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Święta Pamięci Zmarłych
Dni poświęcone pamięci zmarłych to
wielkie doroczne święta odprawiane ku ich czci.
Terminy tych świąt wyznaczone zostały przez
kościół. W 835 roku papieŜ Jan XI ustanowił
uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
ku czci zmarłych świętych znanych i nieznanych. Przeszło 100 lat później w 998 roku ustanowiony został w kościele dzięki św. Odilonowi
– opatowi Benedyktynów Dzień Zaduszny
(2 listopada) – dzień naboŜeństw i modłów w
intencji wszystkich zmarłych, a zwłaszcza dusz
odbywających jeszcze pokutę czyśćcową. 1 i 2
listopada w Polsce są dniami pamięci narodowej.
W tych dniach płoną znicze na kwaterach cmentarnych Ŝołnierzy, powstańców na bezimiennych
mogiłach polnych i w lasach na miejscach straceń. Obchody zaduszne są tak stare, jak ludzkość. Pamięć o zmarłych stanowi wartość dla
wszystkich ludzi na całym świecie. A jak my
traktujemy te dni – czy nie zapominamy o kimś ?
– odpowiedzmy sobie na to pytanie sami. Polskie
Zaduszki są przedłuŜeniem uroczystości zadusznych odprawianych przez naszych przodków.
Zaduszkowym obchodom kościelnym towarzyszyły przez całe stulecia uroczystości, wierzenia,
zwyczaje i obrzędy zwłaszcza ludowe. Te dawne
wierzenia i praktyki tworzyły splot całości religijnej. W czasach naszego wieszcza Adama
M ickiewicza w XIX w. obrzęd zaduszny zwany
„Dziadami” (ku czci zmarłych „antenatów” –
czyli dziadów z przywoływaniem duchów, z
przeznaczoną dla nich ucztą obrzędową, odprawiany był jeszcze w niektórych rejonach Litwy,
Prus oraz na wschodnich rubieŜach Polski. Obrzęd ten stał się inspiracją dla wielkiego narodowego poematu „Dziady”.
W całej Polsce uznawano, Ŝe w noc poprzedzającą Dzień Zaduszny cienie zmarłych wychodzą
w procesji z cmentarza i udają się do pobliskiego
kościoła i słuchają tam mszy, którą celebruje
zmarły proboszcz. Wiadomo powszechnie, Ŝe w
tę właśnie noc, dusze zmarłych z łaski BoŜej
mogą odwiedzać swe domostwa. Zostawiano dla
nich uchylone na noc drzwi i furtki, a na stole
lub na parapecie okiennym pozostawiano chleb
lub inne jadło. Wiara w obecność dusz zmarłych
na ziemi w dniu ich święta i obyczaj ”ugaszczania dusz” najdłuŜej zachowali wyznawcy Prawosławia, a takŜe mieszkańcy Kres Wschodnich.
W niektórych regionach Polski jałmuŜnę i jedzenie rozdawano dziadom kościelnym. Wierzono,
Ŝe modlitwa „dziada” – człowieka boŜego będzie
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na pewno wysłuchana. W przeszłości i głównie
na terenach wschodnich w pobliŜu cmentarzy i
na rozstajnych drogach rozpalano wielkie ogniska, aby dusze mogły się ogrzać przy nich przed
długą powrotną drogą w zaświaty. Ponadto ogień
miał chronić ludzi przed złymi duchami i upiorami. Dzisiaj wszystkie te praktyki, wierzenia,
obrzędy odchodzą w przeszłość. Dawne zwyczaje, przywoływanie zmarłych i ofiary z jadła i
napoju zastąpiły obrzędy kościelne, naboŜeństwa
i modły, a wśród nich tzw. „wypominki” odprawiane przez księŜy na cmentarzach. Jest to modlitwa połączona z wywoływaniem imion i nazwisk
pochowanych zmarłych. Do tradycji jako wyraz
szacunku weszły wieńce, bukiety kwiatów oraz
światła palone na grobach. śywa jest ciągle tradycja Świąt Zmarłych i głęboka najprawdziwsza potrzeba wynikająca z wdzięczności, miłości i pamięci o tych, którzy odeszli. Zarówno dawne, jak i
obecne obchody Świąt Zmarłych łączy ta sama
niezmienna intencja, a jest nią nieprzemijająca
pamięć, dzięki której z sentencją łacińska „NON
OMNIS MORIAR” nie wszystko w nas umiera.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina.

*******
W przedszkolu…
W nowym roku szkolnym liczbę dzieci
uczęszczających do przedszkola przedstawia
poniŜsza tabela.
Rok urodzenia

liczba dzieci
razem

2001
2002
2003
2004
2005
Ra zem

44
31
26
10
2
113

w tym
dziew.
22
13
13
7
57

Liczba godzin
5
godz
28
13
5
3
49

9 godz.
16
18
21
7
2
64

Odpłatność:
1. Za pobyt dziecka i 3 posiłki – 136,00 zł.
2. Za pobyt dziecka i 2 posiłki – 108,80 zł
Wybrane zadania przez radę pedagogiczną do
pracy z dzieckiem to:
 „Przygoda z teatrem”
 „Odkrywanie talentów”

„Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać,
szukać i drąŜyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróŜe odkrywcze – czasami trudne,
ale jakŜe bogate i fascynujące."
C. Freinet
Ta myśl jednego z największych autorytetów
wychowania przedszkolnego, będzie towarzyszyć nam przez cały rok szkolny w realizacji
zadania - "Przygoda z teatrem".
Zabawa w teatr to atrakcyjna forma aktywności
dzieci. Spełnia ona wiele waŜnych funkcji:
umoŜliwia zaspokojenie potrzeb (np.: ekspresji
twórczej) i zainteresowań dziecka, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, przybliŜa
kulturę i sztukę, uczy współdziałania i współpracy, szacunku dla ojczystej mowy.
W kaŜdym człowieku mocno tkwi upodobanie
do wcielania się w cudzą postać. Wypływa ono z
natury człowieka, stanowi niemalŜe pierwotny,
odziedziczony instynkt. DąŜenie to jest szczególnie silne u dzieci, które w zabawach na niby
chcą być kimś innym, silniejszym, groźniejszym.
Przebywanie w świecie fikcji daje dzieciom
moŜliwości odmiany samych siebie, dostarcza
wielu przeŜyć i wzruszeń. JuŜ od najmłodszych
lat przedszkolnych dzieci lubią wcielać się w
inne postacie. Uwielbiają zabawy w dom, sklep
czy szkołę. Podczas tych zabaw nieświadomie
stają się aktorami, przebierają się, gromadzą rekwizyty i odgrywają role: mamy, lekarki czy
sprzedawcy. Zabawy dramowe, czy zajęcia teatralne spełniają wiele funkcji: uatrakcyjniają
naukę, dają dzieciom moŜliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, dają nauczycielowi szansę na osiągnięcie rezultatów wychowawczych z wychowankami, którzy są nieśmiali,
zahamowani lub nadpobudliwi, mają kłopoty ze
współŜyciem w grupie rówieśniczej. Drugie
waŜne zadanie to: Praca z dzieckiem zdolnym:
„ Odkrywanie talentów”
KaŜde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i kaŜde przynosi ze sobą bagaŜ moŜliwości, między innymi i zdolności. Wielu badaczy
tematu uwaŜa, Ŝe tyle samo jest róŜnych zdolności ile jest rodzajów aktywności człowieka, znaczy to, Ŝe kaŜdy człowiek powinien rozwijać
zdolności na maksymalnym dla siebie poziomie.
Zdolności człowieka moŜemy podzielić na trzy
rodzaje: kierunkowe, ogólne i twórcze.
• Zdolności kierunkowe to te, które wiąŜą się z
określoną sferą aktywności: zdolności pla-

styczne, muzyczne, taneczne. Zdolności te obserwujemy u małych dzieci.
• Zdolności ogólne to te, które pozwalają
uczyć się w zakresie wiedzy teoretycznej.
Dzieci o takich zdolnościach wykazują lepszą
pamięć, duŜo wcześniej niŜ rówieśnicy chodzą,
mówią, czytają a takŜe posiadają umiejętność
posługiwania się wcześniej opanowanym materiałem.
• Zdolności twórcze przejawiają się w umiejętności tworzenia rzeczy nowych. Większość
czynności małych dzieci ma charakter twórczy,
przy czym aktywność owa jest twórczością subiektywną.
Cele ogólne:
Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest
na rozwijanie jego zdolności indywidualnych
oraz zainteresowań, a takŜe:
1. Stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeŜywania w róŜnych formach.
2. Kształtowanie u dzieci wiary we własne
moŜliwości.
3. Rozwijanie u dziecka moŜliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień do uczenia się.
4. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć,
umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego
myślenia, a takŜe działania.
poznawczej,
5. Rozbudzanie
ciekawości
twórczego działania oraz samodzielności.
6. Tworzenie warunków, w których dziecko
rozwija nabyte doświadczenia językowe, ze
szczególnym uwzględnieniem umiejętności
czytania i pisania.
7. Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wraŜliwości na piękno, wraŜliwości estetycznej, pomysłowości, wyobraźni i muzykalności.
W związku z tymi zadaniami planujemy więcej
konkursów przedszkolnych, aby ukryte talenty
wydobyć i zaprezentować na forum grupy lub
przedszkola. Powoli jest realizowane jedno z
najwaŜniejszych zadań - wymiana nowego
sprzętu na placu zabaw. Nowy pociąg z wagonikami i zjeŜdŜalnie dały dzieciom wiele radości.
Nawet maluchy przestały płakać i z większą
ochotą uczęszczają do przedszkola.
Barbara Szoska
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…a w szkole
tradycyjnie juŜ rozpoczął się nowy rok
szkolny 2007/2008. We wrześniu tego roku pojawili się w naszej szkole nowi uczniowie, tym
razem z sąsiedniego Fiszewa. Jest to kolejna
miejscowość, z której mieszkańcy decydują się
na wybór naszej szkoły. Przypomnieć warto w
tym miejscu fakt, Ŝe dzieci z Fiszewa kiedyś, a
było to pięćdziesiąt lat temu, wszystkie chodziły
do naszej szkoły. M imo tego, Ŝe obsługujemy
coraz więcej miejscowości, powoli maleje nam
ogólna liczba uczniów. W tym roku szkolnym
jest o dziesięć osób mniej niŜ w poprzednim.
Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 65
uczniów podzielonych na trzy klasy. Po miesiącu
uczęszczania na zajęcia, poznaniu szkoły i
wszystkich jej pracowników w dniu pierwszego
października złoŜyli oni ślubowanie i zostali
przyjęci w poczet uczniów.

