2 obowiązującej ustawy.
B. śołędziewska

*******
Prace społecznie uŜyteczne
Od marca 2006 r. na terenie gminy realizowana jest nowa forma pomocy, wynikająca z
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Są
to prace społecznie uŜyteczne organizowane
przez gminę. Prace te, skierowane są do osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Efek-

tem takiego rozwiązania ma być zapewnienie
osobom bezrobotnym minimalnych środków do
Ŝycia oraz podtrzymywanie ich aktywności zawodowej. Odmowa przyjęcia takiej propozycji
pracy będzie miała wpływ na prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, jak
równieŜ skutkować będzie utraceniem statusu
osoby bezrobotnej na okres 90 dni.
B. śołędziewska

*******
S p ra w o z d a n i e
z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2005 r.
W Programie uwzględniono działania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną
osób uzaleŜnionych naleŜące do zadań własnych
gminy. Działania te realizowano:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez:
1) zakup biletów na dojazdy do Centrum Psychiatrii w Malborku.
Z biletów za kwotę 364,44 zł skorzystało 12
osób
2) osobom zgłaszającym się do Komisji lub
Urzędu Gminy wskazywane są adresy ośrodków prowadzących profesjonalną terapię.
3) osoby naduŜywające alkohol które nie uznają
się za alkoholików kierowane są do oceny
tego uzaleŜnienia przez biegłego psychiatrę i
psychologa. Koszty badań wyniosły 900,- zł.
Mimo stwierdzenia potrzeby leczenia, osoby
uzaleŜnione sporadycznie korzystają z dobrowolnego leczenia ambulatoryjnego. Chęć
podjęcia leczenia kończy się najczęściej na
złoŜeniu deklaracji przed Komisją. Są równieŜ osoby, które po rozmowach zdecydują
się na tzw. „wszywkę”. Zakupiono w tym celu leki (tabletki esperal) oraz pokryto koszty
zabiegu chirurgicznego dla 3 osób za kwotę
291,42 zł.
2. Udzielono rodzinom pomocy poprzez:
1) zobowiązano 6 osób do leczenia odwykowego
w tym 4 osoby w zakładzie lecznictwa stacjonarnego, 1 sprawa jest nie zakończona
prawomocnym postanowieniem sądu.
W przypadku zgłoszenia, Ŝe osoby zobowiązane sądownie do leczenia po jego odbyciu

nadal naduŜywają alkoholu Komisja informuje o tym sąd, który wskazuje kolejny termin podjęcia leczenia. Działania takie podjęto w stosunku do 3 osób.
2) za kwotę 400,00 zł zakupiono program edukacyjny dla dzieci z Przedszkola i klas I-III
Szkoły Podstawowej.
3) Zorganizowano 2 spotkania rodziców z pedagogiem terapeutą dnia 1.09. i 14.12. Program
profilaktyczny poświęcony był radzeniu sobie z emocjami, agresją i rozwiązywaniem
konfliktów. Opłatę w wysokości 1.500,00 zł
uiszczono tylko za program przedstawiony w
dniu 14.12. Spotkania z rodzicami i członkami Komisji odbyły się równieŜ w dniach
23.05 i 16.06.
4) W zorganizowanej pielgrzymce do Częstochowy uczestniczyło 47 osób. Koszt wyjazdu
w wysokości 3.400 zł obejmował usługi
transportowe.
5) Obozy wypoczynkowe – 8
- obóz poŜarniczy w Wambierzycach
12–26.07.–uczestniczyło 1 dziecko – 370 zł
- obóz ZHP w Szklanej Hucie 1–14.07.
uczestniczyło 2dzieci –1.140 zł
- wakacyjna karuzela w Gdyni 12–23.07.
uczestniczyło 5 dzieci – 2.995 zł
Obóz socjoterapeutyczny – 16
- warsztaty indiańskie „W poszukiwaniu dobrej czerwonej drogi” 18.07. – 27.07.
Inwałd – 6 młodzieŜy – 7.200 zł
- „W poszukiwaniu przygód Harrego Pottera” 1.08–0.08–Inwałd– uczestniczyło 5
dzieci – 6.000 zł
- Fascynujące wakacje z NLP
15.08.- 26.08. – Ustroń – uczestniczyło 5
młodzieŜy – 6.000 zł
- przewóz dzieci do miejsca zbiórki w Gdyni
– 394 zł.
3. Działalność informacyjna i edukacyjna polegała na:
1) młodzieŜ szkolna uczestniczyła w zawodach
„Sport – zawsze dobry wybór. Zakupiono
nagrody za kwotę 130 zł.
2) prowadzono sekcję sportową KUNG FU przez
okres 4 m-cy. Wynagrodzenie instruktora
wyniosło 2.000 zł.
3) w Zespole Szkół przeprowadzono kolejną
edycję konkursu plastycznego i literackiego
„UzaleŜnieniom mówimy NIE” poszerzonego o wiedzę o AIDS. Zakupione nagrody za
kwotę 534,97 wręczono na uroczystym apelu
w szkole dnia 2.12.
5

