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Kończą swoją pracę
Dobiega końca kadencja pracy obecnej
Rady Gminy. Działalność radnych przypada na
lata 2002- 2006. W czasie tej kadencji odbyło
się 30 sesji zwyczajnych na których podjęto 330
uchwał. Dotyczyły one róŜnych spraw, takich
jak: gospodarka, oświata i sprawy socjalne.
Ta Rada swoją troską objęła sołectwa kładąc
nacisk na poprawę warunków Ŝycia.
Na pewno do końca nie udało się rozwiązać
wszystkich problemów, związane było to z ilością posiadanych środków. Efekty oceńcie Państwo sami. Istotnym elementem pracy tej kadencji były obchody 675 rocznicy nadania praw
lokacyjnych. Były to róŜne cykliczne imprezy,
które przybliŜały mieszkańcom historię.
Trudno wyliczać po kolei osiągnięcia tej Rady.
Muszę stwierdzić, Ŝe praca radnych była merytoryczna, nacechowana chęcią zmian na terenie
naszej gminy. Niech mnie będzie wolno złoŜyć
podziękowania radnym, kierownikom jednostek
za twórczą i oddaną pracę dla naszej gminy.
WyraŜam takŜe podziękowania pracownikom
Urzędu Gminy za pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.
Słowa szczególnego podziękowania kieruję do
Was Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Pole za
zrozumienie i wyraŜanie opinii na temat podejmowanych decyzji przez kończącą swoją kadencję radę.
Z pozdrowieniem
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina

*******
Szanowni Państwo
W niedługim czasie zakończy się któraś
z kolei kadencja samorządu gminnego. Staniemy przed dylematem, wyboru radnych do nowej
czteroletniej kadencji. Aby tego dokonać musimy podjąć się trudu i powinności wobec państwa demokratycznego – wyboru naszego przedstawiciela. Jestem przekonany, Ŝe kaŜdemu z
nas „leŜy” na sercu dobro naszej gminy i powiatu. Tylko poprzez czynne uczestnictwo w tych
wyborach moŜemy tego dokonać. Stare porzekadło mówi „Tylko nieobecni nie mają racji”.
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Niech te słowa nie będą miały racji w naszej
gminie. Zachęcam i zapraszam Państwa do
udziału w tegorocznych wyborach. Miejmy
świadomość, Ŝe nasz głos będzie miał wpływ na
dalszy rozwój naszej gminy i powiatu. Będzie
stworzona moŜliwość dojazdu z poszczególnych
miejscowości do punktów wyborczych. Skorzystajmy z szansy jaką stwarza nam demokracja
naszego państwa. Liczę na liczny udział mieszkańców gminy w wyborach.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina

*******
Szanowni Państwo
Kadencja samorządu 2002-2006 zdominowana została przez sprawy ochrony środowiska oraz politykę społeczną. Dla tych zadań poszukiwano środków pozabudŜetowych, które w
zdecydowanej większości pozyskano z róŜnego
rodzaju programów Unii Europejskiej.
Niewielu mieszkańców juŜ pamięta, kiedy rozpoczęto pierwsze prace związane z budową kanalizacji. Na dzień dzisiejszy z oczyszczalni
ścieków korzystają 2993 osoby, co stanowi 63,8 %
mieszkańców gminy. W ciągu ostatnich czterech
lat na te cele przeznaczono ok. 900 tys.zł. Coraz
większa liczba gospodarstw posiada pojemniki
na śmieci oraz przestrzega zasad segregacji odpadów. Przyjęła się równieŜ wprowadzona
ostatnio akcja „Wystawka”. Realizacja tych i
podobnych zadań określonych w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gmio ny uchwalonego przez Radę Gminy 21 września
bieŜącego roku zapewni czystość i estetykę naszych terenów. Dla miejscowości Królewo
opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej oraz złoŜono wniosek o przyznanie
środków na dofinansowanie tej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Mimo otrzymanych
obietnic naszych dotychczasowych przedstawicieli w Sejmiku Samorządowym wniosek nie
był dostatecznie poparty. Przewidywany koszt
zadania ok. 2.400.000 zł. Koszt opracowania
dokumentacji wynosi 53 tys zł. Jest równieŜ
opracowane Studium wykonania oraz Program
funkcjonalno-uŜytkowy dla projektu „Komplek-

