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Radosnych Świąt Wielkanocnych
Ŝyczy
Wójt z pracownikami samorządowymi

Szanowni Państwo
Zieleniejące pola i śpiewające ptaki przypominają nam, Ŝe nadchodzi wiosna. Okres w
którym do Ŝycia powraca przyroda. Wraz z nadejściem wiosny przeŜywać będziemy okres
Zmartwychwstania Pańskiego. Na naszych stołach pojawi się zieleń jako symbol nadziei i jajko
– symbol niekończącego się Ŝycia. Przy tym
święcie nie zapominajmy o tych, którym zabraknie obfitości wielkanocnego stołu i o tych, którzy
nie będą mieli z kim zamienić słowa. Niech te
dni będą napełnione radością, nadzieją na lepszą
przyszłość, a śmigus-dyngus da urodę i zdrowie.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z radnymi
Wielkanoc 2007 r.

„W oktawę tłustego czwartku krakowskie przekupki łapały młodzieńców, którego pochwyciły,
zaprzęgały do Kloca, za to, Ŝe w bezŜeństwie
kończy zapusty, wieniec grochowy nakładały mu
na głowę i nakazywały ciągnąć kloc po rynku
krzycząc „Comber, Comber” dopóki się nie okupił”. W krakowskiem wesołość dochodziła do
szaleństwa w ostatki, które teŜ nosiły nazwę dni
szalonych. Taka jest historia babskiego „Combera”, galicyjskiego zwyczaju tłustoczwartkowego.
MoŜe warto przywołać go w pamięci jedząc faworki, chrusty czy pączki, które smakują tylko
jeden dzień w roku.
A skąd się wzięły pączki ?
Ponoć wymyśliła je wiedeńska Pani Krapf chcąc
uraczyć obrońców oblęŜonego przez Turków
miasta czymś smacznym i poŜywnym.
Trudno stwierdzić jednoznacznie – prawda czy
legenda ?, ale pączki po niemiecku to krapfen.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
Comber
Przy końcu karnawału w zapusty w okresie od tłustego czwartku do śledziówki – wtorku
przed środą popielcową odbywają się liczne zabawy i obrzędy. To okres, gdzie królują pączki i
faworki. Tłusty czwartek jest dniem uprzywilejowanym do biesiad zapustnych i zabaw. W wiekach przeszłych dzień ten był uzaleŜniony od
pozycji społecznej, bowiem u warstw bogatszych
były pączki i chrust, a u biedniejszych były racuchy i pampuchy. W sposób bardzo uroczysty
tłusty czwartek obchodzony był przez przekupki
krakowskie, które to ten dzień nazywały „Comber”. Jędrzej Kitowicz w zbiorze „Opisy obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III”
obrzędy krakowskich przekupek opisał tak:
„Przekupki sprawiały sobie ochotę (zabawę)
najęły muzykantów, nanosiły rozmaitego jadła i
trunków i w środku rynku, na ulicy, choćby po
największym śniegu lub błocie tańcowały, kogo
tylko z męŜczyzn mogły złapać ciągnęły do tańca. MęŜczyźni do jadła i łyku sami naraŜali się
na złapanie. Kto zaś z dystyngowanych nadjechał albo nadszedł na ten comber wolał się opłacić niŜ po błocie, a jeszcze z babami skakać (tańcować). Oskar Kolberg – folklorysta i etnograf
opisał jeszcze inny obrzęd związany z ostatkami.
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*******
Inwestycje budowlane przewidziane do realizacji w 2007 r.
1. Place zabaw
W tym roku zostanie urządzonych kolejnych 6 placów zabaw. Powstaną one w Ząbrowie, Złotowie, Kraszewie, Szlagnowie, Kleciu i
Szaleńcu. Zgodnie z warunkami przetargu montaŜ urządzeń powinien zakończyć się w połowie
czerwca.
Na realizację tego zadania Rada Gminy przeznaczyła z budŜetu gminy kwotę 195.000 zł.
2. Projekt świetlicy wiejskiej w Kraszewie
Została zawarta umowa na sporządzenie
dokumentacji technicznej dotyczącej budowy
świetlicy w Kraszewie oraz planu zagospodarowania terenu. Koncepcja tych projektów zostanie
przedstawiona przez projektanta w połowie
kwietnia. Budynek świetlicy ma być obiektem
parterowym o powierzchni około 100 m2, w którym znajdować się będzie sala świetlicowa, sala
komputerowa, zaplecze kuchenne, sanitariaty.
Koszt sporządzenia projektu wyniesie 17.690 zł.
3. Projekt ścieŜek rowerowych i budowa
ścieŜki do Kraszewa.