Uroczystość Pasowania na Ucznia Zespołu
Szkół w Starym Polu zgromadziła liczne grono
rodziców, dziadków i członków rodzin.

Po obejrzeniu przygotowanego programu i
wysłuchaniu odpowiedzi uczniów na zadawane
im pytania wszyscy obecni zgodnie stwierdzili,
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Ŝe nasi najmłodsi mogą zostać przyjęci do grona
pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy
najmłodsi nasi uczniowie rozpoczęli w klasie
pierwszej naukę języka angielskiego. Przedsięwzięcie to w całości jest finansowane z dodatkowych środków przydzielonych przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.
W tym miejscu przypomnieć naleŜy, ze w
naszym Gimnazjum, dzięki przychylności samorządu, jest obowiązkowa nauka dwóch języków
obcych. Taki obowiązek istnieje tylko w szkołach prywatnych. Stwarzamy więc naszym
uczniom dodatkowe moŜliwości wyrównania i
poprawienia szans edukacyjnych. Oby tylko
chcieli z tego jak najszerzej korzystać.
Od wczesnej wiosny szkoła czyniła starania o pozyskanie dodatkowych środków na remont dachu, który z kaŜdym rokiem stwarzał
coraz większe zagroŜenie dla uczniów. ZagroŜenie nie tylko z powodu przecieków, ale głównie
z powodu szkodliwości eternitu. Ten rodzaj pokrycia dachowego zaczął się w ostatnich latach
mocno kruszyć. Te starania zakończyły się sukcesem i z rezerwy M inistra Edukacji otrzymaliśmy ponad 30% potrzebnych nam środków. Pozostałe środki, dzięki pracy Pana Wójta i Pani
Skarbnik Gminy oraz dzięki Ŝyczliwości Radnych, zostały wygospodarowane z budŜetu samorządowego. W połowie sierpnia, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej rozpoczęły się
prace. W pierwszej kolejności specjalistyczna
firma usunęła z dachu i wywiozła do utylizacji
eternit, a było go w dwóch warstwach 22.020 kg.
Następnie przebudowano wszystkie kominy
wentylacyjne i całość przykryto blachodachówką. Prace wykończeniowe trwają do dnia dzisiejszego. Są one tak zorganizowane, aby nie stanowiły jakiegokolwiek zagroŜenia dla przebywających w budynku. Po usunięciu trującego eternitowego pokrycia dokonano specjalistycznych
pomiarów zapylenia, które nie wykazały jakiegokolwiek zagroŜenia dla uŜytkowników.
Oprócz usunięcia trucizny cały budynek stał się
o ponad 21 ton lŜejszy, co w sytuacji niestabilności gruntów Ŝuławskich równieŜ podnosi jego
bezpieczeństwo.
Równocześnie z usuwaniem zagroŜeń budowlanych czynimy obecnie starania o pozyskanie środków na monitoring telewizyjny wnętrza
szkoły i jej zewnętrznego otoczenia. Podniesie to
poziom bezpieczeństwa osobistego uczniów.
Projekt tego systemu przewiduje zamontowanie
dwunastu kamer. Pozwolą one na precyzyjne

nadzorowanie wszystkich miejsc, które mogą
stwarzać warunki do jakichkolwiek niebezpiecznych zachowań uczniów. Jeśli takie środki pozyskamy, to system będzie zbudowany juŜ w miesiącu listopadzie.
W październikową sobotę uczniowie Zespołu Szkół w Starym Polu spotkali się w sali
sportowej podczas imprezy „Staropolska jesień”.

Inwestycje i re monty budowlane
w 2007 r.
1.Place zabaw
Na terenie naszej gminy powstało 7 nowych placów zabaw, w następujących miejscowościach:
Ząbrowo, Złotowo, Kraszewo, Szlagnowo, Klecie, Szaleniec i Parwark. Wszystkie urządzenia
posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Jednak nie
zapewnią bezpieczeństwa dzieci jeŜeli będą
niszczone i dewastowane. Koszt zagospodarowania wszystkich placów
wyniósł prawie
215.500 zł.
2.Droga w Królewie
Zakończono pierwszy etap budowy drogi gminnej w miejscowości Królewo. Na odcinku 200 m
ułoŜone zostały płyty Ŝelbetowe. Wartość robót
wyniosła 120.048,00 zł. z czego 30.000 zł zostanie zrefundowane z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.

Uczniowie rywalizowali w rozgrywkach
piłki ręcznej i piłki noŜnej halowej, które były
podzielone na szkołę podstawową i gimnazjum.
M ecze były bardzo zacięte i wyrównane.

3.Oświetlenie uliczne
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
zamontowano dodatkowe punkty oświetlenia
drogowego w miejscowościach: Ząbrowo, Królewo, Kraszewo, Kaczynos i Kaczynos Kolonia.
Koszt inwestycji wyniósł 43.000 zł.
4.ZałoŜenie cmentarza w KrzyŜanowie
- etap III.
W tym roku zostaną zakończone prace polegające na dokończeniu budowy ogrodzenia o długości 348,3 mb, usunięciu kolizji sieci energetycznej przebiegającej przez teren cmentarza oraz
nasadzeniu drzew i krzewów. Wykonawca został
wyłoniony w drodze przetargu. Koszt robót wyniesie prawie 218.000 zł.