sowe Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej
na terenie miejscowości Kraszewo, Parwark,
Ząbrowo”. Bez tych opracowań nie moŜna ubiegać się o jakiekolwiek dofinansowania na realizację inwestycji. Koszt opracowań wyniósł ponad 30 tys. zł. Poprawa infrastruktury to takŜe
wymiana sieci kanalizacyjnej w Złotowie za
kwotę 25 tys. zł, budowa wodociągu do Krasnołęki za kwotę 225 tys. zł oraz ciągłe poprawianie
sprawności oczyszczalni w Starym Polu, Złotowie i Krasnołęce. Prowadzona jest równieŜ bardzo powaŜna inwestycja w zakresie gospodarki
komunalnej-budowa cmentarza w KrzyŜanowie.
Na modernizację dróg wydano 715 tys. zł wykonując drogi w Janówce i Kławkach, do których otrzymano dopłatę w wysokości 90 tys. zł
oraz ulice osiedlowe z chodnikami w Starym
Polu. Dofinansowywano cząstkowe remonty
dróg powiatowych oraz opracowanie dokumentacji na kapitalny remont drogi w Stare Pole –
Złotowo, Stare Pole - Kaczynos - Królewo.
Zgodnie z podpisywanym corocznie porozumieniem do Starostwa na remonty dróg przekazano
ok. 365 tys. zł. Nie tylko dla naszych mieszkańców, ale i innych zainteresowanych walorami
naszej gminy przygotowano tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Obecnie uzbrojonych w
podstawową infrastrukturę jest 19 działek o powierzchni od 10 do 13 arów jedna. Cena wywoławcza to 13 zł za metr kwadratowy. W miesiącu styczniu 2005 r. otrzymaliśmy od Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej 3 budynki mieszkaniowe przekazane łącznie z ekspertyzami budowlanymi wskazującymi na konieczność przeprowadzenia remontów kapitalnych. Po długotrwałej
analizie ewentualnych zysków i strat z tytułu
eksploatacji tych mieszkań podjęto decyzję o
sprzedaŜy w drodze przetargu pustostanów i za
te środki wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej na indywidualne systemy grzewcze.
Obecnie trwa sprzedaŜ mieszkań dotychczasowym najemcom. Poprzez stowarzyszenie
„AGAPE” zapewniono 4 miejsca do zamieszkania dla osób opuszczających domy dziecka, a nie
mających innych moŜliwości usamodzielnienia
się. Być moŜe sytuację tą i podobne poprawią
zaplanowane do realizacji w latach następnych
mieszkania socjalne. W roku 2006 opracowano
dokumentację techniczną na budowę budynku.
Stopień zamoŜności naszych mieszkańców
moŜna ocenić po środkach finansowych przekazywanych na pomoc społeczną. Średnio rocznie
na ten cel przeznacza się ok. 333.874 zł, z których korzysta 228 rodzin.

Do budŜetu dodatkowo pozyskiwane są środki
na zasiłki okresowe, doŜywianie dzieci, a takŜe
Ŝywność w ramach programu PAED. Tylko w
tym roku na zasiłki okresowe otrzymano dofinansowanie w wysokości 106.620 zł, 39.700 zł na
doŜywianie oraz 1400 kg Ŝywności. Pomoc najuboŜszym to równieŜ dodatki mieszkaniowe na
wypłatę których rocznie przeznacza się ok.
202.565 zł. Z dopłat korzysta 128 rodzin. Pomoc
dla mieszkańców tych niezmotoryzowanych to
dopłata do kursującego autobusu nr 10. W 2006 r.
na ten cel zostanie przekazanych 52.000 zł.
Przydzielona pomoc finansowa to nie wszystkie
działania w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych. Organizowane jest zatrudnienie w
ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz
ostatnio prace społecznie uŜyteczne.
Z ostatniej moŜliwości jaką dała ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy
skorzystało 200 osób w tym 160 kobiet bezrobotnych, bez prawa do zasiłku korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. W Urzędzie
Gminy, co roku jest zatrudnionych co najmniej
po 3 staŜystów, a w ramach robót publicznych i
przygotowania zawodowego w okresie kadencji
88 osób. Zorganizowano równieŜ spotkanie z
Pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy.
Na 50 zaproszonych bezrobotnych przybyło 30,
z tego 2 osoby zainteresowały się pracą.
Polityka społeczna to równieŜ umoŜliwianie
mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów.
Od 2003 r. zaczynając od dowozów do Ośrodka
Medycznego w Malborku po dzień dzisiejszy
sprowadzając specjalistów do Ośrodka w Starym Polu. Po składanych na zakończenie badań
sprawozdaniach naleŜy stwierdzić, Ŝe mamy
schorowane społeczeństwo, a dostęp do specjalistów jest coraz trudniejszy. Łącznie z rokiem
bieŜącym wykonano badania: laryngologiczne,
okulistyczne, ginekologiczne, kardiologiczne,
USG prostaty, tarczycy, jamy brzusznej, RTG
klatki piersiowej i mammografię. Badaniami
była objęta równieŜ młodzieŜ szkolna klas I- IV
w zakresie laryngologii, okulistyki, wad postawy oraz przeglądu uzębienia i podstawowego
leczenia. Co roku wzrastały przekazywane środki na badania profilaktyczne aŜ do 15 tys. zł w
roku 2006 i co roku wzrasta zainteresowanie
mieszkańców.
NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe byliśmy jedną z
gmin dopłacających do funkcjonowania szpitala.
Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wybudowano w Królewie i Kraszewie oświetlenie
drogowe. Koszt tych zadań to 96 tys. zł. Przy3

