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właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, poczęstunek, tańce jako nagroda za dobrze
wykonaną pracę przy Ŝniwach i zebrane plony.
Wieniec niosła najlepsza Ŝniwiarka, za nią postępował orszak odświętnie ubranych Ŝniwiarzy
niosących wyczyszczone i przystrojone kwiatami
sierpy i kosy. Wieńce niesiono do kościoła do
poświęcenia, następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie udawano się do właściciela pola
- gospodarza doŜynek. U schyłku XVI wieku
organizowano doŜynki chłopskie, były one
skromniejsze od dworskich. W okresie lat 20 i
30-tych XX wieku zaczęto organizować doŜynki
gminne, powiatowe i parafialne. Organizowały
je lokalne samorządy, partie chłopskie, kółka
rolnicze, kościół, czasem szkoły. DoŜynki tamtych
czasów były manifestacją odrębności chłopskiej i
dumą tego stanu. Po II wojnie światowej przez
wiele lat miały charakter bardziej polityczny.
Podkreślano akcenty poparcia dla polityki rolnej
ówczesnych władz, ale teŜ zachowano wiele
elementów tradycji (wieńce, przyśpiewki). Po
1980 roku doŜynki zmieniły kolejny raz swój
charakter pozostając świętem rolniczego stanu,
stały się jednocześnie uroczystością religijną i
dziękczynieniem składanym Bogu za plony i
szczęśliwy przebieg Ŝniw. Tak dawniej jak i dziś
doŜynki są waŜne dla wszystkich, bo przypominają, Ŝe to właśnie dzięki cięŜkiej pracy rolnika
codziennie trafia na stoły w naszych domach
polski chleb.
Drodzy Rolnicy!
Zmienia się Polska, zmienia się takŜe nasza gmina. Od ponad 16 miesięcy jesteśmy w
Unii Europejskiej. Jesteśmy bliŜej świata i zyskujemy nowe moŜliwości. Nie brakuje kłopotów i trudności, ale chyba nikt nie zakładał, Ŝe
wszystko da się rozwiązać nazajutrz po akcesji.
W gminie korzystamy z dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych (drogi, obiekty kulturalno-oświatowe, oświatowe). Nie jest to jeszcze duŜy strumień pieniędzy, ale są szanse na
większe. Razem współtworzymy obraz naszej
rzeczywistości. JuŜ niedługo przyjdzie nam decydować o najbliŜszej przyszłości. ZbliŜają się
wybory parlamentarne i prezydenckie. Nie wolno nam być biernymi, trzeba wybrać. NaleŜy
uświadomić sobie siłę kartki wyborczej i nawet
pojedynczego głosu. Czy jesteśmy szczęśliwi
Ŝyjąc w naszym kraju? Czy wszystko jest w nim
takie jakie chcielibyśmy aby było? Wiemy z
własnego doświadczenia, Ŝe są rzeczy, które
moŜna wprowadzić, ulepszyć, naprawić. W
ustroju demokratycznym moŜna to zrobić przez