Po przeprowadzonym przetargu, pod koniec
lutego zastała zawarta umowa na sporządzenie
dokumentacji technicznych ścieŜek rowerowych
na odcinkach:
• Stare Pole – Ząbrowo – 2,5 km,
• ul. Marynarki Wojennej - 0,85 km,
• Stare Pole- Kaczynos – 1,75 km,
• Stare Pole – ul. Grunwaldzka - 2 km,
• KrzyŜanowo- Złotowo - 1,8 km
• Stare Pole - Kraszewo - 2,1 km.
Projekt ścieŜki do Kraszewa ma być sporządzony do 26 czerwca. Następnie naleŜy jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę, przeprowadzić
przetarg na wykonawcę robót i przystąpić do jej
budowy.
Pozostałe projekty będą sporządzone do 26
sierpnia br.
Koszt projektów wyniesie prawie 73.000 zł.
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Polu i Krasnołęce.
Przewidywany
koszt
modernizacji
oczyszczalni w Starym Polu wyniesie około
65.000 zł. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania najpilniejszych robót.
W lutym br. ogłoszony został przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Krasnołęce.
Przetarg został uniewaŜniony, poniewaŜ wpłynęła tylko jedna niekompletna oferta. W najbliŜszych dniach zostanie ogłoszony drugi przetarg
na wykonanie tego zadania o wartości szacunkowej 160.000 zł.
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
Na to zadanie została przeznaczona kwota 40.000 zł. Przygotowywany projekt przewiduje montaŜ dodatkowych punktów oświetleniowych w Ząbrowie, Królewie, Kraszewie, Kaczynosie i Kaczynosie Kolonii.
6. ZałoŜenie cmentarza w KrzyŜanowie - etap
III.
W najbliŜszych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Zakres prac
polegać będzie na dokończeniu budowy ogrodzenia, usunięciu kolizji sieci energetycznej
przebiegającej przez teren cmentarza oraz nasadzeniu drzew i krzewów.
Koszt robót określono na kwotę 170.000 zł.
7. Remont drogi śródpolnej w Królewie.
W 2006 roku złoŜony został wniosek o refundację części środków związanych z remontem
tej drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Zadanie zostało przewidziane do realiza-

cji na dwa lata. Koszt remontu odcinka drogi o
długości ok. 500 m polegający na ułoŜeniu płyt z
demontaŜu szacuje się na kwotę 160.000 zł W
2007 roku zostały zaplanowane takŜe środki z
budŜetu gminy w wysokości:
- 45.000 zł na aktualizację dokumentów związanych z budową kanalizacji w Królewie, Ząbrowie, Kraszewie i Parwarku w celu złoŜenia
wniosków o dofinansowanie zadań ze środków
Unii Europejskiej,
- 15.000 zł na opracowanie dokumentacji budowy przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w
miejscowości Janówka w ramach projektu „Pętla
śuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70”.
- 5.000 zł na zakup wiaty przystankowej do
miejscowości Kławki.
Przystąpiono takŜe do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Stare Pole i KrzyŜanowo. Na ten cel w budŜecie gminy zaplanowano kwotę 40.000 zł.
W.Szopka

*******
„Ekologia juŜ w przedszkolu”
Edukacja ekologiczna powinna kształtować u dzieci umiejętność dostrzegania oraz rozumienia obserwowanych zjawisk związanych z
przyrodą i ochroną przyrody.
Cel główny na rok szkolny 2006/2007:
Dzieci uczą się dostrzegać bogactwo barw,
kształtów, zapachów i dźwięków, poznają cykliczność zjawisk i zmienność świata przyrody.
Rozbudzenie zainteresowań dzieci tematami
związanymi ze środowiskiem i zachęcenie ich do
aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów
środowiska oraz kształtowanie proekologicznych
postaw naszych młodych wychowanków.
Chodzi głównie o:
- ukazywanie róŜnorodności zjawisk świata
przyrody,
- rozwijanie zdolności poznawczych i umiejętności działania poprzez róŜnorodne eksperymenty i samodzielne odkrywanie,
- kształtowanie właściwych postaw i umiejętności obcowania z przyrodą.
Efektywność osiągnięcia podstawowych celów
programu uzaleŜniona jest w duŜej mierze od
zaplecza bazowego przedszkola. Nasze przedszkole posiada wydzielone kąciki przyrodniczo3

badawcze słuŜące prowadzeniu doświadczeń
oraz róŜnorodne środki dydaktyczne i pomoce
naukowe tj: plansze, ksiąŜki, atlasy, okazy naturalne, filmy o tematyce przyrodniczej. Jest to
regularnie uzupełniane o nowości pojawiające
się na rynku edukacyjnym. Dzieci poprzez systematyczne dyŜury w kąciku przyrody wdraŜane
są do umiejętnego pielęgnowania roślin i opieki
nad zwierzętami. Poznają specyfikę określonych
ekosystemów poprzez spacery i wycieczki. Tworzą prace plastyczno- konstrukcyjne z nieuŜytków i tworzywa przyrodniczego. MoŜna z całą
pewności powiedzieć, Ŝe przyjmują aktywną i
twórczą postawę wobec ochrony przyrody.
RównieŜ rodzice uczestniczą w edukacji proekologicznej. Wspólnie z dziećmi biorą udział w
róŜnych formach i akcjach słuŜących ochronie
środowiska:
- zbiórka zuŜytych baterii,
- propagowanie selekcji i zbiórki opakowań
plastikowych,
- sprzątanie Świata,
- Dzień Ziemi.
Po podsumowaniu efektów dotychczasowej edukacji ekologicznej moŜna powiedzieć, Ŝe poziom
świadomości dzieci przedszkolnych w tej dziedzinie jest dobry. Bliska im jest tzw.: „mała ekologia”. Potrafią prawidłowo zachować się w lesie, na wycieczce. Rozpoznają zdrową Ŝywność i
wiedzą co naleŜy spoŜywać, aby zdrowo rosnąć i
się rozwijać. Znają funkcję zieleni i lasów oraz
znaczenie wody w Ŝyciu człowieka. Wiedzą jakie zagroŜenie niesie za sobą niszczenie przyrody. Rozumieją potrzebę segregowania śmieci
(makulatura, szkło, plastik). Realizacja programu
przedszkola bez wątpienia słuŜy nabywaniu
przez dzieci świadomości ekologicznej oraz
wiedzy przyrodniczej. Pod koniec kwietnia w
grupach dzieci 6 – letnich planowany jest konkurs o tytule "Młody ekolog-StraŜnik przyrody".