4) w kaŜdym wydaniu Biuletynu Informacyjnego
Urzędu Gminy znajdują się artykuły o uzaleŜnieniach, agresji czy teŜ przemocy.
4. Członkowie Komisji współpracują z nauczycielami prowadzącymi organizacje społeczne
funkcjonujące na bazie szkoły. Prowadzone
dodatkowe zajęcia są szczególnym rodzajem
profilaktyki podobnie jak stały dostęp do pedagoga szkolnego realizowany w naszej
szkole.
5. Komisja opracowała wykaz miejsc w których
osoby uzaleŜnione w szczególny sposób zachowywały się demoralizując otoczenie i zagraŜają swym zachowaniem innym ludziom.
PowyŜszy wykaz został przekazany Policji w
celu objęcia szczególnym nadzorem miejsca
tam wymienione.
6. Wynagrodzenie członkom Komisji wypłacono
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i wyniosło
ono w ciągu roku 5.263,80. Komisja odbyła
10 posiedzeń na które zaproszono 45 osób
uzaleŜnionych od alkoholu. Stawiło się 17 z
którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do leczenia. Ponadto ze środków przeznaczonych na profilaktykę opłacono koszt
szkolenia, delegacji i zakupy materiałów biurowych w wysokości 259,83 zł.
K. Lemke

*******
,a w szkole ….
W trakcie minionych juŜ ferii dokonano
remontu dolnego korytarza. Całość została wyrównana, a przy okazji usunięto kolejne bariery
architektoniczne utrudniające poruszanie się
osobom niepełnosprawnym. Prace te mogły się
odbyć dzięki Ŝyczliwemu wsparciu Pana Wójta
i Radnych, którzy, mimo wielu potrzeb w gminie, znaleźli środki finansowe na te jakŜe waŜne
dla bezpieczeństwa uczniów prace. Wraz z zakończeniem się długiej tegorocznej zimy mamy
nadzieję na rozpoczęcie dalszych prac związanych z rozpoczętą w ubiegłym roku budową
nowego ogrodzenia przy szkole od strony ulic
Słonecznej i Bema. Inwestycja ta jest niezbędna
ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów
podczas przerw oraz na zabezpieczenie budynku
szkolnego przed wodą, która spływa na posesję z
ulicy Bema po kaŜdym większym deszczu.
Obecnie, mimo intensywnej nauki, uczniowie
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naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych. W niektórych z nich
przebyli etap szkolny, powiatowy i dotarli do
wojewódzkiego, co samo w sobie jest ogromnym
sukcesem.
Do konkursów woje wódzkich zakwalifikowali
się:
Bianka Kercheva (kl.IIIa) z geografii,
Joanna Lip
(kl.IIIc) z geografii,
Oprócz zmagań z zagadkami dotyczącymi wiedzy przedmiotowej uczniowie obu szkół wchodzących w skład zespołu biorą udział w licznych
zawodach sportowych, w których osiągnęli następujące sukcesy:
II miejsce w Turnieju piłki siatkowej chłopców
(Igrzyska śuławskie),
I miejsce w Halowej piłce noŜnej chłopców
(Igrzyska śuławskie),
III miejsce w Turnieju unihokeja dziewcząt (Mistrzostwa Powiatu),
III miejsce w Turnieju piłki koszykowej dziewcząt (Mistrzostwa Powiatu),
I miejsce w Turnieju piłki siatkowej chłopców
(Mistrzostwa Powiatu),
III miejsce w Turnieju unihokeja chłopców (Mistrzostwa Powiatu),
I, IV, V miejsce W indywidualnych biegach
przełajowych (Mistrzostwa Powiatu).
W marcu dwa zespoły harcerskie wzięły udział
w Chorągwianym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej w Gdańsku. Staropolscy harcerze uczestniczyli równieŜ w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” w Kwidzynie, gdzie zajęli wysokie III miejsce.