Wystąpienie Wójta na doŜynkach
Gminnych w Królewie
w dniu 11 września 2005 r.
Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy!
Dostojni Goście!
Spotykamy się tu w Królewie miejscowości gospodarnej i gościnnej na uroczystościach doŜynkowych. Przed chwilą otrzymałem z
rąk Starostów dzisiejszych doŜynek, pachnący
wspaniały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej
ziemi. Między ziarnem, a bochenkiem chleba
jest droga utwardzona wysiłkiem. W tym jednym
dorodnym bochenku jest cały rok cięŜkiej pracy.
Widać w nim trud kogoś kto przez cały dzień
orał, jest wysiłek tych, którzy posiali i dbali o to
Ŝeby były plony, są w nim upalne dni w czasie
Ŝniw i troska o przechowanie ziarna. O chlebie
mówi się z szacunkiem i czcią, Ŝe to dar niebios i
owoc ziemi, to takŜe owoc pracy rąk ludzkich i
symbol dostatku. Pragnę tym wspaniałym darem
podzielić się z wszystkimi mieszkańcami gminy
i naszymi gośćmi. Niech tego chleba nie zabraknie nigdy i nikomu w naszej gminie i całym kraju. Za wspaniały dar chleba z całego serca dziękuję.
Szanowni Państwo!
W tym miejscu pragnę skierować słowa
powitania do uczestników dzisiejszych doŜynek.
Moje powitanie chcę zarazem zacząć jednak od
podziękowania czcigodnym kapłanom. Księdzu
Adamowi Śniechowskiemu za uroczystą Mszę
Świętą dziękczynną za plony w intencji rolników. Serdecznie dziękuję księdzu Bogdanowi
Lesińskiemu duszpasterzowi rolników diecezji
elbląskiej za homilię. Witam mieszkańców Królewa i wszystkich rolników, wszystkie delegacje
sołectw z naszej gminy. W wspólnym imieniu
witam naszych Gości.
Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy!
DoŜynki to jeden z najpiękniejszych dni
roku kaŜdego rolnika. To radość i odpoczynek
po cięŜkiej pracy. W tym roku równieŜ plony są
wysokie mimo suszy na przełomie maja i czerwca. śniwa się przeciągnęły za sprawą deszczowej
pogody. Na szczęście omijały nas klęski gradobicia, powodzi, wielkich nawałnic niweczących
pracę rolnika. DoŜynki mają długą tradycję na
ziemiach polskich. Obchodzono je juŜ w XVI
wieku, kiedy rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Urządzali je dla Ŝniwiarzy
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swoich przedstawicieli. Wybierzmy więc najlepszych. Wkrótce będzie ku temu okazja.
Drodzy uczestnicy dzisiejszego Święta Plonów!
Na zakończenie serdecznie dziękuję
wszystkim reprezentantom naszych sołectw za
wspaniałe wieńce Ŝniwne. Mieszkańcom Królewa i Janówki za podjęcie trudu organizacyjnego
gminnych doŜynek. Podziękowania naleŜą się
Paniom sołtys Reginie śółtańskiej i Annie Grabowskiej, radnym z Panem Przewodniczącym
Janem Pawliną, sołtysom, straŜakom, sponsorom
za wsparcie finansowe, Paniom z Gminnej Rady
Kobiet na czele z Panią Anetą Marciniak i ElŜbietą Kołodziej, nauczycielom, uczniom i dyrektorowi Zespołu Szkół Tadeuszowi Kaczorek.
Składam podziękowania pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na czele z dyrektorem Edmundem Siatka.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, gościom za udział w tym waŜnym
święcie. śyczę miłego spędzenia czasu, udanej
zabawy.

Badania profilaktyczne
W roku 2005 Rada Gminy przeznaczyła
na badania profilaktyczne 10.000 zł. JuŜ dziś
wiemy, Ŝe kwota ta moŜe okazać się za niska.
Profilaktyką objęto zęby dzieci szkolnych od I
do IV klasy. Z badań skorzystało 255 dzieci.
Dalsza praca to leczenie ubytków w zębach poza
kolejnością w tych przypadkach, gdzie zęby
wymagają pilnej interwencji stomatologa. Badania wzroku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Sołtysi wsi bardzo dobrze rozpropagowali
te badania wśród swoich mieszkańców. Skorzystało z nich na dzień dzisiejszy ok. 550 osób.
Dokładna liczba oraz stan zdrowia mieszkańców
będą znane po zakończeniu całej akcji profilaktycznej tak w zakresie stomatologii jak i okulistyki. Na rok 2006 planujemy przeprowadzenie
badań profilaktycznych przez kardiologa wraz z
badaniami na specjalistycznych urządzeniach
(echo serca, holter, itp.).

