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Szanowni Państwo
W trwającym Roku śuław, ustanowionym
przez samorządy województw pomorskiego oraz
warmińsko-mazurskiego, Stare Pole zostało wybrane w tym roku na gospodarza SamorządowoDiecezjalnych DoŜynek Województwa Pomorskiego. Przyznanie właśnie naszej gminie organizacji tej
imprezy to, wielki zaszczyt i wyróŜnienie. Pragnę
serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli
udział w przygotowaniu tej doniosłej uroczystości.
Bez pomocy Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu
Malborskiego nie bylibyśmy w stanie sami zorganizować tej imprezy. RównieŜ gminy naszego powiatu współuczestniczyły w finansowaniu tego wydarzenia.
Raz jeszcze dziękuję sponsorom, którzy wykazali
dobrą wolę, by uświetnić tą wspaniałą uroczystość.
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

*******
DoŜynki Województwa Pomorskiego
w Starym Polu
W dniu 14 września 2008 r. na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym
Polu odbyły się Samorządowo - Diecezjalne DoŜynki Województwa Pomorskiego. Tradycyjnie
doŜynki rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną
za tegoroczne plony i w intencji rolników, sprawowaną przez J. E. Biskupa Diecezji Elbląskiej dr
Jana Styrnę.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa oraz rolników z terenu całego województwa. W uroczystościach doŜynkowych wzięli równieŜ udział Marsza2

łek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski i
Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski.

Starostami Święta Planów zostali Państwo
Bogusława i Stanisław Szpura z Królewa. Starostowie od 1987 roku prowadzą własne gospodarstwo rolne o powierzchni 105 ha plus dzierŜawa.
Uprawiają głównie pszenicę, jęczmień browarny,
buraki cukrowe, groszek zielony i fasolkę. Gospodarstwo starostów tegorocznych doŜynek posiada własne zaplecze magazynowe i suszarnie
zboŜa. WyposaŜone jest w bardzo dobre maszyny
rolnicze. Na początku oficjalnej części uroczystości na ręce Marszałka Województwa Pomorskiego
przekazany został przez Starostów DoŜynek P.
Bogusławę i Stanisława Szpura chleb doŜynkowy
z tegorocznych zbiorów.

WaŜnym elementem doŜynek był Konkurs
Wieńców DoŜynkowych. Do Konkursu zostały
zgłoszone 32 wieńce przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa oraz Gminy. Za najpiękniejszy wieniec doŜynkowy Komisja Konkursowa uznała wieniec z Powiatu Sztumskiego z
Gminy Mikołajki Pomorskie wykonany przez Sołectwo Dąbrówka Pruska przyznając nagrodę główną. Nagrodę główną w Konkursie tj. aparat fotograficzny, puchar oraz dyplom ufundował Bank Gospodarki śywnościowej w Gdańsku.
Uroczystości doŜynkowe uświetniły występy
zespołów artystycznych, wystąpili m.in. dzieci i
młodzieŜ z Zespołu Szkół w Starym Polu, Zespół
STA-RE,
SZTAMA,
BALBINY,
Zespół
„MALBORK” oraz zespół ZAYAZD, a takŜe Orkiestra dęta z Nowego Stawu.

Zwycięski wieniec z Powiatu Sztumskiego z Gminy Mikołajki
Pomorskie wykonany przez Sołectwo Dąbrówka Pruska

Gwiazdą wieczoru był zespół SKALDOWIE, a
na zakończenie doŜynek odbył się pokaz sztucznych
ogni. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania DoŜynek, sponsorom oraz osobom zaangaŜowanym w organizację tego przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania, za okazaną pomoc.
RównieŜ Pomorska Izba Rolnicza ufundowała
puchar dla najpiękniejszego wieńca. Pozostałe
wieńce otrzymały podziękowania i wyróŜnienia.
Następnie Wojewoda Pomorski wręczył KrzyŜ Kawalerski Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP Pani Aldonie Łoś, Dyrektor Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Pan
Kazimierz Plocke Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył odznaki honorowe dla 14 osób z terenu województwa” ZasłuŜony
dla Rolnictwa” nadane przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Marszałek Sejmu RP przesłał organizatorom i uczestnikom doŜynek list z podziękowaniem za codzienny trud i wytrwałą pracę dla
wszystkich rolników.

Sponsorzy doŜynek:
1. Bank Spółdzielczy w Malborku
2. Bank Gospodarki śywnościowej w Gdańsku
3. Bank Spółdzielczy w Stegnie
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym
Dworze Gdańskim
5. Centralny Wodociąg śuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
6. „GOSPROL” Sp. z o.o. w KrzyŜanowie
7. Państwowy Zakład Ubezpieczeń Malbork S.A. w
Malborku
8. „KREX” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
9. Cukiernia „Jędruś” w Nowym Stawie
10. Warmińsko Mazurskie Zakłady Przetwórstwa
Owocowo Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie
11. Piekarnia Ewa Urbańczyk w Starym Polu
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12. „śuławy” Sklep Przemysłowy w Starym Polu
13. Bogusława i Stanisław Szpura Królewo
14. Anna i Marek Iwaniuk Królewo
15. Dariusz Zawada Stare Pole
16. Dawid Pośpiech Stare Pole
E.Zawadka