Drodzy Rodzice !!!
Przedszkole w Starym Polu
rozpoczyna zapisy na nowy
rok szkolny 2007/2008
• Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu naszej
gminy w wieku od 3 do 6 lat.
• Dzieci w wieku 6 lat, są obowiązane odbywać roczne przygotowanie przedszkolne.
• Zapisy do przedszkola przyjmujemy od 1 do
30 kwietnia 2007r.
Wcześniejsze zapisy umoŜliwiają prawidłowe
zaplanowanie nowego roku szkolnego to bardzo
waŜne!!!
Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych
Ŝyczę wszystkiego dobrego.
B. Szoska

*******
…a w szkole
W miesiącu marcu uczniowie tradycyjnie
powitali wiosnę. W klasach I-III odbyło się to na
sportowo. Wszyscy wzięli udział w turnieju pod
hasłem „Wiosną zdrowo na sportowo”. Oprócz
konkurencji sportowych, dzieci prezentowały
wiersze i piosenki o wiośnie, aby przyszła do nas
jak najszybciej. Sprawdziły jej panowanie podczas pierwszego wiosennego spaceru ulicami Starego Pola i KrzyŜanowa. W dniu 26 marca nasi
najmłodsi brali udział w konkursie recytatorskim
pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”.

H. Izbicka- Baran

Komisja konkursowa nagrodziła recytacje
uczniów klas I: Natalii GałaŜewskiej, Katarzyny
Szumskiej i Pauliny Elko. Spośród uczestników
klas II nagrodzono: Celinę Czubińską, Sandrę
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Kosińską i Nicole Hartun, natomiast w kategorii
klas III najciekawiej zaprezentowali się: Emil
Grzybowski, Anna Tomczak i Natalia Płachta.
Zwycięzcy tego konkursu wezmą udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim w Szkole
Podstawowej w Miłoradzu.
JuŜ teraz najmłodsi przygotowują się do
obchodów Świąt Wielkanocnych. Przygotowują
kartki świąteczne, pisanki i palmy wielkanocne
na międzyszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Wielkanocne tradycje”, którego organizatorem jest nasza szkoła. Zapraszamy na wystawy
pokonkursowe.
W klasach IV-VI szkoły podstawowej i
klasach gimnazjalnych odbył się szkolny etap
konkursu ortograficznego. Laureaci szkolnego
etapu w szkole podstawowej będą nas reprezentować w V Międzyszkolnym Turnieju Ortograficznym o tytuł Wielkiego Mistrza Ortografii
2007. A są to: Ewa Gołębiewska z kl. Va, Joanna Nieradka z kl. VIa i Anna Słowik z kl.
VIb. Kolejna grupa uczniów będzie reprezentowała naszą szkołę w turnieju ortograficznym w
Jegłowniku. Ci uczniowie to:Ewa Gołębiewska
z kl. Va, Agnieszka Pastuszka z kl. Vc, Joanna
NIeradka z kl. VIA i Anna Słowik z kl. VIb.
Laureaci w gimnazjum to Helena Walczak z kl.
IIb, Zuzanna Bakuła i Aleksander Ruciński z
kl. IIIb.
W marcu przeprowadzono takŜe w szkole
podstawowej konkurs wiedzy o patronie naszej
szkoły - generale Józefie Bemie. ZwycięŜczynią
tego konkursu została Justyna Bekier z kl. VIa,
II miejsce zdobyła Agata Grenda z kl. IVb, a
III – Weronika Bednarz z kl. VIb.