****

Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

Wypoczynek terapeutyczny
Forma wypoczynku terapeutycznego finansowana jest z budŜetu gminu. W roku bieŜącym skorzystało z niej 24 dzieci z naszej gminy.
Na obozie harcerskim były 2 dziewczynki oraz 1
chłopiec na obozie straŜackim. Dzieci uczyły się
samodzielności oraz zachowań w trudnych sytuacjach. W Gdyni wypoczywało 5 dzieci, gdzie
zwiedzały Trójmiasto i ciekawe miejsca nie istniejące w naszych okolicach. JuŜ od wielu lat
prowadzona jest współpraca z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobowości w Sopocie. Terapeuci
z tego ośrodka organizują wypoczynek wprawdzie kosztowny, ale pełen zajęć warsztatowych.
Podczas 3 godzinnych codziennych zajęć
uczestnicy poznają swoje słabe, ale i teŜ mocne
strony, korzystać ze swej intuicji, aby z łatwością przekraczać własne ograniczenia. Ponadto
kaŜdy dzień był wypełniony atrakcyjnymi zajęciami. W tym roku 16 dzieci i młodzieŜy czas
ten spędziło w górach. Jak co roku organizatorka
Pani Katarzyna Domańska w dniu 1 września
spotkała się z dziećmi i rodzicami w Starym Polu. Rodzice najpierw ogólnie, a później w trakcie
indywidualnych rozmów poznawali swoje dzieci
i sposoby radzenia sobie z nimi. Jak wynika z
relacji dzieci są to ulubione ich wyjazdy.

*******
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Stare Pole
Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowanie za uzyskane przeze mnie poparcie w
wyborach do Sejmu w dniu 25 września oraz
mojego ugrupowania jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Wysoki uzyskany przeze mnie
wynik wyborczy w Gminie w której spędziłem
najdłuŜszy okres zawodowy mojego Ŝycia, jest
dla mnie szczególnie cenny. Pozwala mi bowiem
wyciągnąć wniosek iŜ dobrze oceniacie Państwo
czas naszej wspólnej pracy, a nie ma nic wspanialszego w Ŝyciu kaŜdego samorządowca jak
pozytywna ocena jego dokonań i jego pracy ze
strony mieszkańców.
Z wyrazami szacunku i podziękowaniem
Stanisław Kochanowski

K.Lemke
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do realizacji w 2005 r. i przyznana została dotacja w kwocie 28.150 zł. tj. 74,77 % wartości
inwestycji. W dniu 19 sierpnia 2005 r. została
podpisana umowa z Wojewodą Pomorskim o
dofinansowanie zadania.

Inwestycje gminne
Budowa drogi gminnej Kławki-Groble.
W terminie od 24.06.2005 r. do 13.07.2005 r.
wykonano I etap prac polegający na utwardzeniu
drogi z płyt jomb pochodzących z demontaŜu
dróg gminnych (materiał własny inwestora).
Wartość wykonanych prac wyniosła 33.718,23
zł. Na to zadanie Gmina otrzymała dofianansowanie w wysokości 30.000 zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach tego
etapu wykonano 509 mb tj. 60 % odcinka drogi.
Pozostałe etapy budowy drogi są planowane do
realizacji w latach 2006 i 2007.
Remont ulicy Kopernika i Kościuszki wykonano za kwotę 201.437,18 zł.
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe
W chwili obecnej realizowany jest I etap: budowa kanalizacji sanitarnej o długości 678,5 mb
wraz z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej o długości 750 mb. Planowany termin
wykonania prac: do dnia 11.10.2005 r. Wartość
prac I etapu łącznie z dokumentacją wynosi
171.555,82 zł.
Cmentarz w KrzyŜanowie
Został rozstrzygnięty przetarg na część robót I
etapu budowy cmentarza w KrzyŜanowie. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Budownictwa ALFA Spółka z
o.o z Kwidzyna. Wartość planowana robót to
303.576,83 zł.
Adaptacja byłej zlewni mleka na świetlicę
wiejską w miejscowości Szlagnowo.
W dniu 21.09.2005 r. podpisana została umowa z
Marszałkiem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie projektu. Projekt będzie realizowany w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie „Odnowa Wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Przyznana kwota dotacji wynosi 193.746 zł. Zadanie jest przewidziane do zakończenia i ostatecznego rozliczenia w terminie 15-25.05.2006 r.
W chwili obecnej prowadzone są prace związane
z przeprowadzeniem przetargu i wyłonieniem
wykonawcy zadania.
Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w
miejscowości Kaczynos.
W dniu 9.06.2005 r. został złoŜony wniosek o
przyznanie dofinansowania na inwestycje oświatowe i sportowe ze środków Kontraktu
Wojewódzkiego. Wniosek został uwzględniony