*******
Święto Matki Boskiej Zielnej
W polskiej i europejskiej tradycji ludowej
Matka Boska, której wielkie święto obchodzi się
w dniu 15 sierpnia, czczona jest, jako patronka
ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie, patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóŜ. Dlatego w
Polsce nazywana bywa Zielną, w Czechach Korzenną, w Niemczech Kwietną, a w Estonii
śytnią. W tych krajach w tym dniu składa się
Matce BoŜej w ofierze płody ziemi: zioła, kwiaty,
zboŜa i owoce. Do bukietu wkładano takŜe kłosy
zbóŜ, len, makówki, konopie oraz róŜne warzywa
i owoce takie jak: marchew, nabity na patyk
ziemniak lub jabłko, gałązkę z późnymi wiśniami,
gałązki leszczynowe z orzechami, a więc wszystko, co zrodziła ziemia i to, co waŜne było dla
ludzkiego bytowania. Wierzono, Ŝe poświęcony w
kościele bukiet, nabiera niezwykłych mocy.
W drodze powrotnej z kościoła pozostawiano ziele w bruzdach zagonów, aby szkodniki nie zagraŜały ziemniakom i kapuście. Po kilku dniach bukiet zabierano do domu i tam najczęściej wkładano za święty obraz. Zioła z bukietu dodawano do
róŜnego rodzaju herbat, wywarów i do kąpieli.
Zielem świętym tlącym się na węgielkach okadzano izbę i obejście dla ochrony przez burzą,
poŜarem, epidemiami. Czasami juŜ na Matkę Boską Zielną urządzano małe doŜynki, najczęściej
parafialne. Na 15 sierpnia winny być ukończone
Ŝniwa. Jak głosi przysłowie „Na Wniebowzięcie
– ukończone Ŝęcie”. Bukiety – wiązanki, które w
polskich kościołach święci się 15 sierpnia na Matkę Boską Zielną w zaleŜności od regionu i zwyczaju noszą nazwę: ziela, równianki, kępki,
ograbki, rózgi lub rózgi ograbkowej. Układano
je niegdyś z bylicy, macierzanki, mięty, piołunu,
chabrów, kopytnika i krwawnika, a więc z ziół o
wypróbowanych właściwościach leczniczych z
kwiatów polnych i ogrodowych. W całej Polsce
dzień Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny – Matki Boskiej Zielnej obchodzony jest bar4

dzo uroczyście, zwłaszcza na wsi, wśród rolników. Pielgrzymki rolników i innych grup zawodowych, studentów, róŜnych środowisk tradycyjnie przybywają do historycznego sanktuarium
Matki Boskiej na Jasną Górę, przynosząc wieńce i
bukiety kwiatów w myśl przysłowia „W sierpniu
kaŜdy kwiat woła – zanieść mnie do kościoła”.
Święto Matki Boskiej Zielnej jest obecnie w Polsce równieŜ świętem narodowym naszego oręŜa –
świętem Wojska Polskiego. Zostało ono przywrócone po kilkudziesięcioletniej przerwie, upamiętniającej bohaterski i patriotyczny zryw Polaków
1920 roku przeciw agresji sowieckiej, a przede
wszystkim zwycięską bitwę warszawską stoczoną
z armią generała Budionnego. Bitwa ta nazywana
jest powszechnie „Cudem nad Wisłą”.
Materiał zebrał Jan Pawlina

*******
Inwestycje
W ramach udostępnienia społeczeństwu moŜliwości aktywnego uprawiania sportu gmina przystąpiła do realizacji inwestycji pod nazwą Budowa
boisk sportowych ORLIK 2012. Jest to zadanie
współfinansowane przez Urząd Marszałkowski,
budŜet państwa oraz gminę Stare Pole. Łączny
koszt zadania wynosi 1.250.000 zł, z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i dotacja
z budŜetu państwa wynosi 666.000 zł. Budowany
kompleks boisk zawiera boisko do piłki noŜnej
oraz boisko wielofunkcyjne. Wykonawcą tego
zadania jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Warmińsko Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe. Przewidywany termin zakończenia budowy to początek listopada 2008 r.
Z.Mikulak

*******
…a w szkole
Nowy rok szkolny zaznaczył się w kronikach
tym, Ŝe naukę w klasie pierwszej rozpoczęło tylko
43 uczniów. To najniŜsza ilość od ponad trzydziestu lat, tym samym zmniejsza się teŜ ogólna liczba
uczniów Zespołu Szkół. Obecnie naukę pobiera tu

538 dzieci, którym wiedzę przekazuje 43 nauczycieli posiadających wszelkie wymagane kwalifikacje.
W czasie minionych wakacji w szkole odbywała się półkolonia prowadzona w ramach duŜego projektu powiatowego przez naszych nauczycieli. Czterdzieścioro dzieci brało udział w
licznych wycieczkach po najbliŜszej okolicy. Po
wieloletniej przerwie ponownie korzystały one
takŜe z doŜywiania.