stąpiono do Powiatowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego powstałego na bazie Państwowej StraŜy PoŜarnej w Malborku przy
udziale środków z funduszu europejskiego.
Wkład finansowy naszej gminy wynosi 7.000 zł.
Ponadto co roku zgodnie z podpisywanymi porozumieniami przekazywane są środki finansowe dla Policji na zakup paliwa i drobnego wyposaŜenia posterunku. Poprawę warunków nauczania rozpoczęto od oddanej do uŜytku sali
gimnastycznej na budowę której zaciągnięto
kredyt w wysokości 508.000 €. Co roku spłata
rat z odsetkami to kwota ok. 435 tys. zł i jest to
zaleŜne od wartości euro. Pozostała do spłacenia
kwota 338.654 €. Wyremontowano świetlicę
szkolną, klatkę schodową oraz trwa budowa
ogrodzenia szkoły. Zadania te zrealizowano przy
udziale środków pozabudŜetowych, które pozyskano z róŜnych źródeł w wysokości ok. 105
tys. zł. W ramach programu Ministerstwa Edukacji wyposaŜono 2 pracownie komputerowe w
szkole oraz zorganizowano Centrum Multimedialne w bibliotece szkolnej. Komputery do
ogólnego uŜytku wraz z dostępem do Internetu
otrzymano w ramach programu IKONKA, zainstalowane zostały w Ośrodku Kultury w Starym
Polu. Poprzez wsparcie finansowe w ramach
programów unijnych zaktywizowały się wsie w
zakresie remontów świetlic wiejskich i organizowania placów zabaw i innych miejsc rekreacji
ruchowej. Pierwszym remontowanym obiektem
była świetlica w Złotowie. Następnie Kaczynos,
Szlagnowo, Ząbrowo, Janówka i Klecie. Środki
przeznaczone na ten cel w wysokości ok. 620
tys. zł pochodziły z budŜetu, w tym ok. 210 tys. zł
z programów unijnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na adaptację budynku na świetlicę w
Ząbrowie w wysokości 60.000 zł. Pierwszy profesjonalny plac zabaw powstał w KrzyŜanowie i
Kaczynosie, kolejne w Złotowie, Starym Polu,
Królewie, Kaczynosie Kolonii i Kławkach. Wartość zadań wynosi ok. 200 tys. zł w tym ok. 35
tys. zł ze środków kontraktu wojewódzkiego i
Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto uzupełniano sprzęt i tworzono nowe boiska do gry
w piłkę. Bardzo waŜne jest by dzieci i młodzieŜ
miały wypełniony czas szczególnie w okresie
wakacji. Mimo tego, Ŝe corocznie na wypoczynek przeznacza się ok. 30000 zł to jest wciąŜ za
mało by zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje.
W trakcie tej kadencji były załatwiane
sprawy społeczne te duŜe i te drobne niewymagające nakładów finansowych. Mam nadzieję,
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Ŝe kaŜdy z mieszkańców znajduje w realizacji
zadań swój własny wkład i satysfakcję z funkcjonowania gminy.
Włodzimierz Załucki

*******
Inwestycje i remonty budowlane
w 2006 r.
Droga w Kławkach
W kwietniu dokończona została budowa drogi
gminnej w miejscowości Kławki.
Na odcinku 307 m ułoŜone zostały płyty betonowe. Wartość robót wyniosła prawie 64.000 zł,
z czego 30.000 zł zostało zrefundowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Świetlica w Szlagnowie
Po pięciu miesiącach prac remontowych w maju
br. została oddana do uŜytku świetlica w Szlagnowie. Budynek byłej zlewni mleka jest dziś
nowoczesną świetlicą, w której znajduje się
duŜa sala, kuchnia i pomieszczenia sanitarne.
Zostały wykonane nowe podłogi, tynki,
pomalowano ściany i sufity, wymieniono okna i
drzwi. Budynek został docieplony, wykonano
nowe instalacje. Zamontowano kominek,
zagospodarowano teren wokół świetlicy.
Świetlicę wyposaŜono w stoliki, krzesła, szafki
kuchenne, kuchnie gazową, lodówkę, komputer,
biurko, rolety, karnisze, firanki, stół do pinponga. Wartość zadania wyniosła 225.000 zł, z
czego ponad 168.000 zł otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Cmentarz komunalny w KrzyŜanowie
Trwają prace I i II etapu budowy cmentarza w
KrzyŜanowie. Wybudowano sieć wodociągową,
kanalizację deszczową, ukształtowano teren.
W bieŜącym roku wykonano parking, drogi
wjazdowe, oraz ciągi pieszo-jezdne. Jeszcze w
tym roku zostanie wykonane ogrodzenie z cegły
klinkierowej od drogi powiatowej i drogi do
Klecia. Wartość robót objęta I i II etapem wyniesie 700.000 zł. Wszystkie urządzenia budowane są zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i przepisami związanymi z urządzaniem cmentarzy. Przepisy te wyznaczają minimalne szerokości dróg, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, oraz podają powierzchnię dróg,
zieleni, placów, która powinna towarzyszyć czę-

ści grzebalnej. Aby móc oddać budowaną część
cmentarza do uŜytkowania, konieczne jest ogrodzenie pozostałej części terenu, wykonanie obostrzeń linii energetycznej przebiegającej przez
teren cmentarza, nasadzenie drzew, krzewów,
wykonanie trawników i oznakowanie dróg.
Przygotowywana część cmentarza stanowi ok. ¼
projektowanej powierzchni grzebalnej i zabezpiecza teren na blisko 360 grobów.
Docelowo projekt przewiduje ich ponad 1400.
Place zabaw
Na terenie naszej gminy powstało 6 nowych
placów zabaw:
• w Starym Polu przy Gminnym Ośrodku Kultury,
• w Starym Polu na terenie stadionu,
• w KrzyŜanowie - uzupełniono urządzenia na
terenie parku oraz ogrodzono staw,
• w Królewie przy świetlicy wiejskiej,
• w Kławkach,
• w Kaczynosie Kolonii.
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Jednak nie zapewnią bezpieczeństwa dzieci jeŜeli będą niszczone i dewastowane. Koszt zagospodarowania wszystkich placów
wyniósł prawie 150.000 zł. Dlatego zwracamy
się z prośbą o reagowanie na czyny wandalizmu
jakie mają miejsce na placach zabaw, oraz przestrzegania zasad kultury.
Świetlica w Ząbrowie – Odnowa Wsi
Trwają prace budowlane związane z adaptacją
budynku w Ząbrowie na wiejską świetlicę.
Inwestycja realizowana jest w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi przy wsparciu
samorządu województwa pomorskiego.
W świetlicy znajdować się będzie: sala, aneks
kuchenny, szatnia, korytarz, oraz pomieszczenia
higieniczno – sanitarne. Roboty rozbiórkowe
zostały wykonane przez mieszkańców Ząbrowa.
Pozostałe roboty budowlane, są wykonane przez
wykonawcę wybranego w drodze przetargu.
Świetlica zostanie wyposaŜona w stoliki, krzesła, biurko, komputer, rolety, karnisze, firanki,
szafki kuchenne, kuchnię gazową, lodówkę,
szafy i ławki do szatni.
Koszty związane z adaptacją świetlicy wyniosą
ponad 210.000 zł. Z czego 28 % kosztów kwalifikowanych zostanie sfinansowane ze środków
budŜetu województwa pomorskiego.
Głównym celem projektu jest poprawa infrakulturalnostruktury słuŜącej rozwojowi
oświatowemu mieszkańców wsi. Celami dodatkowymi jest podniesienie jakości Ŝycia miesz-