Biblioteka szkolna, oprócz codziennego
wypoŜyczania ksiąŜek, organizuje takŜe liczne
konkursy zachęcające nie tylko do czytania, ale
takŜe do własnej twórczości literackiej. Odbyła

się kolejna edycja konkursu „KaŜdy bywa poetą”. Był on przeznaczony dla wszystkich
uczniów naszej szkoły. Największe zainteresowanie wzbudził wśród uczniów klas II i III szkoły podstawowej, którzy dostarczyli najwięcej
napisanych przez siebie wierszy. Konkurs rozstrzygnięto w czterech kategoriach wiekowych.
Laureatami zostali: Anna Rucińska, Kornelia
Rekowska, Maciej Czajkowski (z klas II). Natalia Płachta, Michał Cicharski, Weronika
Wyszyńska, Michał Pelc (z klas III). Anna
Słowik, Magdalena Grabowska, Monika Kułakowska (z klas IV-VI). Z gimnazjum Hermina, Katarzyna Rzeszut, Kamila Cyran i Justyna Groszkowska

W ostatnim czasie nie brakuje nam równieŜ
osiągnięć sportowych uczniów obu szkół
Osiągnięcia sportowe Gimnazjum:
SIATKÓWKA

1 miejsce w turnieju o puchar dyrektora
Banku Spółdzielczego w
Nowym Stawie- chłopcy

3 miejsce w Mistrzostwach Powiaty
Malborskiego- chłopcy
PIŁKA NOśNA HALOWA

1 miejsce w Igrzyskach śuławskichchłopcy
PIŁKA RĘCZNA

1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Malborskiego- chłopcy

2 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Malborskiego- dziewczęta

3 miejsce w Półfinale Wojewódzkimchłopcy
PIŁKA KOSZYKOWA

3 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Malborskiego- dziewczęta
UNIHOKEJ
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3 miejsce w Igrzyskach śuławskichdziewczęta

3 miejsce w Igrzyskach śuławskichchłopcy
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zakwalifikowały się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem PZU „Rusz się człowieku”. Otrzymaliśmy
od organizatora komplet strojów sportowych i
piłki.
Nasi uczniowie wzięli juŜ tradycyjnie udział
w powiatowym turnieju wiedzy poŜarniczej
„MłodzieŜ zapobiega poŜarom”. Sebastian Szydłowski zajął w nim 3 miejsce i tak rośnie nam
młode pokolenie straŜaków.
Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie konkursu
wielkanocnego na kartkę świąteczną w szkole
podstawowej i konkurs teatralny w gimnazjum
na interpretację wybranej fraszki Jana Kochanowskiego. Czeka nas więć Jaszczew wiele
emocji, ale o tym to juŜ w następnym numerze
biuletynu.
W poniedziałek, 2 kwietnia, uczciliśmy pamięć naszego ukochanego rodaka Jana Pawła II
w drugą rocznicę Jego śmierci. Z ogromnym
wzruszeniem obejrzeliśmy program artystyczny
w wykonaniu młodzieŜy gimnazjalnej.
Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocy
Ŝyczymy wszystkim wiosennego humoru,
pogody ducha i radosnych świątecznych
spotkań w gronie bliskich.
T. Kaczorek

*******
Z Ŝycia GOK
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu przywitał Nowy Rok 2007 hucznym
balem sylwestrowym. W styczniu, na spotkaniu
z seniorami naszej gminy wystąpiła młodzieŜ
gimnazjalna z programem artystycznym pt. „
Przy wigilijnym stole”. Po raz pierwszy w tym
roku aktywnie włączyliśmy się w organizację
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
na terenie naszej gminy. Z okazji Dnia Babci
oraz Dnia Dziadka odbyło się spotkanie, na którym dzieci przedstawiły program artystyczny
oraz wręczały upominki dziadkom i babciom.
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Zorganizowaliśmy równieŜ w styczniu międzygminny turniej piłki siatkowej o puchar
przewodniczącego rady powiatu. Wraz ze szkołą
podstawową oraz gimnazjum, przygotowaliśmy
przegląd kolęd i pastorałek, który odbył się 26
stycznia. Kolejnym waŜnym przedsięwzięciem
było uroczyste otwarcie świetlicy w Ząbrowie.
Miesiąc styczeń zakończyliśmy poetycko, przeprowadzając w kościele MBKP w Starym Polu
wieczór kolęd i poezji kolędowej.
Nowy miesiąc rozpoczął się zabawą karnawałową w ramach spotkań Klubu Seniora. Od 9 do 10
lutego obchodziliśmy 677 urodziny Starego Pola.
Pierwszego dnia obchodów odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy twórczości rodzimej. MoŜna
było podziwiać występy dzieci i młodzieŜy działających w naszym ośrodku oraz róŜnorodne
prace twórców ludowych z terenu naszej gminy.
Drugiego dnia, przed południem, odbyło się spotkanie byłych pracowników cukrowni z dyrekcją
zakładu TRES. Natomiast wieczorem, przy ognisku, ze śpiewem i pokazem sztucznych ogni,
podsumowaliśmy dwudniowe uroczystości. Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy dwie
walentynkowe dyskoteki dla dzieci ze szkoły
podstawowej oraz dla młodzieŜy z gimnazjum.
Codziennie dzieci mogły oglądać bajki na duŜym
ekranie, brać udział w sportowych rozgrywkach
w bilard, piłkarzyki i tenisa stołowego. Organizowane było równieŜ wspólne śpiewanie- karaoke. Ponadto zorganizowaliśmy wyjazdy na lodowisko oraz do Multikina. Ferie zakończyliśmy
podsumowaniem turniejów sportowych, wręczeniem medali i dyplomów oraz wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. W międzyczasie odbyła się
zabawa karnawałowa dla „starszej młodzieŜy”.
JuŜ 7 marca rozpoczęliśmy świętowanie Dnia
Kobiet, przygotowując imprezę okolicznościową
wraz z Gminną Radą Kobiet. Nazajutrz świętowaliśmy Dzień Kobiet na spotkaniu Klubu Seniora. Dzieci z sekcji muzycznej swoim występem złoŜyły najlepsze Ŝyczenia wszystkim paniom, po czym wspólnie śpiewaliśmy znane i
lubiane przeboje. 10 marca przeprowadzony został turniej sołectw w piłce siatkowej o puchar
przewodniczącej komisji oświaty. Natomiast 24
marca sekcja sportowa zorganizowała kolejne
rozgrywki w piłce siatkowej. Tym razem o puchar wiceprzewodniczącego Rady Gminy walczyły druŜyny z Malborka, Dzierzgonia, Sztumu
i Starego Pola. Honorowy patronat nad tym turniejem objął przewodniczący Rady Gminy.22
marca w barwnym korowodzie z Marzannami
powitaliśmy wiosnę. Po powrocie do GOKU,