W przedszkolu…
W czasie wakacji została wyremontowana
i doposaŜona kuchnia przedszkolna: nowa glazura
i terakota, okap z wyciągiem ze stali nierdzewnej i
nowa zmywarka. Kuchnia wygląda estetycznie i
jest bardziej funkcjonalna. To duŜe przedsięwzięcie tym bardziej cieszy, poniewaŜ zostały stworzone podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego oraz
zapewnienie wysokiej jakości produkowanych
posiłków dla dzieci. A w tym roku jest bardzo
duŜo. Liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola przedstawia poniŜsza tabela.
Rok urodzenia
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Razem

W związku z tym, dopiero w sierpniu mogliśmy
rozpocząć prace związane z remontem pomieszczeń kuchennych. Przebudowano całą kuchnię,
wymieniając wszystkie instalacje, drzwi oraz tynki i glazurę. Część potrzebnych środków udało się
pozyskać z rezerwy celowej Ministra Edukacji,
pozostałe przekazał nam zawsze Ŝyczliwy szkole
samorząd naszej gminy. Dzięki wsparciu Pani
kierownik GOPS udało się takŜe dofinansować
zakup do kuchni nowego wyposaŜenia za kwotę
10.000 zł.
Wszystkim, którzy wspomogli szkołę w staraniach o pozyskanie środków, jak i w sprawnym
przeprowadzeniu prac, serdecznie dziękujemy.
Nową inwestycją, którą takŜe przeprowadzono w czasie wakacji, był montaŜ systemu monitoringu wizyjnego. Obecnie bezpieczeństwa
naszych uczniów i całego budynku strzeŜe zespół
kamer, które zapisują obraz i pozwalają na jego
obejrzenie przez trzydzieści dni. Na tę inwestycję
takŜe pozyskaliśmy dodatkowe środki z Urzędu
Wojewódzkiego.
Po dwóch latach przerwy ponownie w tym
roku szkolnym udało się nam takŜe pozyskać pieniądze na naukę pływania. Czterdziestoosobowa
grupa naszych najmłodszych uczniów z klas I –
III juŜ rozpoczęła zajęcia na basenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Zajęcia potrwają do końca grudnia.
T. Kaczorek

Liczba dzieci
w tym
razem
dziew.
3
1
52
15
38
17
20
8
15
4
2
1
130
46

Liczba godzin
5godz

9 godz.

9
27
15
8
4
56

1
25
23
12
11
2
74

Nie została zmieniona odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, która wynosi:
1. Za pobyt dziecka i 3 posiłki – 136,00 zł.
2. Za pobyt dziecka i 2 posiłki – 108,80 zł
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem, jego moŜliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
W tym roku wybranym obszarem do realizacji jest
bezpieczeństwo. Nauczyciele pracujący z dziećmi
starają się uświadamiać niemal kaŜdego dnia najmłodszym o zagroŜeniach, jakie na nie czyhają.
Dlatego powstał program profilaktyczny pt. „Parasolki- bezpieczny przedszkolak”.
Głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci poprzez nabywanie podstawowych umiejętności, wiedzy i kształtowania
odpowiednich postaw.
Cele szczegółowe:
• Uświadomienie dzieciom groŜących im niebezpieczeństw,
• Unikanie zagroŜeń,
• Rozwijanie wiedzy na temat postępowania w
sytuacjach zagroŜenia,
• Wzbudzanie zaufania do policjanta , straŜaka ,
lekarza , pielęgniarki,
• Rozwijanie wraŜliwości na niebezpieczeństwo, szczególnie w najbliŜszym otoczeniu,
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•

Uświadamianie niebezpieczeństw groŜących
na drodze,
• Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomymi,
• Rozumienie zakazu spoŜywania nieznanych
owoców, roślin,
• Podnoszenie kultury jedzenia,
• Kształtowanie nawyków higienicznych,
• Rozumienie zakazu zbliŜania się do nieznanych zwierząt,
• Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
Przewidywane osiągnięcia dzieci
• Pozna numery telefonów alarmowych,
• Nabędzie racjonalne zachowania w sytuacjach
trudnych,
• Pozna pracę straŜaka, policjanta, ratownika
medycznego, farmaceuty, pielęgniarki,
• Zapozna się z wyposaŜeniem karetki pogotowia,
• Pozna etapy udzielania pierwszej pomocy,
próbnego alarmu poŜarowego,
• Nauczy się zapobiegać i przewidywać skutki
nieostroŜnych i niebezpiecznych zabaw,
• Pozna sposoby radzenia sobie z napięciem
ruchowym i emocjonalnym,
• Doceni wartość zdrowia,
• Stanie się otwarte na świat, umiejące odnaleźć
się w nowej sytuacji,
• Będzie orientowało się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach w miejscowości, w której mieszka,
• Zrozumie zagroŜenia płynące ze świata roślin
i zwierząt,
• Będzie wiedziało, jak i gdzie bawić się bezpiecznie,
• Będzie miało ograniczone zaufanie do dorosłych, szczególnie do obcych,
• Będzie znało swoje obowiązki domowe
zwłaszcza w zakresie dbałości o dobytek, bez
naraŜania mieszkania na kradzieŜe.
Zasady uczestnictwa
• Udział biorą dzieci z przedszkola w Starym
Polu na zasadzie dobrowolności w ramach realizacji programu o bezpieczeństwie.
• Celem programu jest promocja bezpiecznego
zachowania się i unikania wszelkich zagroŜeń.
• Do programu włączani są rodzice w celu ujedwychowawczych
nolicenia
oddziaływań
(otrzymują broszurki informacyjne z głównymi wytycznymi).
6
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W trakcie realizacji na drzwiach w kaŜdej sali
umieszczona zostanie parasolka (inny kolor na
dany inny temat) w celu przepływu informacji
przedszkole – rodzice.
Podsumowaniem będzie konkurs przedszkolny, a kaŜdy przedszkolak otrzyma kolorową
parasolkę.
B. Szoska