kańców, doskonalenie współpracy mieszkańców
i partnerów lokalnych oraz aktywizacja i zaangaŜowanie społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz rozwoju swojej wsi.
Oświetlenie drogi w Kraszewie.
W Kraszewie na odcinku o długości ponad 600
m została wybudowana sieć oświetleniowa.
W celu oświetlenia drogi postawiono 16 słupów
i zamontowano 8 lamp. Koszt inwestycji wyniósł 47.000 zł.
Remont świetlicy w Janówce
W świetlicy rozpoczęto juŜ prace rozbiórkowe.
Remont zostanie przeprowadzony w jednej sali,
kuchni, szatni, korytarzu i pomieszczeniach sanitarnych. Zostanie takŜe naprawiony dach.
Koszt remontu wyniesie ok. 80.000 zł.
Woda do budynków wielorodzinnych w Krasnołęce.
Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej do byłych budynków wojskowych w Krasnołęce. Długość sieci wyniesie ponad 670 m.
Do nowego zasilania zostaną podłączone 3 budynki. Koszt zadania wyniesie ok. 210.000 zł.
W.Szopka

*******
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
w Gminie
Skończyły się wakacje, Ŝniwa, najgorętszy okres w Ŝyciu wsi. Zawsze jesteśmy pełni
niepokoju, o nasze dzieci i plony. Tegorocznego
lata według prognoz meteorologów właściwie
miało nie być, okazało się jednak, Ŝe miesiąc
lipiec przyniósł nam upały jakich nie było od
dziesięcioleci. Było tak upalnie i sucho, Ŝe
strach pomyśleć co by mogło być, gdyby gdzieś
zaprószono ogień. Na szczęście nic takiego na
terenie naszej gminy nie miało miejsca. W miesiącu sierpniu, kiedy przyszedł czas Ŝniw zaczęły padać ulewne deszcze, co nie sprzyjało
sprawnemu przeprowadzeniu Ŝniw, ale dawało
gwarancję, Ŝe nie będzie zagroŜenia poŜarowego
jak w poprzednich latach, gdzie były przypadki
spalenia zboŜa na pniu. StraŜacy jednak nie zaniechali swojej działalności społecznej. Prawdziwą plagą na terenie naszej gminy stały się
osy i pszczoły, które gnieździły się na posesjach
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oraz w zabudowaniach gospodarczych. StraŜacy
wyjeŜdŜali 19 razy usuwając 24 gniazda, pomagali równieŜ w wypompowywaniu wody z piwnic zalanych obiektów.
Miłym wydarzeniem podczas tego lata był jubileusz 60 lecia istnienia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Ząbrowie, który straŜacy obchodzili w
dniu 2 lipca. Msza św. odprawiona przez księdza kanonika Bogdana Lesińskiego w intencji
straŜaków oraz odsłonięcie tablicy na remizie
uświetniły tą uroczystość. Całą uroczystość poprzedziły
wielomiesięczne
przygotowania
obiektu, aby pokazać się z jak najlepszej strony.
StraŜacy samodzielnie ogrodzili posesję remizy,
uporządkowali ją oraz wmurowali tablicę pamiątkową, która upamiętniała będzie tą uroczystość. Środki na zakup materiału na ogrodzenie
zbiornika oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej
w wysokości 7.423 zł przeznaczono z budŜetu
gminy. W uroczystościach wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Pawlina, Wójt
Gminy Pan Włodzimierz Załucki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych w Gdańsku Pan Stanisław
Kochanowski, Członek Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w
Warszawie Pan Zygmunt Tomczonek, Zastępca
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku Pan Stanisław Chabel, Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Malborku Pan Andrzej
Zakrzewski, Sekretarz Zarządu Powiatowego
ZOSP Pan Mieczysław śarnowski oraz sympatycy i sponsorzy z zaprzyjaźnionych zakładów
pracy z terenu gminy.
Za udział w jubileuszu wszystkim gościom serdecznie dziękujemy.
Krystyna Fałek