25 marca odbył się w szkole otwarty Wiosenny
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Stare Pole. Wzięły w nim udział trzy druŜyny.
Pierwsze miejsce zdobyli przedstawiciele samorządu gminnego.

RównieŜ w marcową sobotę gromady zuchowe
wzięły udział w Chorągwianym Przeglądzie Teatrzyków Zuchowych w Gdańsku pod hasłem
„Kto ty jesteś? Polak mały”. Mali aktorzy przedstawili na scenie Urzędu Wojewódzkiego w
Gdańsku inscenizacje o podróŜy po najpiękniejszych miastach i regionach naszego kraju.
Uczniowie zaprezentowali tańce narodowe i
piękne stroje. Za swój występ otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody w postaci artykułów
piśmienniczych oraz nagrodę specjalną w postaci
bezpłatnej prenumeraty czasopisma „Zuchmistrz”.
W okresie przedś wiątecznym uczniowie klas
I-III na zajęciach poznają tradycje
i zwyczaje naszego kraju. Ws zyscy wzięli
udział w konkursie plastycznym pod hasłem
„Wielkanocne tradycje”. Pierws zoklasiści
wykonywali kartkę świąteczną. Najciekaws ze
prace zaprezentowali: Nicole Hartun z kl. Ib,
Ada Jońca z kl. Ia i Wojtek Rutkowski z kl.
Ic.
Wśród uczniów klas II zostały nagrodzone pisanki: Ilony Racheckiej z kl. IIa, Rafała Czajkowskiego z kl. IIc i Oli Mendyk z kl. IIb.
Uczniowie klas III wykazali się umiejętnością
robienia palm wielkanocnych. WyróŜnieni zostali następujący uczniowie: Helena Tabor z kl.
IIIb, Joanna Szydłowska z kl. IIIa
i Magdalena Kowalska z kl. IIIc.
Wszystkie prace moŜna będzie oglądać na wystawie pokonkursowej w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy. W ramach Międzynarodowego
Dnia Teatru, który obchodzimy 27 marca, w
naszym Gimnazjum został zorganizowany konkurs teatralny na najciekawszą interpretację aktorską wybranej bajki Ignacego Krasickiego.
Poziom konkursu stał na bardzo wysokim poziomie, a gimnazjaliści wykazali się ogromnymi
umiejętnościami aktorskimi. Laureatem Złotej
Maski została klasa IIIa, Srebrną Maskę zdobyła
klasa IIa, a Brązową Maskę – klasa IIIc.

Nasza szkoła włączyła się równieŜ w obchody
pierwszej rocznicy śmierci naszego wielkiego Rodaka – Jana Pawła II. Z tej okazji wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu poświęconemu pamięci Ojca Świętego
przygotowanym przez gimnazjalistów pod kierunkiem p. Janusza Madeja. Był to rzeczywisty czas
wspomnień, refleksji, wzruszenia…

W marcu odbyło się równieŜ podsumowanie
finału WOŚP jeszcze raz dziękujemy sponsorom.