*******
Z Ŝycia GOKiS
Mimo, iŜ jest to jesienne wydanie Biuletynu, warto zacząć od wspomnienia najpiękniejszej
pory roku, wiosny, której powitanie jak zwykle
świętowaliśmy wspólnie w GOKiS. Pogoda tego
dnia nie nastrajała radośnie… Próbowaliśmy więc
ją „odczarować” w czasie pokazu wiosennej kolekcji mody, udostępnionej przez panią Monikę
Kasprzyk ze sklepu odzieŜowego w Starym Polu
oraz niezwykłych wiosennych fryzur, nad którymi
pracowały panie Ola Trawińska i śaneta Szymczak z zakładu fryzjerskiego „Zuzia”. Tego dnia
podziwialiśmy równieŜ występy naszych zespołów muzycznych oraz zespołu tanecznego z GOKiS. 1 maja odbył się IV Wiosenny Rajd Rowerowy. Po przybyciu na metę jego uczestnicy posilili się pyszną grochówką, a następnie, wraz z
innymi mieszkańcami naszej gminy, spędzili resztę dnia na Festynie Majowym. W jego trakcie
oprócz niezapomnianej zabawy przy muzyce zespołów „Aplaus” i „Sta-Re” moŜna było podziwiać występy artystyczne przedszkolaków oraz
dzieci i młodzieŜy z Zespołu Szkół i Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu. DuŜo dobrej zabawy
zapewniły dzieciom róŜne ciekawe konkursy, a
duŜym powodzeniem cieszyły się auta akumulatorowe i ogromne dmuchane zamki.
10 maja 2008 roku zapamiętamy, jako datę
XV Jubileuszowego Festiwalu Pieśni Maryjnej
pod hasłem „Uczniowie Chrystusa śpiewają swojej Matce”, którego organizatorem była parafia
św. Barbary oraz GOKiS w Starym Polu. W tym
roku wystąpiło 26 zespołów i 5 solistek. Łącznie
w festiwalu wzięły udział 302 osoby z województwa pomorskiego i warmińsko- mazurskiego. W
kategorii „najlepszy zespół” statuetkę „Złotej
Nutki Maryjnej” otrzymał zespół „Płomień Pański” z parafii MBNP w Malborku, II wyróŜnienie
schola „Dawid” działająca przy parafii św. Kata-

W kategorii „najlepsza solistka” statuetkę
zdobyła Magdalena Szarek z parafii św. Mateusza
w Nowym Stawie. Wszyscy uczestnicy festiwalu
otrzymali dyplomy uczestnictwa. Oczywiście warto wspomnieć takŜe, iŜ odbyła się wtedy loteria
fantowa, w czasie której wszyscy mieli szansę
wygrania atrakcyjnych nagród: roweru, namiotów,
lodówki turystycznej itp. Po emocjach, jakie towarzyszyły wszystkim przez cały dzień, festiwal
zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek na grillu i
wspomnieniami wyśpiewanych w tym dniu piosenek i pieśni na cześć Maryi. Maj to czas ognisk i
wspólnych spotkań, tak więc i nasi starsi mieszkańcy dali świadectwo tego, iŜ niezaleŜnie od
wieku istnieje w człowieku potrzeba nawiązywania kontaktów, rozmowy czy wspólnej zabawy.
Dlatego teŜ 28 maja Klub Seniora w Starym Polu
zaprosił Seniorów z Nowego Stawu, aby przy
ognisku i dobrej muzyce z dawnych lat razem
powspominać te przecieŜ tak niezupełnie odległe
czasy…

Komendą Hufca ZHP w Starym Polu oraz Kołem
Polskiego Związku Wędkarskiego. Pierwszego
dnia odbył się rajd rowerowy do leśniczówki w
Janowie, gdzie przy ognisku i wymarzonej pogodzie wszyscy „rajdowicze” doskonale się bawili.
Drugiego dnia juŜ od rana nad rzeką Tyna trwały
„zmagania z wielką rybą”, po raz pierwszy dzieci
wzięły, bowiem udział w Spławikowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Dyrektora GOKiS.
Po przygodzie z wędkarstwem przy GOKiS odbył
się Piknik Rodzinny pt. „Baw się razem z nami”,
na którym moŜna było podziwiać umiejętności
małych i starszych artystów. Na zakończenie uroczyście wręczono puchar i dyplomy dla zawodników zmagań wędkarskich. Atrakcją dla uczestników imprezy były równieŜ egzotyczne zwierzęta,
które podziwiali rodzice, jak i ich pociechy.
Dzieci- zarówno młodsze, jak i te starsze,
chętnie brały udział w róŜnych konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatorów, za
które otrzymywały talony o nazwie „Złota Rybka”. MoŜna je było wymienić na lody, napoje,
słodycze oraz przejaŜdŜkę łodzią. Powodzeniem
cieszyło się takŜe nasze kino, w którym rodzice
wraz z dziećmi mogli oglądać filmy i bajki na
duŜym ekranie.
Zakończenie roku szkolnego w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się 20 czerwca.
Uczestnicy kół zainteresowań otrzymali podziękowania i dyplomy za zaangaŜowanie w dodatkowe zajęcia. Rodzice oraz zaproszeni goście
obejrzeli w wielkim skrócie dorobek całorocznej
pracy naszych dzieci i młodzieŜy. Dodatkową
atrakcją dla zespołu tanecznego z naszego Domu
Kultury był jednodniowy wyjazd do BaŜantarni w
Elblągu, gdzie nasi młodzi tancerze zaprezentowali
się szerszej publiczności w czasie „Dni Elbląga”.