W. Szopka

*******
… a w szkole,
minęły kolejne wakacje, podczas których
w części dydaktycznej budynku zakończono
prowadzony od trzech lat remont. Trzy gabinety
otrzymały nową instalację elektryczną, wycekolowane ściany z nową kolorystyką oraz glazurę
na podłogach. Remont mógł być przeprowadzony dzięki temu, Ŝe władze naszej gminy, podobnie jak w latach ubiegłych, przekazały na cele
oświaty w gminie więcej pieniędzy niŜ otrzymują z subwencji oświatowej. TuŜ przed zakończeniem wakacji, dzięki decyzji Pana Wójta, przed
szkołą wyremontowano równieŜ chodnik, co w
znaczący sposób zwiększyło bezpieczeństwo
korzystających z niego dzieci. Po przeprowadzeniu tej inwestycji podjęliśmy starania, aby w
sąsiedztwie szkoły od strony KrzyŜanowa wyznaczyć dodatkowe przejście dla pieszych i
ograniczyć prędkość pojazdów. W działaniach
tych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
naszych uczniów wspierają nas staropolscy policjanci. W czasie wakacji do szkoły zakupiono
teŜ kilka urządzeń audiowizualnych. Zakupy te
były moŜliwe dzięki przychylności spółki Star –
Rol, która podzieliła się z nami dochodem uzyskanym podczas czerwcowych Targów Rolnych.
Zmiany w szkole w tym roku objęły takŜe nauczycieli. W czasie wakacji trzy osoby uzyskały
pozytywną ocenę staŜu i tytuł nauczyciela kontraktowego, dwie osoby zdały egzamin i uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego, a dwie następne-nauczyciela dyplomowanego. Od pierwszego września zatrudniono równieŜ pięciu nowych nauczycieli, którzy uczą następujących
przedmiotów: język angielski, język niemiecki,
fizyka, nauczanie zintegrowane oraz praca w
świetlicy. Szczególnie miłym akcentem jest to, iŜ
dwie nowo zatrudnione panie są absolwentkami
naszej szkoły, które po skończeniu studiów podjęły pracę w naszej placówce. W tym roku
szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, w szkole
jest zatrudnionych łącznie 49 nauczycieli. W tym
roku, co prawda nieznacznie, ale wzrosła nam
takŜe liczba uczniów. Było to moŜliwe dzięki
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przedszkole szerzej będzie zajmować się treściami programowymi z zakresu edukacji zdrowotnej pod hasłem: „NASZE ZDROWIE”. Jest
to juŜ V edycja Firmy Domestos i Wydawnictwa
Nasza Księgarnia, które sponsorują pomoce dydaktyczne do realizacji tego programu. Do naszego przedszkola juŜ dotarł cały pakiet edukacyjny. Wypracowane zostały przez radę pedagogiczną cele: Cel główny programu:
 Wykształcenie działań prozdrowotnych i
rozwinięcie umiejętności związanych z
higieną.
Cele szczegółowe:
 Zdobywanie umiejętności dbania o czystość osobistą i higienę narządów zmysłu.
 Kształtowanie w umysłach schematu
własnego ciała.
 Zdobywanie umiejętności związanych z
prawidłowym odŜywianiem.
 Nabycie umiejętności korzystania ze
środowiska naturalnego w celu zachowania zdrowia.
 Poznanie zasad bezpieczeństwa.
 Kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom.
Dzieci z grup najstarszych jeszcze we wrześniu zwiedzały Zamek KrzyŜacki w Malborku.
Składam serdeczne podziękowanie Panu Arkadiuszowi Jankowskiemu, który za symboliczną
kwotę zawiózł dzieci na zamek. Dzięki zaangaŜowaniu Rady Rodziców szczególnie Pani Annie
Paczkowskiej-Wróbel i Alinie Lisieckiej w październiku całe przedszkole wyjeŜdŜa na wycieczkę do Ryjewa do „Leśniczówki pod Akacją”. Czeka tam na nie wiele atrakcji m.in. ognisko, kiełbaski, przejaŜdŜka konna, spotkanie z
leśnikiem i najwaŜniejsze przebywanie w pięknym lesie. Dzieci nauczą się rozpoznawać drzewa iglaste i liściaste, dowiedzą się jakie zwierzęta mieszkają w lesie, jak dbać o las i dlaczego
trzeba oszczędzać papier.