Z okazji zbliŜających się świąt Wielkanocy
Ŝyczymy ws zystkim mieszkańcom gminy Stare Pole, by wiosenne promienie słońca wlały w
Państwa serca radość, pokój i nadzieję. Wesołych Świąt!
T. Kaczorek
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Wiadomości z przedszkola
Przez cały kwiecień bieŜącego roku trwa
rekrutacja na nowy rok szkolny 2006/2007
Dzieci w przedszkolu mogą przebywać:
 5 godzin ze śniadaniem- 48,40 zł
 5 godzin i dłuŜej z obiadem- 60,50 zł
 5 godzin i dłuŜej ze śniadaniem i obiadem – 96,80 zł
 9 godzin ze śniadaniem, obiadem i podwieczorkiem- 121,00 zł
Dzieci, które pochodzą z rodzin o niskic h
dochodach, mogą skorzystać z dopłat przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym
Polu. Warunkiem otrzymania pomocy jest zgłoszenie się rodziców w czasie wakacji i złoŜenie
odpowiednich wniosków w pomocy społecznej.
Wszystkich rodziców zainteresowanych przedszkolem proszę o zgłoszenie się do przedszkola
w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.06r. Pozwoli to na zaplanowanie nowego roku a takŜe
zapewni przyjęcie dziecka do przedszkola.
Na przełomie kwietnia i maja bieŜącego roku
dzieci z naszego przedszkola biorą udział w
ogólnopolskim badaniu „Sześciolatki u progu
szkoły” . Celem badań jest określenie poziomu
rozwoju w następujących sferach:
• rozwój umysłowy,
• rozwój fizyczny,
• rozwój emocjonalny.
Badanie prowadzone będą dwuetapowo I
etap kwiecień – maj 2006 i II etap wrzesień –
październik 2006.KaŜde dziecko 6 letnie, na które rodzic wyrazi zgodę będzie badane przez:
psychologa, pedagoga, nauczyciela kultury fizycznej i pielęgniarkę. Badaniem objętych zostanie około 20 % populacji dzieci w całym kraju. Pierwsze wyniki badań będą znane pod koniec roku 2006.To duŜe wyróŜnienie z uwagi na
fakt, Ŝe nasze dzieci będą małym elementem
składowym w tak duŜym i waŜnym przedsięwzięciu. Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych Ŝyczymy, aby upłynęły one w radosnej
atmosferze, w rodzinnym gronie. Niech te miłe
dni wypełni teŜ wiosna.
śyczą dzieci, pracownicy i dyrektor
Przedszkola w Starym Polu.
Barbara Szoska
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Wyjść z nałogu
Z problemem alkoholowym ma do czynienia kaŜdy z nas, spotykamy go być moŜe we własnym domu, pracy, sklepie i ulicy. Nie kaŜdy zdaje
sobie sprawę, Ŝe alkoholizm to choroba przewlekła, chroniczna taka sama jak rak, cukrzyca, AIDS,
moŜna ją pokonać i nieźle z nią Ŝyć, ale nigdy nie
da się jej wyleczyć. MoŜe dotknąć kaŜdego. Alkoholizm jest chorobą, która ma wpływ na wszystkich członków rodziny. Jeśli co najmniej jedna
osoba pije w sposób destrukcyjny, cierpią-chorują
równieŜ jego bliscy na współuzaleŜnienie (koalkoholizm), nawet jeśli sami nie piją alkoholu. Jeszcze
3 lata temu myślałem, Ŝe alkoholik to ten, który
leŜy gdzieś pod płotem, jest brudny i czuć od niego
denaturat. Teraz wiem, Ŝe rzeczywistość jest inna.
Mam na imię „Rafał” jestem 28 letnim człowiekiem. Piszę te słowa, poniewaŜ bardzo pragnę
opowiedzieć wam historię swojego uzaleŜnionego
od alkoholu Ŝycia. Nie było one łatwe i za bardzo
przyjemne. Zaczynając od początku muszę powiedzieć, Ŝe niestety nie miałem szczęśliwego dzieciństwa. Oprócz mnie w domu wychowywała się
czwórka rodzeństwa. Muszę tutaj dodać, Ŝe jestem
najstarszy. Odkąd tylko pamiętam zawsze czułem
się inny od nich. Czułem się mniej kochany i niepotrzebny, byłem surowiej traktowany, szczególnie przez mego tatę. Co do alkoholu to był on częstym gościem w mym domu, podawano go zawsze, gdy ktoś nas odwiedzał, towarzyszył na kaŜdej
uroczystości rodzinnej, chrzciny, urodziny, imieniny, zawsze musiała być jakaś butelka. ChociaŜ sam
alkohol nie był przyczyną awantur to i one równieŜ
były. Po raz pierwszy sięgnąłem po alkohol dość
wcześnie, popijając resztki z kieliszków, a upiłem
się po raz pierwszy w wieku trzynastu lat. Było to
wino zrobione przez mego ojca, które trzymał w
piwnicy. Z kolegami wypiliśmy wtedy dwie butelki. Byliśmy pijani, a nikt z dorosłych tego nie zauwaŜył, mnie trzymało trzy dni. Zobaczyłem, Ŝe
alkohol pozwala być bardziej akceptowanym,
waŜniejszym i odwaŜnym, oczywiście między
kolegami. Pojawiły się równieŜ papierosy. W
szkole miałem zawsze trudności, ale zaczęły się
częste wagary na których piliśmy oczywiście alkohol i kłopoty były coraz większe. W wieku szesnastu lat zacząłem nie wracać na noc do domy, chodziłem po knajpach i dyskotekach. Włóczyłem się
pijany po ulicach, nieraz były problemy, by wejść i
kupić alkohol. Wtedy szukałem jakiejś dobrej duszy, kogoś starszego kto to zrobi dla mnie i jakoś
szło. Zaczęło się kibicowanie, a raczej pseudo ki-