Międzynarodowy Dzień Dziecka w naszym
GOKiS zorganizowaliśmy przy współpracy z

Kolejnym waŜnym wydarzeniem w naszej gminie
była Noc Świętojańska, którą jak zwykle święto-

rzyny w Braniewie, a III wyróŜnienie zespół
„Kama” z GOKiS w Starym Polu.
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waliśmy w Janówce. Obrzędowe powitanie lata
obchodzili nie tylko mieszkańcy gminy, ale równieŜ władze samorządowe Starego Pola. Podczas
imprezy mogliśmy podziwiać występy artystyczne
w wykonaniu młodzieŜy oraz świetnie się bawić
przy muzyce zespołów „Ultra” i „Sta-Re”. Jak
kaŜe stary zwyczaj, w tę najkrótszą noc w roku
dziewczęta puszczały wianki na wodę. Lato powitaliśmy poza tym pokazem sztucznych ogni,
wspólnym śpiewem i zabawą. Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu oraz świetlice wiejskie, co roku
starają się zapełnić czas letni dzieciom, które nie
wyjechały na kolonie, obozy czy wczasy z rodzicami. Nasza „Wakacyjna Przystań” w swojej
ofercie miała: zabawowe wtorki i soboty, wycieczkowe środy, kulinarne czwartki oraz piątkowe lato z plastyką, które z wielkim zaangaŜowaniem i ze szczerego serca prowadziła pani Nella
Hajdaczuk.

Podczas tegorocznych wakacji odbył się równieŜ
konkurs fotograficzny oraz Piłkarski Turniej DruŜyn Podwórkowych. Mamy nadzieję, Ŝe wakacje
w GOKiS przyniosły wiele radości i wypełniły
ciekawie ten letni czas naszym pociechom.
Wszystkim tym, którzy angaŜują się w organizację naszych imprez oraz czuwają nad ich bezpieczeństwem, a przede wszystkim sponsorom, którzy mimo trudnej sytuacji stale dofinansowują
nasze uroczystości – składamy serdeczne podziękowania! W chwili obecnej w GOKiS trwają
przygotowania do Święta Pieczonego Ziemniaka,
które odbędzie się 3 października, zaś 11 października zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej gminy na Biesiadę Staropolską z okazji
Powitania Jesieni.
T. Burdyński
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Realizacja Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Stare Pole
w roku 2008
W dniu 18 grudnia 2007 r. Rada Gminy
Stare Pole podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare Pole na lata
2007 – 2013” i Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie
azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.”
Głównym celem programu jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stare
Pole i doprowadzenie do eliminacji tych wyrobów
oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe
unieszkodliwienie. Przeprowadzona w październiku ubiegłego roku inwentaryzacja wyrobów
azbestowych pozwoliła na określenie ilości oraz
miejsc występowania tych wyrobów na terenie
naszej gminy. Wynika z niej, Ŝe ilość wbudowanych wyrobów zawierających azbest wynosi ponad 61 tys. m2. Wyroby azbestowe występują
przede wszystkim w budynkach mieszkalnych i
obiektach inwentarskich w postaci pokryć dachowych z falistych płyt azbestowo-cementowych
(popularny eternit). Krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych stosowanych
na terytorium Polski”, przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 roku, zakłada usunięcie
wszystkich wyrobów azbestowych do końca 2032
roku. Wydawać by się mogło, Ŝe to odległa przyszłość, jednak zwaŜywszy na skalę problemu
(1 mln 350 tys. m2 płyt azbestowych występujących w kraju) sprawa jest powaŜna.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy zdecydują się na usunięcie azbestu z
budynków mieszkalnych i gospodarczych, Rada
Gminy w przyjętym Programie załoŜyła, Ŝe zostanie tym osobom udzielone wsparcie finansowe ze
środków publicznych – budŜetu gminy i ewentualnie z innych pozyskanych źródeł zewnętrznych.
Regulamin udzielania dofinansowania do kosztów
usuwania azbestu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w
skrócie GFOŚiGW) przewiduje udzielenie dotacji
do wydatków związanych z demontaŜem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających
azbest, nie obejmuje natomiast kosztów związanych z zakupem i montaŜem nowego pokrycia.
Koszt kwalifikowany demontaŜu, transportu i
utylizacji 1m2 wyrobów zawierających azbest