Odbywały się przy ogłuszającym dopingu
widowni zgromadzonej na trybunach.
Tadeusz Kaczorek

*******

5. ŚcieŜki rowerowe
W trakcie realizacji jest sporządzanie dokumentacji technicznych na budowę ciągów pieszorowerowych odcinkach:
• Stare Pole – Ząbrowo – 2,5 km,
• ul. M arynarki 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.
6. Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkół w Starym Polu
W październiku zakończone zostaną prace związane z wymianą pokrycia dachowego w Zespole
Szkół w Starym Polu, polegające między innymi
na wymianie pokrycia z eternitu na blacho5

dachówkę, przemurowaniu kominów, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych oraz wykonaniu robót malarskich.
Wartość tego zadania wyniesie ok. 255.000 zł.
7. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnołęce.
W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego na modernizację oczyszczalni
ścieków w Krasnołęce przystąpiono do wykonania robót. W trakcie realizacji zadania wystąpiły
roboty dodatkowe. Całość zadania na kwotę
220.000 zł zostanie zakończona do końca października.
8. Oczyszczalnia ścieków w Starym Polu
Na oczyszczalni ścieków w Starym Polu przeprowadzono remont pomostu stalowego. Trwają
równieŜ prace remontowe na przepompowni
ścieków w Starym Polu. O gólny koszt zadania
wynosi prawie 70.000 zł.
Ewa Michniewicz

*******
LEADER jako metoda rozwoju
obszarów wiejskich
LEADER - to program Unii Europejskiej
wchodzący w główny nurt wsparcia rolnictwa i
obszarów wiejskich w latach 2007 – 2013 stanowi tzw. 4 oś Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 – 2013. Jest to działanie polegające na angaŜowaniu całej społeczności w rozwiązywanie lokalnych problemów.
Co sprawdza się w rozwoju obszarów wiejskich?
Wsparcie obszaru, a nie projektu (podejście terytorialne),
Działania kompleksowe, bez podziału na sektory
(podejście zintegrowane),
M oŜliwie szerokie uczestnictwo w inicjowaniu
projektów i podejmowaniu decyzji (podejście
oddolne),
Przekazanie jak największej decyzyjności na
najniŜszy poziom (lokalne zarządzanie i finansowanie),
Wspólna odpowiedzialność i partnerskie relacje
(trwałe partnerstwo w formie Lokalnej Grupy
Działania),

- Innowacyjność (w skali danego obszaru) – gotowość podejmowania ryzyka i popełniania błędów,
- Współpraca między poszczególnymi obszarami
– na poziomie kraju i za granicą.
Wybór obszaru
do ws parcia podejściem LEADER:
- obszar wiejski: gmina wiejska, miejskowiejska, z wyłączeniem miast powyŜej 20 tys.
mieszkańców, lub gminy miejskie nie większe
niŜ 5 tys. mieszkańców;
- liczba ludności: 10.000 – 150.000 mieszkańców;
- podział administracyjny kraju: granice obszaru
określone zgodnie z podziałem administracyjnym na poziomie gminy (przynajmniej jedna
gmina);
- nie mniej niŜ 50% mieszkańców to ludność
wiejska;
- dopuszcza się moŜliwość działania tylko jednej
LGD na danym obszarze.
Obszar powinien charakteryzować się spójnością
pod względem:
- przyrodniczym;
- geograficznym;
- historycznym;
- kulturowym;
- ekonomicznym.
Aby moŜna było korzystać ze wsparcia z
Programu LEADER naleŜy utworzyć tzw. Lokalną Grupę Działania.
LOKALN A GRUPA D ZIAŁANIA
Istotą Lokalnej Grupy Działania jest partnerstwo łączące zasoby, wiedzę i umiejętności
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego i społecznego, które samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia
się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej
lokalnej strategii rozwoju
- Istota Lokalnej Grupy Działania sprowadza się
takŜe do roli reprezentanta miejscowej społeczności.
- LGD charakteryzuje się niezaleŜnością w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu .
- WaŜne by w skład LGD wchodzili reprezentanci moŜliwie szerokiego grona lokalnych
społeczności, organizacji i władz, przedstawiciele róŜnych sektorów społeczno-gospodarczych, działających na obszarach wiejskich.
Podstawowym zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest stworzenie i zarządzanie Lokalną Strategią
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Rozwoju w celu urzeczywistnienia wizji rozwoju
czyli pomysł na rozwój danego obszaru.
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju mogą być
realizowane:
- projekty kwalifikujące się do pomocy w ramach działań osi 3
czyli: róŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- oraz tzw. „małe projekty” przyczyniające się
do poprawy jakości Ŝycia lub zróŜnicowania
działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działania osi 3
W dniach od 17 do 27 września 2007 roku
organizowane były zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy Stare Pole, na których
przedstawiono moŜliwości pozyskania pozabudŜetowych środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich i poprawę Ŝycia na wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i programu
LEADER.
Przedstawiono równieŜ stan prac nad utworzeniem Lokalnej Grupy Działania w powiecie
malborskim.
Ewa Michniewicz