bicowanie, kradzieŜe i sprawy w sądzie. Miałem
coraz więcej problemów. Nie układało się w domu,
ani wśród kolegów. Często zmieniałem towarzystwo. Kilka razy pod wpływem alkoholu miałem
próby samobójcze. Na szczęście nieudane. Po jednej takiej próbie stałem się osobą niepełnosprawną.
Staczałem się na swoje dno, nie szukałem pracy, a
pieniądze na alkohol brałem z oszustw i kradzieŜy,
wykorzystywałem innych. W 1997 r. dostałem
pierwsze wezwanie na Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rodzinie. Oczywiście nie poszedłem, bo uwaŜałem, Ŝe nie mam problemu. Winą za swe picie obarczałem rodziców,
rodzeństwo, kolegów i wielu innych. Coraz częściej miałem wyrzuty sumienia z powodu mego
upijania się. Kace coraz bardziej były bolesne.
Próbowałem kontrolować spoŜycie ognistych trunków, zamykałem się w domu i gdy przychodzili
koleŜcy prosiłem, by mówiono, Ŝe gdzieś wyszedłem, niestety nie zdawało to rezultatu, bo później
to ja do nich leciałem czym prędzej, by się tylko
zabawić i upić. Wielokrotnie piłem w samotności,
by tylko nie zabrakło alkoholu, bym znowu mógł
odlecieć i zapomnieć o problemach i nawet o tym,
Ŝe znów piję, o kolegach, którzy tak naprawdę to
nimi nie byli. Wśród kolegów czasem robiliśmy
jeden drugiemu wałki byśmy znowu mogli się
upić, często jak kogoś z nas zabrakło to kręciliśmy
sobie z niego beczkę, byłem strasznie fałszywy. W
końcu miałem dosyć picia i w listopadzie 2002 r.
miałem sprawę sądową, na której groŜono mi
przymusowym zamkniętym leczeniem odwykowym, jeśli nie zgłoszę się na leczenie ambulatoryjne. W nowy rok 2003 po mocno zakrapianej zabawie sylwestrowej nie miałem nawet siły i ochoty
na piwo, wtedy powiedziałem, Ŝe więcej nie piję, a
juŜ 13 stycznia byłem na swej pierwszej terapii. Od
tamtej pory minęły 3 lata, a ja nie napiłem się alkoholu. Pokończyłem wszystkie dostępne terapie
w Malborku. Jeszcze chciałbym skorzystać z terapii w Warszawie zwanej Programem Rozwoju
Osobistego. Niestety to kosztowne i na razie mnie
nie stać. Udzielając się społecznie w malborskim
Stowarzyszeniu Abstynenckim „Tu i Teraz” i grupach samopomocowych, zrozumiałem i zaakceptowałem się jako osobą chorą uzaleŜnioną. Zmieniły się moje poglądy, plany, marzenia. Stałem się
bardzo wraŜliwy, pełen miłości do wszystkich i
wszystkiego. Do szczęścia brak mi tylko stałej
pracy. Wierzę, Ŝe ją znajdę, bo przecieŜ juŜ nie piję
i nie chcę wracać do kieliszka, wiem, Ŝe mi się
uda.
Rafał uzaleŜniony od alkoholu