*******
GOPS informuje
Świadczenia Rodzinne
Świadczenia rodzinne wypłacane są na
okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 1 września i trwa do końca sierpnia następnego roku. Od miesiąca lipca br. w tutejszym Ośrodku
przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy,
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który rozpoczyna się 1 września 2006 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia18 lipca 2006
r. (Dz.U.2006.130.903) wprowadzono zmiany
do ustawy o świadczeniach rodzinnych, które
obowiązują od nowego okresu zasiłkowego.
Zgodnie z ustawą świadczenia rodzinne (zasiłek,
dodatki oraz świadczenie pielęgnacyjne) są
przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków
związanych z utrzymaniem dziecka. Głównym
warunkiem, otrzymania zasiłku jest spełnianie
kryterium dochodowego. Ustawa o świadczeniach rodzinnych ustala, Ŝe zasiłek przysługuje
jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
504 zł.
W przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego kwota ta zwiększa się do 583 zł. PowyŜsze kryteria obowiązują od 1 maja 2004 r. i
będą obowiązywały nadal, poniewaŜ w wydanym rozporządzeniu Rada Ministrów ustaliła, Ŝe
kryteria dochodowe nie ulegają zmianie.
Zmianie ulegają natomiast kwoty zasiłków
rodzinnych:
Wysokość zasiłku rodzinnego, ogłoszona przez
Radę Ministrów w rozporządzeniu z 18 lipca
2006 r.:
1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5
roku Ŝycia,
2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyŜej 5 roku
Ŝycia do ukończenia 18 roku Ŝycia,
3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyŜej 18 roku
Ŝycia do ukończenia 24 roku Ŝycia.
Wzrosną równieŜ kwoty czterech dodatków
oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Od 1 września
2006 r. przysługują one w następujących wysokościach:
1) wysokość dodatku z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
2) wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 60,00 zł
miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku Ŝycia, oraz 80,00 zł na dziecko w wieku
powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 24 roku
Ŝycia,
3) wysokość dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego - 100,00 zł na dziecko,
4) wysokość dodatku z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,

- 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 września wynosi 153,00 zł miesięcznie.
Zmianie nie ulegną kwoty następujących dodatków:
1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nadal – 1.000,00 zł,
2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 400, 00 zł miesięcznie,
3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka:
- 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej
jednak niŜ 340,00 zł na wszystkie dzieci,
- 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niŜ 500,00 zł na wszystkie
dzieci,
4) świadczenie pielęgnacyjne – 420,00 zł miesięcznie,
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
Ŝywego dziecka – 1.000,00 zł na jedno dziecko.
Osoby, które do chwili obecnej nie złoŜyły
wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, mogą to zrobić od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30
do 15.30 w tutejszym Ośrodku Pomocy
Pomoc Społeczna:
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej udziela
pomocy i wsparcia wszystkim rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej związanej
m.in. z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym,
klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, przy jednoczesnym uwzględnieniu trudnej sytuacji finansowej rodziny, tzn. miesięczny dochód osoby
lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie moŜe
być większy od kwoty określonej w ustawie o
pomocy społecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego. W przypadku osób ubiegających się
o pomoc sumuje się przychody wszystkich
członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego
złoŜenie wniosku. Muszą to być dochody netto,
czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Od 1 października 2006 r. kwoty kryteriów
dochodowych uprawniających do korzystania z
pomocy społecznej ulegają zmianie. Zmiany kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej określa Rozporzą-

dzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r.
ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 135 poz.950 z
27 lipca 2006 r., w związku z tym:
Wysokość kryterium dochodowego dla osoby
samotnie gospodarującej wynosić będzie –
477 zł
Natomiast wysokość kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie – 351 zł
Wzrośnie równieŜ kwota stanowiąca podstawę
do ustalenia pomocy pienięŜnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie, pomocy na kontynuowanie nauki i
pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Istotną zmianą będzie równieŜ podwyŜszenie maksymalnej kwoty zasiłku stałego do 444
zł., a takŜe kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego na 207 zł. Wymienione rozporządzenie
regulujące w/w zmiany wchodzi w Ŝycie z
dniem 1 października 2006 r.
B.śołędziewska

*******
Z prac GKRPA
Wypoczynek
Ze środków budŜetu gminy 37 dzieci z
rodzin wymagających wsparcia brało udział w
wypoczynku letnim. Placówka wypoczynku
Dzieci i MłodzieŜy w Gdyni realizowała bogaty
program rekreacyjny na terenie trójmiasta oraz
na Helu. Dzieci, które potrzebowały wsparcia
mogły i korzystały z pomocy Pani psycholog i
pedagog. Z informacji uzyskanych na spotkaniu
po kolonii w dniu 30 sierpnia w Urzędzie Gminy w którym brały udział dzieci, rodzice, pracownicy GOPS, pedagog szkolny i kolonijny
wynika, Ŝe wakacje były udane.
Prywatna Pracownia Psychologiczna w GiŜycku
realizowała program profilaktyczno-terapeutyczny:
- „Tworzymy udaną grupę”
- „Nasze emocje”
- „Nikotyna wciąga”
MłodzieŜ korzystająca z tej formy wypoczynku
była równieŜ zadowolona ze swego pobytu koło
GiŜycka. Obie grupy były dowiezione do miejsc
wypoczynku oraz przywiezione do Starego Pola
w ramach środków budŜetowych.
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Pielgrzymka
W dniach 29-30 lipca odbyła się pielgrzymka do
sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej w Licheniu
pod hasłem „Nieśmy innym nadzieję”. Mówiono tam równieŜ o coraz częstszych przypadkach
społecznego znieczulenia, które przejawia się
zarówno po stronie instytucji jak i obywateli.
Nie wszyscy uczestnicy pielgrzymki byli zadowoleni ze względu na duŜą odległość od miejsca
noclegu, ale większość pielgrzymów wracała z
taką refleksją: Tyle jesteś wart ile udzielisz pomocy drugiemu człowiekowi i to jest dewiza,
która powinna nam towarzyszyć na co dzień
przez całe Ŝycie. Pomagajmy sobie i szanujmy
to co mamy. Z pielgrzymki tej, jak co roku mogły skorzystać osoby z grup trzeźwościowych, a
takŜe inne o niskich dochodach. Koszty przejazdu mieszkańców pokrywane są z budŜetu gminy. Zapraszamy za rok.
Badania profilaktyczne
Od miesiąca maja rozpoczęto zaplanowane badania profilaktyczne w zakresie chorób:
- prostaty,
- tarczycy,
- przewodu pokarmowego,
- serca i układu krąŜenia.
Badania kardiologiczne będą jeszcze przeprowadzane w m-cu październiku. Dokładny termin
zostanie podany do publicznej wiadomości. Istnieje moŜliwość dowozu zorganizowanej grupy
kobiet w wieku 55 do 69 lat na badania mammograficzne w wyznaczonym dniu tylko dla
mieszkańców gminy Stare Pole, zgłoszenia
przyjmuje Urząd Gminy. Na badania profilaktyczne juŜ od 4 lat z budŜetu gminy przeznaczane jest od 5 do 15 tys. w roku bieŜącym
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z profilaktyki.
K.Lemke