podsumowaliśmy konkurs na najpiękniejszą Marzannę, wręczyliśmy nagrody i wysłuchaliśmy
krótkiego programu artystycznego.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Ŝyczę Państwu
wiosny, wiosny, wiosny!
pękających pąków, krokusów, przebiśniegów,
topniejących śniegów,
ziemi, która zaczyna pachnieć,
słońca, które nie tylko świeci ale wreszcie i grzeje.
Wiosny w przyrodzie i w Ŝyciu rodzinnym, w pracy,
na koncie bankowym i wszędzie tam
gdzie jeszcze jest choć trochę zimno...
T. Burdyński

*******

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:
Bartosz Wiedeński
Michał StróŜek
Starsza grupa wiekowa 14-16 lat
Bartek Jendruszewski.
Sebastian Szydłowski
Opiekunem młodzieŜy biorącej udział w „TWP”
jest Pan Mirosław Gliniecki, który od bieŜącego
roku przejął obowiązki współpracy z młodzieŜą
w zakresie ochrony p.poŜarowej po Pani Danucie RonŜewskiej, z którą współpracowaliśmy
przez wiele lat, za co serdecznie dziękujemy.
Pod opieką Pani ElŜbiety Woś młodzieŜ uczestniczyła w konkursie plastycznym na temat” Kiedy dzwonię po straŜ”.
K. Fałek

Ochrona przeciwpoŜarowa
na co dzień
Na przełomie miesiąca stycznia i lutego
2007 w jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych odbyły się zebrania sprawozdawcze.
Kampania sprawozdawcza przebiegała sprawnie
i bez Ŝadnych komplikacji. W trakcie zebrań
omówiono bieŜącą działalność jednostek, przyjęto plany i zamierzenia na 2007 rok.
Skończył się okres jubileuszy w naszych jednostkach, teraz czas wytęŜonej pracy nad szkoleniem podstawowym i specjalistycznym straŜaków, aby mogli oni skutecznie i bezpiecznie
uczestniczyć w akcjach ratowniczych prowadzonych przez nasze jednostki.
Usprzętowienie jednostek jest coraz lepsze, więc
w 2007 roku nie zamierzamy większych zakupów odnośnie doposaŜenia jednostek.
Priorytetowym zadaniem jest wymiana samochodu marki śUK w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ząbrowie na nowy lekki samochód gaśniczy. W budŜecie gminy na ten cel zaplanowano
środki w wysokości 40 tys zł, pozostałą kwotę
mamy nadzieję pozyskać z Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w
Warszawie oraz od lokalnych przedsiębiorców.
Wartość samochodu szacuje się na kwotę 130 tys.zł.
MłodzieŜ nasza juŜ tradycyjnie w miesiącu lutym i marcu uczestniczy w eliminacjach Turnieju
„MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom” Do eliminacji

*******
Pomoc społeczna:
Pomoc społeczna umoŜliwia przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych tym, którzy
nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości.
W 2006 roku ze świadczeń pomocy społecznej w
róŜnych formach skorzystało 534 osoby z 278
rodzin.
Prawo do świadczeń nadal przysługuje osobom
i rodzinom, których posiadane dochody nie
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych
w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby
samotnie gospodarującej dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 351 zł. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności :
 sieroctwa,
 bezdomności,
 bezrobocia,
 niepełnosprawności,
 długotrwałej lub cięŜkiej choroby,
 przemocy w rodzinie,
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
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 bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 braku umiejętności w przystosowaniu do
Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
 trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy,
 trudności w przystosowaniu do Ŝycia po
zwolnieniu z zakładu karnego,
 alkoholizmu lub narkomanii,
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc rzeczowa:
Ośrodek przekazuje dary rzeczowe otrzymane od
osób prywatnych i organizacji. W ubiegłym roku
były to głównie odzieŜ i Ŝywność z PCK O/
Malbork.
Za otrzymaną pomoc wszystkim darczyńcom
bardzo serdecznie dziękujemy.
Bezrobocie:
W 2007 roku nadal są organizowane prace społecznie uŜyteczne.
Pierwsze prace ruszyły w miesiącu marcu br. i
trwać będą do grudnia br. KaŜdego miesiąca
zatrudnienie w wymiarze 10 godzin tygodniowo
podjąć moŜe 24 chętnych.
Adresatami są głównie osóby bezrobotne bez
prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej.
Świadczenia rodzinne:
Przypominamy, Ŝe 31.08.2007 r. upływa koniec kolejnego okresu zasiłkowego. KaŜdy kto
nadal chce się ubiegać o prawo do świadczeń
rodzinnych musi złoŜyć nowy wniosek wraz z
niezbędnymi dokumentami. Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, tj. od 1.09.2007 r. do 31.08.2008 r. decydują dochody za 2006 r.
B. śołędziewska