Alkoholizm
Wiele osób, które mają do czynienia z alkoholikiem, który je dręczy nie wie, Ŝe w naszym kraju
istnieje przymus leczenia, a jego zastosowanie
określa Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi, która zaczyna się
od słów „uznając Ŝycie obywateli w trzeźwości za
niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi co następuje:
Art.23
1. członkowie rodziny osoby uzaleŜnionej od
alkoholu, dotknięci następstwami naduŜywania alkoholu przez osobę uzaleŜnioną, uzyskują w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzaleŜnienia oraz
profilaktyki. Za świadczenia te od wymienionych osób nie pobiera się opłat.
2. Dzieci osób uzaleŜnionych od alkoholu, dotknięte następstwami naduŜywania alkoholu
przez rodziców, uzyskują bezpłatnie pomoc
psychologiczną i socjoterapeutyczną w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i publicznych poradniach specjalistycznych oraz
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i
resocjalizacyjnych.
3. pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub
instytucje moŜe być udzielona wbrew woli
rodziców lub opiekunów będących w stanie
nietrzeźwym.
Art. 24
Osoby, które w związku z naduŜywaniem alkoholu
powodują rozkład Ŝycia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Art. 25
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje
gminna komisja rozwiązywania problemów opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu i
wskazania rodzaju zakładu leczniczego alkoholowych, właściwa według miejsca zamieszkania
lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy,
na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
Art. 26
1. osoby, o których mowa w art. 24, jeŜeli uzaleŜnione są od alkoholu, zobowiązać moŜna
do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub
niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
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orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której
postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. sąd wszczyna postępowanie na wniosek
gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku
dołącza się zebraną dokumentację wraz z
opinią biegłego, jeŜeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.
Art. 27.
1. W razie, gdy w stosunku do osoby, której
postępowanie dotyczy, brak jest opinii biegłego w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom.
2. sąd moŜe, jeŜeli na podstawie opinii biegłego
uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
Art. 28.
1. W razie zarządzenia przesąd badania przez
biegłego lub oddania pod obserwację w zakładzie leczniczym, osoba której postępowanie dotyczy, obowiązana jest poddać się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym
oraz zabiegom niezbędnym do wykonania
podstawowych badań laboratoryjnych pod
warunkiem, Ŝe dokonywane są przez uprawnionych do tego pracowników słuŜby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagraŜają zdrowiu tej osoby.
2. minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem Sprawiedliwości, w
drodze rozporządzenia, określa tryb powoływania biegłych, zasady sporządzania opinii
oraz warunki i sposób dokonywania badań, o
których mowa w ust.1.
Art.29
Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu
zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od
dnia wpływu wniosku.
Art. 30.
1. w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego, albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd moŜe zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji.
2. jeŜeli zarządzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy Ŝołnierza, wykonuje je śandarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porządkowy.
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Jeśli szukasz pomocy !!!
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,ul. Marynarki Wojennej 6
tel. 55 271 35 32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6
Centrum Pomocy Rodzinie Malbork, ul, Armii
Krajowej 70 tel 055 272-37-93
Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Tu i
Teraz” Malbork, ul. Nowowiejskiego 48 tel
055 273-31-11
Dane teleadresowe Instytucji wchodzących w
skład Zespołu Interdyscyplinarnego (Przemoc)
Telefon interwe ncyjny – całodobowy 0512
491 322 Katarzyna Lidak „AGAPE”
• Komenda Powiatowa Policji w Malborku
055 270-28-10
• Posterunek Policji w Starym Polu
055 270-28-92
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Malborku 055 272-37-93
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu 055 271-30-46
• Stowarzyszenie „AGAPE” Centrum Usług
Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie
055 647-8—09
• Schronisko dla Bezdomnych w Szawałdzie
055 647-76-04
• Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych
055 647-37-01 wew.40 lub 21
• Kuratorzy Zawodowi Rodzinni
055 647-37-01 wew. 43