*******
... a w szkole
rozpoczął się kolejny rok szkolny. Obecnie w szkole naukę pobiera 586 uczniów w 27
oddziałach klasowych. Po raz pierwszy powitaliśmy uczennicę ze wsi Stalewo. W związku z
tym ilość uczniów uczęszczających do szkoły
spoza wyznaczonego przepisami terenu wzrosła
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do 39 osób i mamy nadzieję, iŜ będzie ona
wzrastać nadal, zwłaszcza, Ŝe w tym roku szkolnym po raz pierwszy nasi uczniowie wyjechali z
rodzicami za granicę i nie wiadomo, czy wrócą.
Pierwszego września nauczanie w szkole rozpoczęły teŜ dwie nowe nauczycielki. Pani Izabela
Miaśkiewicz uczy języka angielskiego w Szkole
Podstawowej, a Pani Ewa Sokoluk wyjaśnia
tajniki chemii w Gimnazjum.
Początek roku szkolnego to takŜe wybór nowych władz samorządu uczniowskiego Nową
przewodniczącą została Paulina Bednarz –
uczennica klasy III a Gimnazjum.
Upłynęła teŜ kolejna kadencja władz Rady Rodziców. W związku z tym nową przewodniczącą
została Pani Aneta Marciniak, wiceprzewodniczącymi Panie Anna Iwaniuk i Alina Lisiecka, a
sekretarzem Pani Aleksandra Trawińska. Serdeczne podziękowania za wkład pracy, poświecony czas i wyciągnięte na dłoni dla młodzieŜy
serce, to zbyt mało, aby podsumować wkład
pracy Pań: Teresy Kowalskiej i Aleksandry
Stankowskiej. Przez te sześć ostatnich lat, dzięki tym Paniom szkoła „wypiękniała” i otworzyła
się na większą współpracę z rodzicami. PoniewaŜ dzieci Pań pozostają nadal naszymi
uczniami, moŜemy tylko prosić o dalsze zaangaŜowanie. Od października rozpoczyna się w
szkole akcja dostarczania mleka i kakao. Informujemy więc, Ŝe miesięczna opłata za kakao
wynosi 3,50 zł, a za mleko 2,20 zł.
Produkty te na podstawie uchwały Rady Rodziców będą wydawane dzieciom co drugi dzień.
W tym roku szkolnym będą odbywać się teŜ
konsultacje dla rodziców w następujących terminach:
 6 listopada,
 5 grudnia,
 8 stycznia,
 26 marca,
 7 maja.
W tym roku szkolnym szkoła będzie organizatorem zajęć „Sport po 16”, na które otrzymaliśmy
dofinansowanie.
Niestety, nie mamy pewności, czy odbędzie się
nauka pływania, na którą równieŜ otrzymaliśmy
dofinansowanie, ale jej realizacja uzaleŜniona
będzie od ukończenia remontu basenu w Malborku.
Tadeusz Kaczorek

Wieści z przedszkola…
W nowym roku szkolnym 2006/2007 liczbę
dzieci uczęszczających do przedszkola przedstawia poniŜsza tabela
Rok
liczba dzieci
Liczba godzin
urodzenia razem w tym 5 godz. 9 godz.
dziew.
2004
2
2
1
1
2003
15
9
4
11
2002
22
12
10
12
2001
20
14
6
14
2000
56
32
29
27
1999
3
0
3
0
Ra118
69
53
65
zem:
Od początku roku zrezygnowało 6 dzieci na ich
miejsce zostały przyjęte nowe dzieci w większości rodziców pracujących lub ze wskazaniem
poradni lub lekarza, aby dziecko uczęszczało do
przedszkola. W tym roku szkolnym rada pedagogiczna wybrała trzy obszary, nad którymi
będzie pracować to:
1. Przyroda i ekologia w przedszkolu.
2. Zagadnienia wychowawcze.
3. śywienie dzieci.
Poprzez działania do pierwszego obszaru przybliŜymy dzieciom:
- Wiadomości na temat społecznego i przyrodniczego środowiska, w którym Ŝyje
człowiek.
- Zasady ochrony przyrody- racjonalne korzystanie z zasobów Ziemi – segregowanie róŜnych odpadów i śmieci.
- Poznanie przyczyn erozji i skaŜenia środowiska - negatywny wpływ na wzrost roślin i
Ŝycie ludzi i zwierząt.
- Budzenie wśród dzieci świadomości ekologicznej.
W drugim obszarze realizowany będzie program
„Agresji stop!, którego głównymi celami będzie
między innymi:
- Zminimalizowanie przejawów agresji wśród
dzieci.
- Kształtowanie u dzieci postaw empatii, reagowania na akty przemocy.
- Uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu
i budowania relacji koleŜeńskich.
Od kilku lat obserwujemy, Ŝe narasta zjawisko
nie jedzenia przez dzieci wielu potraw. NaleŜą
do nich mleko, zupy, surówki, surowe owoce i
ryby. Przyczyn jest wiele między innymi: rodzi-