*******
Ratujmy Kasztanowce!
Kasztanowiec zwyczajny (kasztanowiec
biały, pot. kasztan, kasztany)
Drzewo bardzo popularne, nierzadko dziczejące.
M a duŜe wymagania glebowe, ale niewielkie
cieplne i świetlne. Okazałe, bardzo dekoracyjne,
wysokości do 25m. Osiąga wiek do 200 lat.
Ciekawostki
- Owoce połoŜone pod łóŜkiem bądź biurkiem
wpływać mają na polepszenie samopoczucia i
przyrost sił witalnych, zmniejszać natomiast
szkodliwe oddziaływania Ŝył wodnych.
- Kwitnienie kasztanowców zazwyczaj wiąŜe się
z okresem zdawania matur.
- Dzieci uŜywają kasztanów, zapałek oraz Ŝołędzi do wyrobu figurek.
- W latach 80. XX wieku w Europie zaczął się
szerzyć motyl szrotówek kasztanowcowiaczek,
wyrządzający znaczne szkody w populacji tych
drzew.

Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria
ohridella) - motyl z rodziny kibitnikowatych
(Gracillariidae). Szkodnik kasztanowców. Nie
ma naturalnego wroga, jest nowym gatunkiem
dla nauki opisanym po raz pierwszy w M acedonii w 1985. Szrotówek niszczy kasztanowce białe zwane popularnie kasztanami, ale moŜe teŜ
Ŝerować na kasztanowcu czerwonym i Ŝółtym.
M oŜe równieŜ rozwijać się na jaworze, klonie
pospolitym, na których przechodzi pełny rozwój
do postaci doskonałej. Obserwuje się przypadki
składania jaj na lipach, jednak na tych drzewach
do rozwoju nie dochodzi. Poczwarki zimują w
opadłych liściach kasztanowców. Pierwsze dorosłe osobniki pojawiają się pod koniec kwietnia.
Jaja składane są pojedynczo wzdłuŜ głównego
unerwienia liści. Larwy pierwszego stadium
wgryzają się do wnętrza blaszki liściowej, gdzie
odbywa się ich dalszy rozwój. śerowiska owada
(nazywane minami) osiągają długość 3-4 cm; są
łatwo rozpoznawalne po beŜowo-brązowym zabarwieniu liścia. Dorosłe gąsienice przepoczwarzają się we wnętrzu miny. Jeden liść moŜe mieć
nawet 700 min. Silnie opanowane liście opadają.
Drzewa opanowane przez szrotówka wydają
jesienią nowe kwiaty, które jednak w naszych
warunkach klimatycznych nie mają szans na
wydanie owoców, co więcej powtórne kwitnienie osłabia drzewa tak, Ŝe zimą są one słabe i
często przemarzają. W Polsce szkodnik ten rozwija zwykle od 3 do 4 pokoleń w ciągu roku.
Główną przyczyną jego inwazji w Europie jest
przenoszenie motyli oraz liści z larwami przez
transport samochodowy. Stwierdzono, Ŝe jako
pierwsze atakowane są kasztanowce rosnące
przy arteriach ruchu. Z tych drzew przenoszony
jest dalej przez ludzi, zwierzęta, wiatr i samochody na inne drzewa w kraju.
Jak zwalczać szrotówka jesienią? Palenie liści.
Poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka, z
których odrodzą się w nowym roku kolejne pokolenia szkodników zimują wewnątrz zeschniętych liści kasztanowców. Są one odporne na niskie i dość wysokie temperatury, wytrzymują
mrozy do minus 23 stopni Celsjusza, a z drugiej
strony podwyŜszone temperatury rzadko występujące w małych kompostowniach. Skuteczną
metodą jest więc sprzątanie (grabienie) zeschniętych liści kasztanowców i palenie ich w sposób
nie zagraŜający poŜarem. Akcja palenia liści
musi być powszechna, bo kaŜda porcja liści,
która przetrwa do wiosny, będzie źródłem wylęgu tysięcy nowych motyli.
Ewa Michniewicz
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Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Starym Polu przypomina o składaniu nowych
wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.
Dotychczas około 150 osób nie złoŜyło jeszcze
nowego wniosku na okres zasiłkowy 2007/2008.
Jednocześnie prosimy o konieczności odbierania
decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych.
Ponadto informujemy, Ŝe nadal organizowane
są prace społecznie uŜyteczne.
KaŜdego miesiąca zatrudnienie w wymiarze 10
godzin tygodniowo podjąć moŜe 24 chętnych.
Adresatami są głównie osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej. W przypadku odmowy podjęcia prac społecznie-uŜytecznych Ośrodek
wstrzymuje przyznaną pomoc, gdyŜ PUP wykreśla osobę z ewidencji osób bezrobotnych.
PODZIĘKO WAN IA dla wszystkich darczyńców, którzy przekazują dary rzeczowe na rzecz
osób potrzebujących.
UWAGA
W związku ze zbliŜającym się okresem zimowym
prosimy mieszkańców gminy o zwracanie uwagi
na potrzeby osób starszych i samotnych i w razie potrzeby o kontakt z tutejszym Ośrodkiem.
B. śołędziewska