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemom Alkoholowych
informuje
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemom Alkoholowych przeprowadziła wśród
uczniów Zespołu Szkół rozeznanie na temat zagroŜenia alkoholizmem i narkomanią. Ankieta
przeprowadzona była od listopada 06 do stycznia
2007 we wszystkich klasach Gimnazjum .Wzięło
w niej udział 159 uczniów, co stanowi około
84% wszystkich gimnazjalistów. Są to uczniowie
w wieku 14, 15 i 16 lat. Ankietę opracowała i
dokonała zestawienia pani BoŜena Bakuła, członek komisji, a przeprowadziła w szkole pedagog
szkolny, pani Kamila RonŜewska. Ankieta składała się z dwóch części:
I „Ankieta o Tobie” ,
II „Twoje doświadczenie z alkoholem”.
Analiza I części:
- 68% ojców i 33% mam pracuje zawodowo,
rodzice mają przewaŜnie wykształcenie zawodowe lub średnie,
- 4 uczniów powiedziało, Ŝe zawsze czują się
głodnymi, a aŜ 13 , Ŝe często,
- 76 uczniów przyznało, Ŝe często a 49,Ŝe zawsze
korzysta z wyjazdów na wycieczki do kina czy
teatru,
- najwaŜniejsze dla nich to: uczciwość, odpowiedzialność, przyjaźń, rodzina i wykształcenie,
- w środowisku najbardziej przeszkadza im:
plotkarstwo, brak kultury, ordynarne słownictwo oraz brak dyscypliny i poczucia odpowiedzialności,
- naszym dzieciom, ich zdaniem, brakuje wspólnego spędzania czasu wolnego z rodzicami /
wycieczek, rozmów/,
- z ankiety wynika, Ŝe rodzice nie aprobują częstego sięgania po alkohol, ale 10 osób było innego zdania, czyli Ŝe aprobują,
- uczniowie stwierdzili, Ŝe nieporozumienia z
rodzicami wynikają przede wszystkim z powodu nauki, ale aŜ 37 przyznało, Ŝe powodem
konfliktów w domu jest alkohol.
Analiza II części:
38% przyznało się, Ŝe miało styczność z alkoholem /na pierwszym miejscu jest piwo a na drugim
wódka/
z tego:
- 5% miało styczność z alkoholem przed 7 rokiem Ŝycia, 36% w szkole podstawowej, a 58%
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w gimnazjum,
- miejsce spoŜycia to „pod chmurką”, dom, prywatka,
- uczniowie chcieli sprawdzić, co się czuje po
wypiciu alkoholu,
- 58% stwierdziło, Ŝe nic nie czuło a 31%, Ŝe
przyjemność,
- alkohol w 47 przypadkach przynieśli koledzy,
18 kupiło w sklepie, a 6 osób zostało poczęstowanych przez rodziców lub starsze rodzeństwo,
- 6 uczniów przyznaje się do spoŜywania alkoholu 2 razy w tygodniu a 10, Ŝe raz w miesiącu,
- 16% ankietowanych przyznało się do tego, Ŝe
piło w tym roku szkolnym alkohol.
W większości uczniowie, którzy sięgają po
alkohol uwaŜają, Ŝe nie ma on negatywnego
wpływu na ich zdrowie i naukę. Zastanawiające
jest to, Ŝe aŜ 39 uczniów nie widzi potrzeby, aby
więcej wiedzieć na temat profilaktyki.
JeŜeli chodzi o narkotyki to 156 uczniów
zdaje sobie sprawę z ich szkodliwej działalności
na zdrowie człowieka.
12 osób przyznało się do tego, Ŝe próbowało
narkotyków.
63 osoby uwaŜają, Ŝe w naszej gminie jest łatwy
dostęp do narkotyków.
17 uczniów brało inne środki odurzające.
Konkurs „ Stop Agresji w Szkole”
Po raz kolejny pod patronatem Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „
STOP AGRESJI SZKOLE”.
Wzięło w nim dział 107 uczniów z Zespołu
Szkół w Starym Polu.
Konkurs opracowała i przeprowadziła pani Wioleta Jabłońska.
Prace oceniła komisja w składzie:
Danuta RonŜewska,
ElŜbieta Woś,
Anna Kaczorek.
Ustalono następujące miejsca konkursowe:
Szkoła Podstawowa klasy I – III
- I miejsce Nicole Hartun,
- II miejsce Katarzyna Szumska,
- III miejsce Paulina Ladorucka.
Dodatkowo przyznano 8 wyróŜnień.
Szkoła Podstawowa klasy IV – VI
I miejsce Agata Grenda,
II miejsce Dominika Kuśnierewicz
Natalia Kuśnierewicz,
III miejsce Joanna Kaliszewska.