ce nie przywiązują wagi do Ŝywienia swoich
dzieci, podają im wiele gotowych półproduktów
i „zapychaczy” czy typu „ chrupki” „chipsy”,
słodycze i słodkie napoje. Gdy dzieci przychodzą do przedszkola bardzo trudno przekonać je
nawet do spróbowania wielu potraw. Nasze
obawy są ogromne czy nie wychowamy w przyszłości społeczeństwa otyłego ze złymi nawykami Ŝywieniowymi. Spróbujemy w tym roku
przybliŜyć dzieciom zasady zdrowego i racjonalnego Ŝywienia, kontynuując program z zakresu edukacji zdrowotnej:
„W kolorach tęczy Ŝyję i bawię się zdrowo”.
Dzieci z najmłodszej grupy, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola, pod koniec sierpnia
uczestniczyły w programie adaptacyjnym:
„Uśmiechnięty przedszkolaczek”. Podczas trzydniowych spotkań dzieci miały moŜliwość zapoznania się z kolegami, salą przedszkolną, rodzice zaś poznali metody pracy z małym dzieckiem. Do tej pory w przedszkolu odbyły się dwa
przedstawienia teatralne oraz spotkanie z policjantami: „Jestem bezpieczny na drodze”.
B. Szoska

*******
Z Ŝycia GOK
W ostatnim czasie w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu zaszło wiele zmian. Od maja
zrezygnowała z prowadzenia kawiarni i zatrudniona została na cały etat instruktora programowego pani ElŜbieta Grzybowska. Pomogło to
oŜywić działalność GOK-u. Obecnie kawiarnię
moŜemy wykorzystywać na róŜnorodne zajęcia,
zabawy, spotkania towarzyskie oraz wynajmować na przyjęcia okolicznościowe. Pierwszy
„chrzest bojowy” przeszliśmy juŜ przy organizacji XIII Festiwalu Pieśni Maryjnej /2021.05.06r./ Praca włoŜona w przygotowanie tej
imprezy, pewne innowacje organizacyjne, hojność sponsorów, dobre nagłośnienie i prowadzenie spotkały się z uznaniem publiczności i
wykonawców. Kolejną duŜą imprezą, organizowaną juŜ po raz trzeci we współpracy z Gminną
Radą Kobiet, była Noc Świętojańska w Janówce
/23.06.06 r./. Tym razem nie tylko pogoda dopisała. Przybyło wielu miłośników obrzędowego
powitania lata (nawet z sąsiednich gmin).
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Wszystkim podobało się wicie wianków, przemarsz z pochodniami nad rzekę, krótka inscenizacja przy ognisku oraz puszczanie wianków w
malowniczej scenerii. Poczęstunek, wspólne
śpiewy i tańce trwały do północy. DuŜym sukcesem organizacyjnym naszego ośrodka i
wszystkich współorganizatorów, okazały się
tegoroczne DoŜynki Gminne /10.09.06r./ organizowane w Ząbrowie. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu stara się urozmaicać swoje oferty
programowe zarówno dla dorosłych, jak i dla
dzieci. Zachęcamy do czynnego spędzania wolnego czasu. W maju odbył się juŜ drugi międzygminny rodzinny rajd rowerowy, w którym
w sumie uczestniczyło 80 osób. Rajd zakończył
się u naszych, „sąsiadów zza miedzy”, czyli w
Jegłowniku, gdzie byliśmy przyjmowani niezwykle gościnnie. Kolejna wyprawa rowerowa
pod hasłem, „Odwiedzamy nasze świetlice” odbyła się 17 sierpnia. Tym razem na starcie stawiło się 20 osób. Wszyscy uczestnicy podziwiali
nowo oddaną świetlicę w Szlagnowie, dobrze
wyposaŜone i urządzone w dobrym guście świetlice w Kaczynosie, Królewie i Złotowie. Obecnie czekamy na zakończenie prac i otwarcie
kolejnej świetlicy w Ząbrowie. W czasie wakacji zorganizowaliśmy równieŜ zajęcia sportoworekreacyjne dla najmłodszych takie jak: wyjazd
nad jezioro do Zakrzewa/Pasłęka, turniej tenisa
stołowego, turniej piłkarzyków, zajęcia plastyczne i kulinarne, wakacyjny turniej ligi podwórkowej itp. W sierpniu dzieci uczestniczyły
w wieloetapowym konkursie „Bezpieczne wakacje na wsi” organizowanym przez Powiatowy
Urząd Pracy. Zarówno na rozpoczęcie jak i zakończenie wakacji, zorganizowana została dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy. Nowością są organizowane dla dorosłych (juŜ cztery),,Biesiady
karaoke”, gdzie moŜna nie tylko potańczyć, ale i
wspólnie pośpiewać. Będziemy kontynuować
ten typ rozrywki w okresie jesienno-zimowym i
liczymy na coraz większą frekwencję. Przed
wakacyjną przerwą, odbyło się spotkanie przy
grillu zorganizowane dla członków istniejącego
przy GOK-u Klubu Seniora. Udanym pomysłem, który zamierzamy kontynuować, jest organizowanie wyjazdów na koncerty, filmy itp.
W maju na film ,,Jan Paweł II” pojechało do
Multikina w Elblągu około 30 osób, zaś w
sierpniowych ,,Spotkaniach z operetką” w Malborku uczestniczyło juŜ ponad 50 mieszkańców
naszej gminy. Zachęcamy teŜ wszystkich do
odwiedzenia odnowionej własnymi środkami
Biblioteki Gminnej, gdzie wprowadziliśmy no10