ustalono na 25zł. Dofinansowanie wynosi 20%
kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niŜ
2 000zł. Dotacja ma formę refundacji, czyli właściciel nieruchomości ponosi cały koszt związany
z usunięciem eternitu i po dostarczeniu do urzędu
wszystkich wymaganych dokumentów, otrzymuje
zwrot kosztów w wysokości wynikającej z umowy zawartej między wnioskodawcą a gminą.
W roku 2007 komisja powołana przez Wójta zakwalifikowała 10 wniosków, złoŜonych przez
właścicieli nieruchomości z terenu gminy, do
udzielenia dofinansowania. Wszystkie dotyczyły
usunięcia pokryć dachowych z budynków mieszkalnych. W grudniu 2007 roku gmina złoŜyła
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (w
skrócie WFOŚiGW) w celu uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji i ostatecznie podpisano 5 umów na udzielenie dofinansowania do kosztów usuwania azbestu. Osoby, które zdecydowały
się na wymianę pokryć dachowych otrzymają
łącznie zwrot do 80% ww. kosztów -20% z
GFOŚiGW i 60% z WFOŚiGW.
Ilość podpisanych umów na udzielenie
dofinansowania
Łączna powierzchnia usuniętych płyt eternitowych
Całkowity koszt demontaŜu, transportu i
utylizacji pokryć dachowych zawierających
azbest
Dotacja z WFOŚiGW
Dotacja z GFOŚiGW
Udział własny wnioskodawców

5
746 m2
18 071,94

10 599,56
3 533,18
3 939,20

W roku bieŜącym równieŜ moŜna składać
wnioski o udzielenie dofinansowania do poniesionych kosztów związanych z usuwaniem azbestu.
Wniosek, wraz załącznikami, moŜna pobrać w
Urzędzie Gminy w Starym Polu, pokój nr 4 lub ze
strony internetowej www.starepole.pl i złoŜyć w
tutejszym urzędzie do 30 października 2008 r.
Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Wójta wg kolejności ich złoŜenia, aŜ do wyczerpania
limitu środków przewidzianych w Gminnym Funduszu na dany rok kalendarzowy. Gmina będzie
równieŜ zabiegała o pozyskanie dodatkowych
funduszy, które pozwolą na udzielenie wnioskodawcom dofinansowania w maksymalnej wysokości przewidzianej w Regulaminie udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na usuwanie azbestu. Wszyscy właściciele nieruchomości,
które posiadają pokrycie dachowe z płyt azbesto-

wo-cementowych, powinni uświadomić sobie
konieczność usunięcia eternitu. Warto decyzję w
tej sprawie podjąć juŜ teraz, głównie ze względu
na zdrowie własne i rodziny. Pomimo róŜnych
opinii, co do szkodliwości azbestu, jedno jest
pewne – im dłuŜej eternit znajduje się na naszych
dachach, tym stopień jego korozji wzrasta, a to z
kolei powoduje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i moŜliwość wdychania ich do
płuc. Oddychanie powietrzem, w którym znajdują
się niewidzialne dla oka włókna azbestu, prowadzi
do szeregu chorób układu oddechowego, tym nowotworów.
L. Szymańska

*******
Lokalna Grupa Działania
„Spichlerz śuławski”
O programie Leader pisaliśmy juŜ w Biuletynie Gminy Stare Pole w III kwartale 2007 r.
Leader jest wyodrębnioną - IV Osią Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Jest to jeden z mniej znanych i jednocześnie trudnych instrumentów wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich. Związane jest to ze specyfiką jego
wdraŜania, wymagającą zaangaŜowania wielu
podmiotów lokalnych. Leader ma przyczynić się
do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez
włączenie partnerów społecznych i gospodarczych
do planowania i wdraŜania lokalnych programów
rozwoju. Podstawą funkcjonowania programu
Leader na danym obszarze jest powołanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), będącej partnerstwem skupiającym przedstawicieli 3 sektorów:
publicznego (samorządów lokalnych, szkół, domów kultury, ośrodków doradztwa rolniczego
itp.), społecznego (organizacji pozarządowych,
izb rolniczych, KGW, OSP, rolników, osób fizycznych – mieszkańców wsi) i gospodarczego
(lokalnych firm, banków i innych podmiotów
działających dla zysku). Sektor publiczny nie moŜe stanowić więcej niŜ 50% składu LGD. Podstawowym zadaniem LGD jest opracowanie a następnie realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) dla obszaru swojego działania. Strategia ta
powinna zawierać „pomysł” na rozwój danego
terenu oraz wskazywać konkretne projekty, które
mają słuŜyć jego realizacji. Na sfinansowanie tych
projektów LGD moŜe otrzymać pulę środków,
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której wielkość zaleŜy od liczby mieszkańców
obszaru jej działania. Podział tych środków będzie
się odbywał w ten sposób, Ŝe LGD będzie przyjmowała wnioski od róŜnych podmiotów z terenu
swojego działania i udzielała dofinansowania tym
spośród nich, które najlepiej słuŜyć będą realizacji
celów LSR, tzn. „pomysłu” na rozwój danego
obszaru. Obecnie na terenie województwa pomorskiego działa 11 Lokalnych Grup Działania, a
kolejne 4 są w fazie tworzenia, w tym LGD „Spichlerz śuławski”. W dniu 31 maja 2007 r. Wójt
Gminy Lichnowy zwrócił się z prośbą do Zarządu
Województwa Pomorskiego o udzielenie dofinansowania na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Sejmik Województwa Pomorskiego w lipcu
ubiegłego roku podjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Gminie Lichnowy, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla
obszaru działania LGD „Spichlerz śuławski”,
który obejmuje gminy: Lichnowy, Nowy Staw,
Miłoradz, Malbork i Stare Pole. Obszar ten to
łącznie 447,48 km2, zamieszkały przez prawie 25
tys. osób. LGD „Spichlerz śuławski” przyjęła
formę prawną stowarzyszenia, w którego skład
wchodzą poszczególne gminy powiatu malborskiego, Starostwo Powiatowe w Malborku, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w
Starym Polu, Bank Spółdzielczy w Malborku Oddział Szymankowo, Stowarzyszenie AGAPE,
Fundacja Humanitarna „Nadzieja” im. Stefanii
Zaorskiej, Stowarzyszenie „Tradycja” oraz osoby
fizyczne, zamieszkałe na obszarze LGD. Radni
Gminy Stare Pole 18 grudnia 2007 r. podjęli
uchwałę o przystąpieniu Gminy Stare Pole do
Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz śuławski”
oraz o delegowaniu do stowarzyszenia swoich
przedstawicieli. W dniu 16 czerwca bieŜącego
roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia,
na którym przeprowadzono wybory do Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia. ZłoŜono równieŜ dokumenty rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego. Od sierpnia tego roku
rusza równieŜ cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli starać się o dofinansowanie realizacji swoich projektów ze środków Leader. Skierowane są one głównie do właścicieli małych firm wiejskich, rolników, organizacji pozarządowych i kościołów.
Wnioski mogą dotyczyć np. remontów i wyposaŜenia świetlic wiejskich, organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, budowy małej
infrastruktury, odnawiania dachów lub elewacji
budynków wpisanych do rejestru zabytków, wyko10