W tej grupie wiekowej przyznano 4 wyróŜnienia.
Gimnazjum
- I miejsce Kamil Królikowski,
II i III miejsca nie przyznano, wyróŜniono 4 prace.
Sponsorem nagród jest Wójt Gminy w Starym
Polu. Nagrody zostaną wręczone na kwietniowej sesji Rady Gminy.
D. RonŜewska

*******
Wymiana dowodów osobistych
Obowiązek wymiany ksiąŜeczkowych
dowodów osobistych upływa z dniem
31.12.2007 r. Do tego terminu wszystkie ksiąŜeczkowe dowody osobiste winny być wymienione, gdyŜ z dniem 1.01.2008 r. dowody ksiąŜeczkowe będą niewaŜne. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego składa się osobiście.
Do wniosku załącza się:
- 2 fotografie bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego
profilu i z widocznym lewym uchem,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu
osobistego
- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku
osób, które nie wstąpiły w związek małŜeński
- odpis małŜeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
uŜywanym nazwisku
W. Łapacz

*******
Aktualności
Ogłoszenie
Wójt Gminy Stare Pole, działając zgodnie
z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 poz.
2108/
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na działki przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy pod
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budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, które nie są obciąŜone na rzecz osób trzecich.
1. nr 843/9 o pow. 0,1086 ha
Cena wywoławcza - 14.875,00 zł + podatek
VAT (22%)
2. nr 843/10 o pow. 0,1080 ha
Cena wywoławcza - 14.805,00 zł + podatek
VAT (22%)
3. nr 843/11 o pow. 0,1074 ha
Cena wywoławcza - 14.305,00 zł + podatek
VAT (22%)
4. nr 843/12 o pow. 0,1180 ha
Cena wywoławcza - 15.695,00 zł + podatek
VAT (22%)
Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2007 roku w
siedzibie tut. urzędu
o godz. 10oo /poz. 1/ , o godz. 1015 /poz. 2/, o
godz. 1030 /poz. 3/,
o godz. 1045 /poz. 4/.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i
prawne, jeŜeli wpłacą na konto tutejszego urzędu
w Banku Spółdzielczym w Starym Polu na poszczególną działkę wadium w wysokości 10 %
ceny wywoławczej z podatkiem VAT.
Nr konta 75 83030006 0040 0400 0329 0017.
Termin wpłacenia wadium upływa z dniem 23
kwietnia 2007 roku do godz. 15oo.
Wpłacone wadium zostanie:
-zaliczone na poczet ceny nabycia, jeŜeli osoba
wpłacająca wygra przetarg
-zwrócone, nie później niŜ przed upływem 3 dni
od dnia przetargu, jeŜeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Cenę nabycia równą cenie osiągniętej w przetargu po doliczeniu podatku VAT naleŜy wpłacić
najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
W.Maluga

*******
Zasady funkcjonowania
Ośrodka Zdrowia „Mederi”
w Starym Polu
1) Ośrodek czynny jest od godziny 8,00 do
18,00.
2) W ośrodku lekarze w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej przyjmują do godziny 15,00
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3) Od godziny 15,00 do 18,00 pacjenci mogą
korzystać z usług ośrodka w Malborku przy ul.
Kotarbińskiego 10.
4) Obowiązuje rejestracja na określoną godzinę,
5) W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i
nagłych zachorowaniach, a takŜe w innych stanach wymagających pilnej interwencji - gdy
wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest
w dniu zgłoszenia;
6) W schorzeniach przewlekłych świadczenia
udzielane są w terminie uzgodnionym z rejestratorką lub lekarzem
7) Powtórki leków – ksiąŜeczki RUM składane
są w rejestracji z dokładną listą stosowanych
przez pacjenta lekami do godziny 11,00 - odbiór
ksiąŜeczek po godzinie 13,00
8) Od godziny 18,00 do 8,00 rano od poniedziałku do piątku, a od godziny 8,00 do 8,00 w dni
wolne i świąteczne w przypadku nagłych zachorowań porady lekarskie są udzielane w MALBORKU ul. 500 lecia 98 tel. 055-245-00-44
9) W przypadku zagroŜenia Ŝycia pomoc medyczną moŜna uzyskać w Oddziale Pomocy Doraźnej tel. 999 lub 112

Kiedy wezwać pomoc doraźną –
TEL. 112 , 999
W sytuacjach bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub w stanach nagłych naleŜy wezwać karetkę z Oddziału Pomocy Doraźnej.
Stany nagłe, bezpośrednio zagraŜające Ŝyciu to
m.in.:
1. utrata przytomności, zaburzenia świadomości,
2. drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
4. zaburzenia rytmu serca,
5. nasilona duszność,
6. nagły ostry ból brzucha,
7. uporczywe wymioty,
8. gwałtownie postępujący poród,
9. ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zaŜycia leku,
10.ukąszenia, czy uŜądlenia przez jadowite zwierzęta,
11. zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy
gazami,
12. rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie
organizmu,
13. poraŜenie prądem, podtopienie lub utoniecie,
14. agresja spowodowana chorobą psychiczną,
dokonana próba samobójcza,
15. upadek z duŜej wysokości,

16. rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy
kończyn uniemoŜliwiające samodzielne poruszanie się.
W kaŜdym przypadku subiektywnego poczucia zagroŜenia Ŝycia, szczególnie w razie
współistnienia choroby przewlekłej, ubezpieczony ma prawo do świadczeń:
• pomocy doraźnej udzielanej przez Oddział
Pomocy Doraźnej –potocznie zwane Pogotowie Ratunkowe
• udzielanej pomocy doraźnej bez skierowania w
szpitalnych izbach przyjęć lub w szpitalnych
oddziałach ratunkowych.
Nocna i świąteczna opieka lekarza POZ
Po godz. 18.00, w nocy, w dni powszednie oraz
w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
od pracy,
w sytuacjach nie zagraŜających Ŝyciu,
pomocy naleŜy szukać w Przychodni AWIP w
Malborku ul. 500 - lecia 98 – tel. 055-245-00-44,
jednostce POZ świadczącej usługi w ramach
nocnej i świątecznej całodobowej opieki lekarskiej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki
lekarskiej i pielęgniarskiej są wykonywane w
przychodni lub w przypadkach uzasadnionych w
domu chorego – w ramach opieki wyjazdowej.
Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci korzystają w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu
zdrowia, gdy:
- nie ma objawów sugerujących bezpośrednie
zagroŜenie Ŝycia lub groŜących istotnym
uszczerbkiem zdrowia
- zastosowane środki domowe, leki dostępne bez
recepty lub leki zastosowane po konsultacji telefonicznej lekarza przychodni AWIP nie
przyniosły spodziewanej poprawy
- zachodzi obawa, Ŝe oczekiwanie na otwarcie
przychodni, moŜe znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.
Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń
opieki nocnej i świątecznej mogą teŜ być następujące sytuacje:
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką
(>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w
podeszłym wieku
- bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania
leków rozkurczowych
- nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
- nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u
dzieci lub osób w podeszłym wieku
- zatrzymanie gazów, stolca lub moczu

- nagłe bóle krzyŜa, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub
dokonanej próby samobójczej
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie moŜna uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
- recepty na stosowane stale leki w związku ze
schorzeniem przewlekłym
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
- skierowania do specjalisty

*******
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 z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880 ze
zm.).
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
W miesiącu styczniu i lutym 2007 r. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2006-2010. Oto wyniki:

KŁAWKI, SZALENIEC
Sołtys: Lucyna Pilecka
Rada Sołecka:
1. Paweł Gościński
2. Adam Zemło
3. Małgorzata Wydra

STARE POLE
Sołtys: Józef Osnowski
Rada Sołecka:
1. Renata Czerepak
2. Leszek Kurkowski
3. BoŜena Treska

KRASZEWO, PARWARK
Sołtys: Wanda Bagatela
1. Teresa Łudzińska
2. Marzena Wieczorek
3. Henryk Jendruszewski

KIKOJTY
Sołtys: Roman Dudek
Rada Sołecka:
1. Krzysztof Dudek
2. Barbara Tabor
3. ElŜbieta Kołodziej

KLECIE
Sołtys: Urszula Kania
Rada Sołecka:
1. Magdalena Kozłowska
2. Ryszard Czaja
3. Zenon Czaja

KRÓLEWO
Sołtys: Regina śółtańska
Rada Sołecka:
1. Andrzej Grudzień
2. Stanisław Szpura
3. Janusz Wałachowski

ZĄBROWO
Sołtys: Janusz Tuleja
Rada Sołecka:
1. Grzegorz Trawiński
2. Alicja Stec
3. Zofia Jerszyńska

JANÓWKA
Sołtys: Henryk Popowicz
Rada Sołecka:
1. Stanisław Szewczyk
2. Andrzej Grabowski
3. Leon Kuleta

SZLAGNOWO
Sołtys: Jerzy Wala
Rada Sołecka:
1. Edward Drelich
2. Stanisława Pasiak
3. Mariola GojŜewska

KRZYśANOWO
Sołtys: Krzysztof Piekart
Rada Sołecka:
1. Stefan Podwojewski
2. Sebastian Karlak
3. Piotr Jaciubek

Wybranym Sołtysom i Radom Sołeckim Ŝyczymy owocnej pracy na rzecz poprawy jakości
Ŝycia społeczeństwa naszej gminy.

ZŁOTOWO
Sołtys: Katarzyna Jońca
Rada Sołecka:
1. Teresa Korzeniewska
2. Adam Słowik
3. Grzegorz Sienkiewicz
KACZYNOS
Sołtys: Dariusz Olejnik
Rada Sołecka:
1. Waldemar Olejnik
2. Ewa Nowak
3. Henryk Drzewiński
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