temu, iŜ szkoła nasza cieszy się dobrą opinią
wśród uczniów i rodziców zamieszkujących w
śuławce Sztumskiej i wzrasta nam liczba
uczniów z tej miejscowości. Dzięki staraniom
władz samorządowych naszej gminy, jeszcze w
tym roku rozpocznie się budowa ogrodzenia
szkoły od strony ulicy Słonecznej, co jest wymogiem nakazanym w rozporządzeniu ministerialnym. Inwestycja ta równieŜ słuŜyć będzie
poprawie bezpieczeństwa naszych podopiecznych. Znaczącą pomoc przy jej realizacji zadeklarowała nam spółka „Tres”, za co juŜ teraz
serdecznie dziękujemy. Milowymi krokami zbliŜa się równieŜ najwaŜniejsza w tym roku dla
szkoły uroczystość sześćdziesięciolecia rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkole w Starym Polu.
Uroczystość ta odbędzie się w sobotę 19 listopada. O godzinie 10, podobnie jak 60 lat temu,
odbędzie się msza, o godzinie 12 główna uroczystość w nowej hali sportowej, a całość zakończy
zabawa o godzinie 20. W minionym sześćdziesięcioleciu mury szkoły w Starym Polu opuściło
2488 absolwentów. W szkole pracowało w tym
czasie 168 nauczycieli i 21 pracowników administracji i obsługi, których pracą kierowało 6
dyrektorów. Na te uroczystości zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszej gminy,
z których zdecydowaną większość stanowią
przecieŜ absolwenci naszej szkoły. Szczegółowy
program uroczystości zaprezentujemy na afiszach i plakatach.
T.Kaczorek

*******
A w przedszkolu....

B. Szoska

*******

Od września do przedszkola uczęszcza 125
dzieci w tym 68 dzieci w wieku 6 lat. Do grupy
„Krasnali” uczęszcza 26 dzieci, te które po raz
pierwszy przekroczyły próg przedszkola jeszcze
trudno rozstają się z najbliŜszymi. KaŜdemu
„maluchowi” jest trudno, dlatego wszyscy pracownicy z wielką troską zajmują się małymi
dziećmi, aby jak najszybciej zaakceptowały nową sytuację i polubiły przedszkole. Cały ten rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
W roku 2005 DoŜynki Gminne odbyły się
po raz pierwszy poza terenem Starego Pola, a
mianowicie w Królewie, spowodowane to było
decyzją, Ŝe co roku DoŜynki odbywać się będą
w innym sołectwie, aby mieszkańcy poszczegól5