rzystania energii odnawialnej w działalności kulturalnej, gospodarczej i rolniczej. Na dofinansowanie
tych projektów na obszarze LGD „Spichlerz śuławski” przeznaczona będzie kwota ok. 4 mln. zł.
W dniu 29 sierpnia br. odbyły się warsztaty dotyczące zasad budowania projektów, w dniu 26 września br. odbyło się szkolenie dot. podejścia Leader.
Kolejne warsztaty odbędą się zgodnie z poniŜszym
harmonogramem.
Harmonogram warsztatów i szkoleń
promujących Oś Leader w gminie Stare Pole.
Temat szkolenia/warsztatów
Warsztaty
dotyczące
procedury
pozyskania
środków w ramach realizacji LSR (róŜnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej oraz tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw).

Termin szkolenia/warsztatów
03.10.2008 r. (piątek)
9.00-16.00

Miejsce szkolenia/warsztatów
Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Oddział
w Starym Polu

Warsztaty
dotyczące
pobudzania lokalnej społeczności do aktywności w
pozyskiwaniu środków w
ramach Osi Leader

08.10.2008 r. (środa)
9.00-17.00

GOKiS Miłoradz

Terminy szkoleń i warsztatów mogą ulec zmianie.
Przed kaŜdym z planowanych spotkań we wszystkich miejscowościach gminy Stare Pole pojawią
się ogłoszenia informujące o dokładnym terminie
i miejscu szkolenia. Udział w szkoleniach jest
bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.
L. Szymańska

*******
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Starym Polu przypomina o składaniu nowych
wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na
okres zasiłkowy 2008/2009. Od dnia 1 października 2008 r. wchodzi w Ŝycie ustawa o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr
192 poz. 1378 z 2007 r.) Wniosek o przyznanie
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, w odróŜnieniu od wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, naleŜy złoŜyć nie u komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, lecz bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się o świadczenie. Formularze wnio-

*******

pełnomocnictwo od rodziny zmarłego do odebrania
aktu zgonu.
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu posiada
księgi urodzeń, małŜeństw i zgonów od 1908 roku, z
których wydaje odpisy. Za czynności urzędowe
pobierane są opłaty skarbowe zgodnie z ustawą o
opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. z późniejszymi zmianami. Zgłoszenie urodzenia i zgonu
jest bezpłatne. Za sporządzenie aktu małŜeństwa
pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84,00
zł, za podanie złoŜone do urzędu nie pobiera się
opłaty skarbowej. Uzyskanie odpisu z akt stanu cywilnego kosztuje 22,00 zł odpis skrócony, 33,00 zł
odpis zupełny. Urząd Stanu Cywilnego przygotowuje równieŜ jubileusze długoletniego poŜycia małŜeńskiego. Z okazji 50 lecia poŜycia małŜeńskiego Wójt
Gminy wręcza medale nadane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Poleskiej. Wszystkie pary obchodzące jubileusz zapraszam do współpracy.
K. Fałek

Urząd Stanu Cywilnego

*******

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7,30 do 15,30. W Urzędzie Stanu
Cywilnego załatwia się sprawy z zakresu rejestracji
stanu cywilnego dotyczące: urodzenia, małŜeństwa, zgonu.
Osobą, która moŜe dokonać zgłoszenia urodzenia,
jest jedno z rodziców noworodka, które powinno
przedłoŜyć kartę urodzenia dziecka wystawioną
przez lekarza, akt małŜeństwa jeŜeli rodzice pozostają w związku małŜeńskim oraz dowody osobiste
obojga rodziców.
W przypadku narodzenia dziecka nie pochodzącego
ze związku małŜeńskiego zgłoszenia dokonują obydwoje rodzice lub tylko matka dziecka.
W celu zawarcia związku małŜeńskiego niezaleŜnie
czy to jest ślub cywilny zawierany tylko w Urzędzie
Stanu Cywilnego, czy ślub konkordatowy zawierany
w kościele do urzędu zgłaszają się obydwoje przyszli małŜonkowie przedkładając dowody osobiste
oraz akty urodzenia z uiszczoną opłatą skarbową. W
przypadku ślubu konkordatowego przyszli małŜonkowie uzyskują po złoŜeniu zapewnienia, Ŝe nie ma
przeszkód do zawarcia małŜeństwa zaświadczenie
na zawarcie ślubu w formie konkordatowej.
Zgłoszenia zgonu dokonują członkowie rodziny
zmarłego, przedkładając w urzędzie kartę zgonu
wystawioną przez lekarza oraz dokument stwierdzający toŜsamość zmarłego Zgłoszenia zgonu moŜe
dokonać równieŜ inna osoba, ale powinna posiadać