*******
Konkurs „Piękna Wieś”
Zarządzeniem Nr 12/2007 Wójta Gminy z
dnia 16 kwietnia 2007 r. powołana została komisja do oceny konkursu „Piękna Wieś” w składzie:
1. Przewodnicząca - ElŜbieta Kołodziej
– Radna Gminy
2. Członek - Jadwiga Staniszewska
– Radna Gminy
3. Członek - Stanisław Gregorkiewicz
- Radny Gminy
4. Członek - Bogdan Jerszyński
– Radny Gminy
5. Członek - ElŜbieta Zawadka
– Urząd Gminy Stare Pole
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W dniu 28 czerwca 2007 r. członkowie komisji
przeprowadzili wizję w terenie, a następnie dokonali oceny zgłoszonych do konkursu posesji.
Zgłoszone posesje oceniane były pod względem:
- ogólnego wyglądu zagrody,
- stanu i estetyki budynków, estetyki siedliska,
- obiektów sanitarnych.
W wyniku przeprowadzonej oceny komisja
postanowiła co następuje:
Kategoria zagroda nierolnicza:
I miejsce:
Maśliński Robert – Kaczynos Kolonia 17/1
II miejsce ex aequo:
• Lubomski Dariusz - Królewo 75B
• Rosłaniec Czesława - Stare Pole
ul. M arynarki Wojennej 1/1
• CzyŜ Krystyna - Stare Pole
ul. M arynarki Wojennej 1/3
III miejsce ex aequo:
• Reindl Tamara - Stare Pole ul. Kopernika 3
• Przybysz Anna, Sławomir - Stare Pole ul.
M arynarki Wojennej 2B/6
• .Jasińska Dorota - Stare Pole
ul. Grunwaldzka 13A
• Sadowska Janina - Stare Pole
ul. Grunwaldzka 20
WyróŜnienia:
1.Kowalska Teresa - Ząbrowo 10A
2. M aszkowska Jolanta - Ząbrowo 92
3. Wielgosik Jadwiga - Stare Pole
ul. Dworcowa 2/2
4. Gągoł Danuta - Stare Pole
ul. M arynarki Wojennej 2F
5. Kowalska Wanda - Stare Pole
ul. śeromskiego 4
Kategoria zagroda rolnicza:
I miejsce ex aequo:
Wróbel Bogusław - Królewo 44
Smolarek Sylwia - Kławki 11/2
Kategoria Budynki Wielorodzinne
I miejsce: Wspólnota M ieszkaniowa
ul. M arynarki Wojennej 2A
ElŜbieta Zawadka

Wymiana dowodów osobistych
WydłuŜenie terminu waŜności starych dowodów osobistych do dnia 31 marca 2008 r. nie
jest toŜsame z przesunięciem terminu wymiany
tych dowodów.
Wnioski o nowy dowód osobisty naleŜy w
dalszym ciągu składać do 31 gru dnia 2007 r.
Chodzi tylko o to, aby osoby, które złoŜą dokumenty właśnie do końca grudnia, z uwagi na
wydłuŜony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie były po 1
stycznia 2008 r. pozbawione moŜliwości załatwiania róŜnych spraw wymagających potwierdzenia toŜsamości.
Wanda Łapacz

sji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Numer
obwodu
głosowania
1*

*******
Informacja dla wyborców
1. Spis wyborców sporządza się na podstawie
stałego rejestru wyborców w gminie tj. osób zameldowanych na pobyt stały oraz osób, które
złoŜyły wniosek o dopisanie do rejestru wyborców – osoby nie zameldowane na terenie gminy
a zamieszkują na terenie gminy.
2. Spis wyborców jest udostępniany w urzędzie
gminy na pisemny wniosek wyborcy.
3. Na Ŝądanie wyborcy zmieniającego miejsce
pobytu przed dniem wyborów urząd, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o
prawie do głosowania.

2.

Granice obwodu głosowania
Złotowo, Kikojty, Kławki,
Szaleniec, Szlagnowo,
KrzyŜanowo,
Stare Pole ulice:
Dworcowa, Grunwaldzka,
Krótka,
Marynarki Wojennej,
Kaczynos Kolonia,
Akacjowa, Gen.Józefa
Bema, Kasztanowa,
Mikołaja Kopernika,
Tadeusza Kościuszki,
Adama Mickiewicza,
Jana P awła II,
Bolesława P rusa,
Władysława Reymonta,
Henryka Sienkiewicza,
Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sportowa, Topolowa,
Stefana śeromskiego
Kaczynos, Ząbrowo,
Janówka, Krasnołęka,
Królewo, Klecie,
Kraszewo, Parwark

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
P omorski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
Gdańsk
Oddział
Stare Pole
ul. Marynarki
Wojennej 21

Świetlica
wiejska
w Królewie

* lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych.
Głosowanie odbędzie się w dniu 21 października 2007 r. w siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej w godzinach od 6.00 do 20.00.
Wójt
Włodzimierz Załucki

Wanda Łapacz

*******
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie obwodów głosowania
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r.- Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz.499
ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komi-