nych sołectw mogli liczniej wziąć udział w tej
imprezie a jednocześnie zaangaŜować się bezpośrednio w organizację i przygotowania. I tak się
stało w tym roku. Mieszkańcy Królewa i Janówki postarali się o bardzo ładną dekorację drogi od
kościoła do świetlicy. DoŜynki tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Św. Mikołaja w Królewie, odprawianą wspólnie przez
Księdza Proboszcza Bogdana Lesińskiego i
Księdza Proboszcza Adama Śniechowskiego.
Po mszy odbył się przemarsz korowodu doŜynkowego z kościoła do świetlicy, któremu przewodniczyły przepiękne wieńce doŜynkowe wykonane przez sołectwa: Janówka, Kaczynos,
Kikojty, Krasnołęka, Królewo i Szlagnowo.
Wieńcem głównym był wieniec wykonany przez
Gminną Radę Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich.
Po oficjalnym rozpoczęciu doŜynek przez Wójta
Gminy odbył się konkurs wieńców doŜynkowych, który wygrało sołectwo Kaczynos. Tradycyjnie juŜ zostały wręczone nagrody na całoroczne rozgrywki sportowe organizowane przez
GOKiS, a takŜe podsumowanie Konkursu
PIĘKNA WIEŚ, podczas którego zostały wręczane dyplomy i nagrody. Przebieg całych doŜynek uatrakcyjniały występy młodzieŜy ( Zespół
Hufca ZHP w Starym Polu, Kapela Podwórkowa
ze SP w Starym Polu, Zespół Taneczny ze świetlicy wiejskiej w Kaczynosie ). Odbył się równieŜ pokaz magii w wykonaniu zawodowego
iluzjonisty, była bardzo atrakcyjna loteria fantowa, na którą nagrody ufundowali m.in.: Sklep
śUŁAWY w Starym Polu, Sklep SpoŜywczy
przy ul. Dworcowej, Bank Spółdzielczy, P. Dariusz Zawada oraz Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu. DuŜym zainteresowaniem cieszył się
Turniej Łuczniczy przygotowany przez druŜynę
rycerską GOKiS, nad którą opiekę sprawuje Pan
Robert Szydłowski. Nie zabrakło takŜe licznych
konkursów i zawodów rekreacyjno- sportowych,
za które uczestnicy otrzymywali nagrody. Wszyscy Ci, którzy nie brali udziału w zabawach i
konkurencjach w/w mogli posilić się darmową
grochówką, ewentualnie zaopatrzyć się w garmaŜ na stoisku gastronomicznym lub watę cukrową. Na zakończenie doŜynek odbyła się zabawa plenerowa przy zespole muzycznym, i
zabawa była chyba udana skoro deszcz padający
w nocy nie wystraszył uczestników, którzy bawili się do samego końca imprezy. Mamy nadzieję,
Ŝe przyszłoroczne doŜynki w innym juŜ sołectwie równieŜ cieszyć się będą zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszej gminy.

Jubileusz 60 lecia OSP Stare Pole
Pierwsze ochotnicze straŜe poŜarne na terenie gminy Stare Pole zaczęto tworzyć juŜ w
1945 roku tuŜ po przybyciu pierwszych osadników. Rok 1945 jest rokiem powołania Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Starym Polu, utworzyli ją
pierwsi osadnicy, którzy przybyli głównie z południowej części kraju. Funkcjonuje nieprzerwanie od roku w którym została powołana.
Są wśród nas nieliczni druhowie, którzy byli
pierwszymi straŜakami, aktualnie honorowi
członkowie druh Jan Klewek, Franciszek Kubasiewicz, Mieczysław Czerpak, Marian Zawadko.
Początki funkcjonowania straŜy były bardzo
trudne jak wszystko tuŜ po wyzwoleniu, nie było
Ŝadnego sprzętu, zbierany po gospodarzach
sprzęt zgromadzono u Pana Kuli który udostępnił szopę w której składano bosaki, topory, tłumice, widły, wiadra do gaszenia poŜarów.
Pierwszym Naczelnikiem jednostki był druh
Tadeusz Mikołajczyk, to on przy współudziale
druha Lange, Witkowskiego, Kurygi, Lipca, Kuzawińskiego, Połubiatko Wacława,Woś, wielu,
wielu innych, tworzyli podwaliny dzisiejszej
straŜy. Przez wiele lat zgromadzony sprzęt znajdował się w drewnianej szopie, dopiero w latach
60 jednostka otrzymała pomieszczenie od Zakładu Doświadczalnego, obecnie Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.
W latach 60 otrzymano równieŜ pierwszy samochód Star 26 oraz motopompę z Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Malborku. Jednostka potrzebna w środowisku działała, niosła pomoc przy gaszeniu poŜarów, które
miały miejsce na terenie naszej gminy.
Jednostka Stare Pole przeŜywała swoje wzloty i
upadki. Był okres, Ŝe trudno było zebrać ludzi do
pracy społecznej, nie garnęła się równieŜ młodzieŜ w szeregi straŜy, ale jednostka trwała. Nigdy nie było mowy aby ją zlikwidować. W 1990r
jednostka otrzymała nowy garaŜ przy budynku
wielofunkcyjnym Urzędu Gminy. StraŜacy znaleźli swoje miejsce, nie czują się juŜ obco. Prawdziwy rozkwit nastąpił w 2001 roku, kiedy to
Rada Gminy przy znaczącym wsparciu finansowym Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP zakupiła dla straŜy poŜarnej nowy samochód Lublin.
Samochód jest mały, ale jego wyposaŜenie z
roku na rok powiększa się. Mamy do dyspozycji
aparaty tlenowe, motopompę pływającą, piłę do
cięcia drewna, agregat prądotwórczy, pełne osobiste umundurowanie dla straŜaków biorących
udział w akcjach ratowniczych oraz inny nie-
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go Ośrodka. Zasady korzystania z pomocy społecznej nie uległy zmianie. Nadal obowiązują te
same kryteria dochodowe, tj.
1. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi – 461 zł.
2. dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi na osobę w rodzinie – 316 zł.
Oprócz nie przekroczonego kryterium dochodowego musi występować równieŜ jedna z wymienionych przesłanek, tj.:

zbędny sprzęt do gaszenia poŜarów i usuwania
skutków kolizji komunikacyjnych. To dzięki
zaradności i gospodarności straŜaków wiele
drobnego sprzętu zakupili za własne pieniądze
które zarobili przy organizowanych targach
wiosennych. Inicjatywy z jakimi występują straŜacy są tak daleko idące, Ŝe w dniu 4 maja br. na
centralnych obchodach „Dnia StraŜaka” w Warszawie z rąk prezesa „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” Jerzego Owsiaka i Prezesa
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Waldemara Pawlaka druhowie
otrzymali zestaw ratowniczy w postaci walizki
typu R-1 o który się zwrócili. Praca społeczna
pochłania wiele czasu, ale daje wielką satysfakcję ludziom, którzy poświęcają się dla innych
niosąc im pomoc w kaŜdej sytuacji, niezaleŜnie
od pogody i pory dnia. Aktualnie jednostka skupia 19 członków, funkcjonuje równieŜ druŜyna
młodzieŜowa co w przyszłości będzie stanowiło
trzon jednostki, kiedy aktualni działacze przejdą
w stan spoczynku. Nie będę wymieniała najlepszych pośród tych dziewiętnastu druhów, bo
wszyscy są najlepsi, ich zgranie i zaangaŜowanie
na rzecz swojej jednostki kreuje jej wizerunek.
Postrzegana jest w środowisku jako jedno z najpręŜniej działających stowarzyszeń w gminie.
W ocenach Państwowej StraŜy PoŜarnej jest
równieŜ stawiana za wzór dla innych jednostek
powiatu malborskiego. W dniu 2 października
br. jednostka nasza otrzymała sztandar z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Gdańsku Stanisława
Kochanowskiego. Uroczystość wręczenia sztandaru zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP, Komendy Wojewódzkiej PSP, Komendant Powiatowy PSP,
przedstawiciele władz samorządowych powiatu
malborskiego, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek OSP powiatu malborskiego oraz
straŜacy. Fundatorami sztandaru byli straŜacy,
przedsiębiorstwa z terenu gminy Stare Pole oraz
sponsorzy indywidualni, którym serdecznie
dziękujemy za włoŜony wkład finansowy w
ufundowany sztandar.







ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub
cięŜkiej choroby,
 przemocy w rodzinie,
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności,
 bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych,
 braku umiejętności w przystosowaniu do
Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
 trudności w przystosowaniu do Ŝycia po
zwolnieniu z zakładu karnego,
 alkoholizmu lub narkomanii,
 zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,
 klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.
Do końca września 2005 r. do tutejszego Ośrodka Pomocy wpłynęło 708 wniosków o udzielenie
pomocy społecznej. Ponadto od nowego roku
szkolnego168 dzieci objętych jest bezpłatnym
doŜywianiem w szkole i przedszkolu.
Świadczenia Rodzinne
Od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia
2006 r. obowiązuje nowy okres zasiłkowy w
przyznawaniu świadczeń rodzinnych. Do końca
września 2005 r. wpłynęło 615 nowych wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych. WaŜną zmianą w ustawie
o świadczeniach rodzinnych, obowiązującą od
dnia 1 września br. jest to, iŜ zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeśli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz
dziecka od drugiego z rodziców dziecka.
Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie
wychowującej dziecko nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne poniewaŜ:

Krystyna Fałek

*******
Pomoc Społeczna
Rosnące bezrobocie jest główną przyczyną
zgłaszania się osób i rodzin o pomoc do tutejsze7

3. Zbigniew Treska - Stare Pole ul. Słoneczna 3
4. Katarzyna Stępień – Pełka - Stare Pole ul.
Bema 8A/2
5. Krystyna Podworska - Stare Pole ul. Jana
Pawła II
6. Jan Muzyka - Stare Pole ul. Sienkiewicza 12
7. Maria Nisio - Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 52 A
8. Antonina Połubiatko - Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 51 B
WyróŜnienia:
1. Mochocka Krystyna - Szaleniec 6
2. Gertruda Furmańska - Sadzik- Stare Pole ul.
ul. Grunwaldzka 13B
3. Leszek Pypłacz - KrzyŜanowo 17/II/3
4 .Beling Zofia - KrzyŜanowo 17/II/4
5. ElŜbieta, Czesław Kur - KrzyŜanowo 17/II/2
6. Jadwiga Wielgosik - Stare Pole ul.Dworcowa
2/2
Kategoria zagroda rolnicza:
I miejsce: Anna Makowska - Iwaniuk-Królewo 48
II miejsce: Paweł Sudoł - Szlagnowo 11
Kategoria Bloki mieszkalne :
WyróŜnienia :
1.Wspólnota Mieszkaniowa - Stare Pole ul.
Dworcowa 1
2. Wspólnota Mieszkaniowa - Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 13
3. Wspólnota Mieszkaniowa - Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 2B .

- drugi z rodziców dziecka nie Ŝyje
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
oddalone.
Natomiast w przypadku zasądzonych alimentów
na dziecko osobie samotnie wychowującej
dziecko nie przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Osoba taka ma
moŜliwość złoŜenia wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej. Warunkiem jej otrzymania
jest całkowita lub częściowa bezskuteczność
egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych przez komornika. NaleŜy pamiętać, iŜ
zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi
świadczeń rodzinnych od nowego okresu zasiłkowego osoba mająca ustalone na dany okres
zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z
wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, przedkłada
dodatkowo, w terminie do dnia 15 marca,
oświadczenie o wysokości dochodów członków
rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Czyli w okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r.
osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego przedkłada do dnia 15 marca 2006 r. oświadczenia o
wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w 2005 r.
B.śołędziewska
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Wyniki Konkursu „Piękna Wieś
2005” Gmina Stare Pole

Aktualności

Kategoria zagroda nierolnicza:
I miejsce: ex aequo:
Pani Ewa Urbańczyk – KrzyŜanowo 23
Pani Irena Wach – KrzyŜanowo 32
Pani Aniela Bujalska – Stare Pole ul. Grunwaldzka 10
II miejsce ex aequo:
1. Krzysztof Wichrzycki - Kraszewo 3
2. Barbara Bujalska - Stare Pole ul. Grunwaldzka
17
3. Małgorzata Tomaszewska - Królewo 71
4. Czesław Bielawski - Stare Pole ul. Marynarki
Wojennej 3A
5. ElŜbieta Sudoł - Królewo 50
III miejsce ex aequo:
1. Urszula, Henryk Ulatowscy - Ząbrowo 13
2. Genowefa Górska - Kaczynos Kolonia 15A

Przypomina się mieszkańcom miejscowości Janówka, Kaczynos, Klecie, Krasnołęka,
Kraszewo, Królewo, Parwark, Ząbrowo, Ŝe lokal
wyborczy mieści się w świetlicy wiejskiej w
Królewie.
***
W związku ze zmianą miejsca zamieszkania Pani sołtys Wandy Przywara, w dniu
2.09.05 odbyły się wybory sołtysa wsi Kraszewo
Parwark. W wyniku głosowania na sołtysa wybrany został Pan Edward Witkoś. Do czasu podjęcia uchwały Rady Gminy funkcję inkasenta
będzie nadal pełniła Pani Wanda Przywara.
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