Centrum Kształcenia
na Odległość na Wsiach

sków, jak równieŜ informacje dotyczące ww.
świadczenia udostępnia ośrodek pomocy społecznej.
Jednocześnie przypominamy 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 20 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.
B. śołędziewska

Ponownie informujemy, iŜ w miesiącu
marcu została oddana do uŜytku sala komputerowa na potrzeby projektu Centrum Kształcenia na
Odległość na Wsi. Projekt ten powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia moŜliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych.
Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje
szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie zdobyć lepszą, ciekawszą pracę oraz podnieść
swoją pozycję społeczną. Projekt adresowany jest
w szczególności do osób z utrudnionym dostępem
do edukacji, między innymi do osób niepełnosprawnych, a takŜe tych, którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych. W kaŜdym Centrum czeka nowoczesny sprzęt umoŜliwiający dostęp do platformy elearningowej. Sale wyposaŜone są w:
• 10 komputerów z dostępem do Internetu (w
tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z
moŜliwością wypoŜyczenia do nauki w domu
osobom niepełnosprawnym),
• niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie specjalistyczne,
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•

komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych,
• 10 kompletów mebli biurowych,
• telefax,
• drukarkę,
• zdalny dostęp do platformy e-learningowej,
• zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów
dydaktycznych - 50 szkoleń e-learningowych
(szkoleń zdalnych, biblioteki multimedialnej,
programów edukacyjnych oraz słowników).
W ramach Projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty szkoleniowej. Szkolenia są dostępne
poprzez platformę e-learningową. KaŜdy uczestnik
szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.
W tej chwili dostępnych jest 50 kursów:
1. A moŜe samozatrudnienie
2. Administracja systemami komputerowymi
3. Agent ubezpieczeniowy
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Asystent bankowości
6. Bazy danych
7. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
8. BHP
9. Biologia
10. Broker ubezpieczeniowy
11. Chemia
12. Edukacja zdalna
13. Fizyka
14. Geografia
15. Grafik komputerowy
16. Grafika menedŜerska i prezentacyjna
17. Handlowiec
18. Historia
19. Jak zdobyć i utrzymać pracę
20. Język angielski
21. Język niemiecki
22. Język polski
23. Kariera - decyduję, planuję, działam
24. Księgowość
25. Matematyka
26. Ocena pracowników
27. Ochrona danych osobowych
28. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja
29. Opiekun osób starszych
30. Opiekunka dziecięca domowa
31. Organizator agrobiznesu
32. Planowanie potrzeb
33. Podstawy Technik Informatycznych
34. Poradnictwo zawodowe - wsparcie dla Twojego sukcesu
35. Pracownik administracyjny
36. Prawo zamówień publicznych
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37. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
38. Przedstawiciel handlowy
39. Przetwarzanie tekstów
40. Rekrutacja
41. ŚcieŜki kariery
42. Sprzedawca
43. Systemy motywacyjne
44. Telemarketer
45. Usługi w sieciach informatycznych
46. UŜytkowanie komputerów
47. Zarządzanie kadrami
48. Zarządzanie projektami
49. Zawody przyszłości
50. Zostań e-pracownikiem
Zapisy przyjmowane są osobiście w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy w Starym Polu,
pod numerem telefonu (0-55) 271-35-32 lub na
adres e-mail informatyk@starepole.pl. Godziny otwarcia: wtorek i środa godz. 1640 – 1940
(aktualne godziny otwarcia wywieszone są na
drzwiach Centrum). Kursy są całkowicie bezpłatne! Zapraszamy wszystkich chętnych.
J.Salamonik

*******
Rejestracja przedpoborowych
W dniu 10 października 2008 r. zostanie
przeprowadzana rejestracja przedpoborowych
rocznika 1990. Osoby podlegające wezwaniu
winne zgłosić się w tym dniu w Urzędzie Gminy
w Starym Polu.
W.Łapacz

*******
Badania Profilaktyczne
W budŜecie gminy Stare Pole zarezerwowane zostały środki na badania profilaktyczne
mieszkańców. Badania obejmują osoby powyŜej
50 r. Ŝycia:
- USG jamy brzusznej,
- osteoporoza,
- badanie poziomu cholesterolu.
Obecnie trwają zapisy w Ośrodku Zdrowia
„MEDERI” w Starym Polu. Badania wykonywane
są bezpłatnie w Ośrodku Zdrowia „MEDERI” w
Malborku, przy ul. Kotarbińskiego.
W.Łapacz