*******
Ochrona p. poŜarowa
w gminie w 2007 r.
StraŜacy wykonują swoje zadania zgodnie z przyjętym Statutem, jako ochotnicy. Zadania, które realizują to nie tylko gaszenie poŜarów. W ostatnich latach znacznie rozszerzył się
zakres wykonywanych obowiązków przez
członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.
Wzywani są do usuwania kolizji drogowych,
wiatrołomów, pompowania wody z piwnic podczas ulewnych opadów. Tegoroczną plagą były
gniazda os i szerszeni. Jednostka Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Starym Polu, która wyspecja9

lizowała się w takich akcjach wzywana była
około 30 razy do usunięcia gniazd tych owadów.
Zgodnie z przyjętym planem na 2007 rok w zakresie zakupów na rzecz Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych na przełomie miesiąca listopada
2007r jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w
Ząbrowie odbierze nowy samochód gaśniczy.
Środki na ten cel pochodzą z następujących źródeł:
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP
w Gdańsku - 50.000 zł
Rada Gminy Stare Pole - 40.000 zł
Państwowa StraŜ PoŜarna w M alborku ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego - 30.000 zł
Lasy Państwowe w Elblągu - 3.000 zł
Przedsiębiorstwo „Tres” Spółka z o.o. - 3.000 zł
Przedsiębiorstwo Leier - 1.000 zł
Centralny Wodociąg śuławski - 500 zł
GOSPROL KrzyŜanowo Sp. z o.o. - 750 zł
ANIROL Kaczynos - 500 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A - 2.000 zł
Ogólna wartość samochodu 130.433 zł
Stało się równieŜ juŜ tradycją, Ŝe Ŝadna
większa uroczystość lokalna w gminie nie moŜe
się obyć bez straŜaków i ich pięknych sztandarów. Uświetniają swoją obecnością gminne doŜynki oraz inne święta rocznicowe, które obchodzone są w naszej gminie. StraŜacy, jako ochotnicy wykonujący swoje zadania statutowe pobierają ekwiwalent za czas spędzony przy niesieniu
pomocy innym. W budŜecie na 2007 rok przyjęto kwotę na ten cel w wysokości 7.000 zł, która
juŜ w 80 % została wydatkowana.
Krystyna Fałek

*******

oraz dowód osobisty zmarłej osoby. Sporządzenie aktu zgonu jest bezpłatne.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Starym Polu w
2007 roku sporządzono 16 aktów małŜeństwa,
udzielono 6 ślubów, sporządzono 10 aktów zgonu, wydano 120 odpisów z akt stanu cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego organizuje równieŜ uroczystości długoletniego poŜycia małŜeńskiego.
W 2007 r. jedna z par obchodziła jubileusz 60
lecia poŜycia małŜeńskiego oraz 7 par 50 lecie
poŜycia małŜeńskiego. Członkowie rodziny lub
jubilaci obchodzący swoje jubileusze mogą z głaszać ten zamiar w USC w celu wystąpienia o
medale z okazji długoletniego poŜycia małŜeńskiego oraz zorganizowania uroczystości w
urzędzie z wyprzedzeniem, co najmniej trzech
miesięcy.
Licząc na współpracę, serdecznie zapraszam.
Krystyna Fałek

*******
Tour de Pologne
W dniu 11 września br. przez naszą gminę przejeŜdŜał M iędzynarodowy Wyścig Kolarski, który cieszył się duŜym zainteresowaniem
mieszkańców. Siedem etapów z Warszawy do
Karpacza o łącznej długości 1237,1 km - tak w
skrócie wyglądał 64. Tour de Pologne, najwaŜniejszy wyścig kolarski w Polsce, zaliczany do
elitarnego cyklu Pro Tour, nazywanego kolarską
Ligą M istrzów. Ta kolarska Liga M istrzów to 27
najwaŜniejszych wyścigów na świecie, w których startuje 20 najlepszych grup kolarskich.

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu
obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30. M oŜna tu sporządzić akt urodzenia, zawrzeć małŜeństwo oraz
sporządzić akt zgonu dla osób, które zmarły na
terenie naszej gminy. Często zdarza się sytuacja,
kiedy zgon nastąpił w szpitalu. W takim przypadku niezaleŜnie od tego, Ŝe miejscem zamieszkania był teren naszej gminy, aby sporządzić akt zgonu naleŜy udać się do Urzędu Stanu
Cywilnego miasta lub gminy gdzie nastąpił
zgon. Do sporządzenia aktu zgonu naleŜy przedstawić „Kartę zgonu” wystawioną przez lekarza
Zdzisław Mikulak
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Z Ŝycia GOKiS
Przeminęły wakacje, skończyło się lato i
piękna, kolorowa jesień wyłania się zza mgły…
Sięgnijmy jednak pamięcią i przypomnijmy sobie chwile mijającego roku, które z pewnością
zapadły w pamięci wielu z nas…
Dzień 1 maja spędziliśmy wspólnie z
mieszkańcami Starego Pola oraz naszymi sąsiadami „zza miedzy”. Wtedy to odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy do świetlicy w Ząbrowie.
Ten aktywny wypoczynek cieszy się sporą popularnością, dlatego teŜ wszyscy wrócili z rajdu
zadowoleni i pełni werwy.

Kolejną majową imprezą był festyn zorganizowany z okazji sześćdziesięciolecia powstania „Klubu Błękitni”. Z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy turniej „Dinozaurów”
oraz mecz ligowy „Błękitnych” z „Unią Tczew”.
DuŜym powodzeniem cieszyła się równieŜ loteria fantowa, kiedy to na koniec kaŜdy, kto kupił
los, mógł jeszcze raz wziąć udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów (którym dziś jeszcze raz składamy gorące
podziękowania...). M imo chłodnego dnia wszyscy dobrze się bawili, zwłaszcza, Ŝe gwiazdą był
zespół Cezarego M akiewicza.