*******
Ogłoszenie
Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej wiadomości, Ŝe zamierza sprzedać w
formie przetargu działki budowlane połoŜone w
Starym Polu przy ul. Prusa przeznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy na tereny budownictwa
mieszkaniowego.
Nr 843/4 o pow. 0,0969 ha
Cena wywoławcza - 13.305,00 zł + VAT 22%
Nr 843/5 o pow. 0,0864 ha
Cena wywoławcza - 11.905,00 zł + VAT 22%
Nr 843/6 o pow. 0,0853 ha
Cena wywoławcza - 11.755,00 zł + VAT 22%

Nr 843/7 o pow. 0,0843 ha
Cena wywoławcza - 11.605,00 zł + VAT 22%
Nr 843/8 o pow. 0,0927 ha
Cena wywoławcza - 12.745,00 zł + VAT 22%
Nr 843/9 o pow. 0,1086 ha
Cena wywoławcza - 14.875,00 zł + VAT 22%
Nr 843/10 o pow. 0,1080 ha
Cena wywoławcza - 14.805,00 zł + VAT 22%
Nr 843/11 o pow. 0,1074 ha
Cena wywoławcza - 14.305,00 zł + VAT 22%
Nr 843/12 o pow. 0,1180 ha
Cena wywoławcza - 15.695,00 zł + VAT 22%
Nr 843/13 o pow. 0,1083 ha
Cena wywoławcza - 14.835,00 zł + VAT 22%
Nr 843/14 o pow. 0,1076 ha
Cena wywoławcza - 14.745,00 zł + VAT 22%
Nr 843/15 o pow. 0,1069 ha
Cena wywoławcza - 14.655,00 zł + VAT 22%
Nr 843/16 o pow. 0,1414 ha
Cena wywoławcza - 18.745,00 zł + VAT 22%
Nr 843/18 o pow. 0,1258 ha
Cena wywoławcza - 16.705,00 zł + VAT 22%
Nr 843/19 o pow. 0,1139 ha
Cena wywoławcza - 15.155,00 zł + VAT 22%
Nr 843/20 o pow. 0,1143 ha
Cena wywoławcza - 15.205,00 zł + VAT 22%
Nr 843/21 o pow. 0,1148 ha
Cena wywoławcza - 15.275,00 zł + VAT 22%
Nr 843/22 o pow. 0,1152 ha
Cena wywoławcza - 15.325,00 zł + VAT 22%
Nr 843/23 o pow. 0,1358 ha
Cena wywoławcza - 18.005,00 zł + VAT 22%
Szczegółowe informacje na ww. temat moŜna
uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 3.
W. Maluga

*******
Komunikaty
W drodze konkursu wyłoniono dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pana Tadeusza Burdyńskiego. Na stanowisko został powołany z dniem 1 kwietnia 2006 r.

prostaty męŜczyzn w wieku około 50 i powyŜej
lat. Szczegółowe informacje i zapisy u sołtysów.
Badania tarczycy w czerwcu, badania kardiologiczne sierpień – październik.