RównieŜ w maju przeŜywaliśmy XIV juŜ
Festiwal Pieśni M aryjnej, który w tym roku poświęcony był 15 rocznicy powstania Diecezji
Elbląskiej. Festiwal cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, Ŝe
wzięły w nim udział aŜ 24 zespoły oraz 2 solistki, a na zakończenie wystąpił zespół „M iserikordia Dei” z Olsztyna.

Warto przypomnieć, iŜ majowy wieczór
przy ognisku, dźwiękach gitary i akordeonu miło
spędzili takŜe nasi starsi mieszkańcy z Klubu
Seniora.
Czerwiec rozpoczęliśmy obchodami Dnia
Dziecka, podczas których starsi przygotowali
niespodziankę dla naszych najmłodszych. Był to
występ pt. „Jak oni śpiewają- dorośli dzieciom”.
Trzeba było nie lada odwagi i przygotowań, aby
wystąpić przed tak wspaniałą publicznością oraz
poddać się ocenom jury, które było chwilami
bardziej wymagające, niŜ pani ElŜbieta Zapendowska…
5 czerwca obchodziliśmy Święto Rodziny, podczas którego mogliśmy obejrzeć występ
artystyczny naszego koła z GOKiS oraz wziąć
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udział w licznych konkursach przygotowanych
na tę okazję.
JuŜ od czterech lat naszą stałą imprezą
jest Noc Świętojańska. RównieŜ w tym roku,
przy współpracy pań z Gminnej Rady Kobiet i
mieszkańców Janówki, przygotowaliśmy powitanie lata. Wszystkim podobał się obrzędowy
występ przygotowany przez młodzieŜ z GOKiS,
wicie wianków i przemarsz z pochodniami nad
rzekę oraz puszczanie wianków w księŜycową,
świętojańską noc. Lato powitaliśmy fajerwerkami, wspólnym śpiewem i zabawą.

Nadszedł czas „laby”, więc wakacje rozpoczęliśmy dyskoteką dla dzieci oraz licznymi
propozycjami dla tych, którzy chcieli spędzić
wakacje w GOKiS.
Nasza wakacyjna przystań oferowała
wiele atrakcji: warsztaty plastyczne, warsztaty
muzyczne, w deszczowe dni moŜna było oglądać
filmy na duŜym ekranie, organizowaliśmy wakacyjne ogniska, dyskoteki, zajęcia kulinarne, rozgrywki w bilard oraz piłkarzyki, karaoke dla
dzieci.
W sierpniu zorganizowaliśmy wyjazd do
oliwskiego ZOO. Odbył się równieŜ wakacyjny
turniej piłki noŜnej druŜyn podwórkowych oraz
turniej gry w bilard, w których zwycięzcy
otrzymali medale i dyplomy.
Na zakończenie wakacji moŜna było
obejrzeć wystawę prac dzieci, które brały udział
w warsztatach plastycznych oraz podziwiać występ zespołu muzycznego.
Przez cały sierpień młodsze dzieci spotykały się w kaŜdy wtorek i czwartek z Kubusiem
Puchatkiem w naszej bibliotece, gdzie były prowadzone zajęcia pt. „Wakacyjny Klub M ola
KsiąŜkowego”.
RównieŜ w sierpniu odbyła się dyskoteka
pt. „Dozwolone od lat 18-tu”, w czasie której DJ
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Bazli bawił naszą starszą młodzieŜ. Ten typ rozrywki cieszy się od dawna ogromną popularnością, więc korzystając z okazji juŜ dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa na kolejną dyskotekę
w dniu 13 października 2007 r.!
JuŜ od wielu lat doŜynki są tradycyjnym
świętem, podczas którego rolnicy dziękują za
zebrane plony. Są teŜ okazją do wspólnego spędzenia wolnego czasu i dobrej zabawy. W tym
roku nasze Święto Plonów zorganizowaliśmy w
Starym Polu, w czasie którego gospodarzami
było sołectwo Szlagnowo.
Tegoroczne DoŜynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. Św. Barbary w
KrzyŜanowie. Dalsza część uroczystości przebiegała na boisku sportowym, gdzie odbyło się
przywitanie gości przez władze gminy, dokonano prezentacji wieńców doŜynkowych poszczególnych sołectw, a w części artystycznej i muzycznej wystąpiła młodzieŜ z GOKiS.

Bardzo ciekawą atrakcją był występ zespołu tanecznego „Rytmy Planety” z Brzegu
Dolnego, który zaprezentował nam tańce z róŜnych stron świata oraz znane nam tańce współczesne. Niespodzianką dla mieszkańców naszej
gminy był przelot motolotni, z której posypały
się cukierki dla najmłodszych uczestników imprezy.
Wszystkim tym, którzy bezpośrednio lub
pośrednio zaangaŜowali się w organizację imprez oraz czuwali nad ich bezpieczeństwem, a
przede wszystkim sponsorom, którzy mimo
trudnej sytuacji gospodarczej stale dofinansowują takie uroczystości- składam serdeczne podziękowania!
Zapraszam równieŜ do udziału w kolejnych tego typu spotkaniach, bo jednoczą one
mieszkańców naszej gminy i z całą pewnością
podobnie jak te wspomniane na długo zapadną w
naszej pamięci…
Tadeusz Burdyński