*******
Nie wypalaj traw
- nie niszcz Ŝycia
Wypalanie traw jest powszechną praktyką stosowaną na polach, łąkach, w rowach przydroŜnych. Brak wiedzy i bezmyślność powodują zagroŜenie poŜarowe i prowadzą do katastrofy ekologicznej wypalanych obszarów.
Nie wypalaj traw, gdyŜ:
Ogień niszczy glebę łąk, pól i innych uŜytków
Palenie pustoszy siedliska i Ŝerowiska małych i
średnich zwierząt, zabijając jednocześnie wiele z
nich; bezkręgowce Ŝyjące w ziemi, gryzonie,
gady, płazy, owady, młode ptaki nie mają moŜliwości ucieczki z poŜaru
Na skutek wypalania do atmosfery dostają się
trujące substancje szkodliwe dla człowieka i
zwierząt
Niebezpieczeństwem są poŜary. KaŜdego roku w
płomieniach powstałych z wypalania traw giną
ludzie – najczęściej ci, którzy wzniecają ogień.
Gęsty, ścielący się na drogach dym ogranicza
widoczność, w wyniku czego, dochodzi do wypadków i kolizji.
Wypalanie traw jest naruszeniem prawa:
„Kto wypala łąki, pastwiska, nieuŜytki, rowy, pasy
przydroŜne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny.”
Art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92, poz.880).

*******

*******

Adres strony inte rnetowej Gminy Stare Pole:
www.starepole.pl
Adres e-mail Urzędu Gminy w Starym Polu:
ug@starepole.pl
Adres Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.starepole.pl

Badania Profilaktyczne
W dniu 13 i 20 maja br. w Starym Polu
będą przeprowadzane badania profilaktyczne

Informacje o gminie dostępne są równieŜ na
stronach: w Portalu Związku Powiatów Polskich
www.starepole.rejon.pl.
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Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy „BŁĘKITNI”
Stare Pole ul. Bema
Skład Zarządu GKS „Błękitni” Stare Pole:
Zawada Dariusz
- Prezes Zarządu
Osnowski Józef - Wiceprezes Zarządu
Gliniecki Mirosław
- Sekretarz
Giedrojć Stanisław
- Skarbnik
Wiedeński Sylwester - Członek
Trójniak Czesław
- Członek
Bujko Józef
- Trener

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

12

Seniorzy
Nazwisko i imię
Jachimowski Wojciech
Lemke Daniel
Dudziński Wojciech
Kułakowski Dariusz
Gajor Wojciech
Richert Wojciech
Czerwiński Tomasz
Mentel Cezary
Brudniak Krzysztof
Karlak Sebastian
Zielonka Radosław
Jasnoch Paweł
Kreczko Łukasz
Woliński Kamil
Bereziuk Adam
Nakonieczny Robert
Phenke Michał
Brudniak Paweł
Richert Marek
Szałachowski Szymon

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Juniorzy C-1
Nazwisko i imię
Olejnik Przemysław
Nieckarz Sebastian
Pytlarczyk Damian
StróŜek Michał
Relidzyński Karol
Rozicki Mariusz
Kowalski Kamil
Iwaniuk Adam
Tabor Wojciech
Górski Tomasz
Jędrzejewski Grzegorz
Wiedeński Jakub
Sucharzewski Łukasz
Łudziński Rafał
Rolka Krzysztof

Terminarz spotkań piłkarskich w Starym Polu
Klasa okręgowa
DruŜyna gości
Grom Kleszczewo
Wietcisa Skarszewy
Powiśle Stary Targ
Radunia StęŜyca
Kolejarz Chojnice
Motława Suchy Dąb

Data
15.04.2006
29.04.2006
06.05.2006
20.05.2006
03.06.2006
10.06.2006

godz.
11.00
16.00
16.00
16.00
16.00
11.00

Zarząd klubu zwraca się z apelem do kibiców
o kulturalny doping
”STADION BEZ AGRESJI”