wy dział ksiąŜki nagrywanej. Chcieliśmy w ten
sposób wyjść naprzeciw potrzebom czytelniczym ludzi niedowidzących i uczniów, którzy
nie lubią czytać lektur. Dziękuję za współpracę
Gminnej Radzie Kobiet, Szkole, Komendzie
Hufca ZHP i OSP w Starym Polu i Ząbrowie.
Jednocześnie liczę na dalszą współpracę, bo
wspólnymi siłami moŜna wiele zdziałać dla dobra społeczności lokalnej.
Tadeusz Burdyński

*******
KONKURS
„Piękna Wieś 2006”
JuŜ po raz kolejny na terenie gminy organizowany był konkurs „Piękna Wieś”. Konkurs
odbywa się pod patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przy współpracy Pomorskiej
Izby Rolniczej, WZRKiOR, Agencji Nieruchomości Rolnych, ARiMR. Współorganizatorami
są urzędy gmin i starostw powiatowych. W dniu
10 września 2006 r. podczas trwania DoŜynek
Gminnych w Ząbrowie odbyło się uroczyste
podsumowanie konkursu szczebla gminnego.
Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród
wiejskich poprzez podejmowanie prac porządkowych, higieniczno-sanitarnych i upiększających. Do konkursu z terenu gminy w roku bieŜącym zgłosiło się 17 osób. Komisja konkursowa
powołana Zarządzeniem Wójta Gminy dokonała
oceny zgłoszonych posesji w dwóch kategoriach:
kategoria rolnicza i nierolnicza.
Kategoria zagroda nierolnicza:
I miejsce: ex aequo:
Małgorzata Tomaszewska - Królewo
Urszula Ulatowska - Ząbrowo
II miejsce ex aequo:
Krzysztof Wichrzycki - Kraszewo
Dorota Jasińska - Stare Pole ul. Grunwaldzka
III miejsce ex aequo:
ElŜbieta Sudoł - Królewo
Wiesław Kruciński - Stare Pole ul. Krótka
Czesława Rosłaniec - Stare Pole ul. Marynarki
Wojennej
Bogumiła Jastrzębska - KrzyŜanowo
Mariusz Pałka - Stare Pole ul. Mar.Wojennej

WyróŜnienia
Teresa Rzeszut - Stare Pole, ul. Grunwaldzka
Krzysztofa Rachecka - Stare Pole, ul. Marynarki
Wojennej
Krystyna CzyŜ - Stare Pole, ul. Marynarki Woj.
Zofia Beling - KrzyŜanowo
Jadwiga Wielgosik- Stare Pole, ul. Dworcowa
Jolanta Plewa - Stare Pole, ul. Marynarki Woj.
Barbara Naudzidło - Stare Pole ul. Marynarki
Wojennej
Kategoria zagroda rolnicza:
I miejsce:
Anna Poniatowska - Królewo
E.Zawadka

AKTUALNOŚCI
1.1 Finansowanie dojazdu do przedszkola
Proces obowiązkowej nauki rozpoczyna się
juŜ w „zerówce”. Zgodnie z polskim prawem,
kaŜde dziecko w wieku sześciu lat obowiązane
jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
MoŜe ono być realizowane w siedzibie przedszkola bądź w siedzibie szkoły podstawowej,
prowadzącej oddział przedszkolny. Obowiązek
odbycia omawianego przygotowania rozpoczyna
się wraz z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
sześć lat. MoŜe zaistnieć sytuacja w której placówka organizująca roczne przygotowanie
przedszkolne, znajduje się daleko od miejsca
zamieszkania „zerówkowicza”, co stanowi przeszkodę dla spełnienia omawianego obowiązku
oraz problem dla rodziców dziecka .
W przypadku gdy publiczne przedszkole nie
znajduje się w miejscu zamieszkania sześciolatka i jego droga z domu do najbliŜszego przedszkola przekracza trzy kilometry, wówczas
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
dziecka. W przypadku, gdy dowoŜenie malucha
zapewniają jego rodzice, wówczas gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów przejazdu
dziecka i jego rodzica środkami transportu komunikacji publicznej. Zadaniem gminy jest ułatwianie realizacji obowiązku odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego przez niepełnosprawnych sześciolatków oraz sześciolatków
upośledzonych umysłowo ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami. Gmina jest zobowiązana
zapewnić im bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliŜszego przedszkola czy
teŜ szkoły lub zwrócić koszty transportu środ-

kami komunikacji publicznej bez względu na
oddalenie tych placówek od miejsca zamieszkania „zerówkowicza”.
1.2 Wyprawa szkolna
Od 2002 roku realizowany jest rządowy program „Wyprawa szkolna”, który ma na celu ułatwienie startu w szkolne Ŝycie i wyrównanie
szans edukacyjnych dzieci z najuboŜszych środowisk. Program „Wyprawa szkolna” zapewnia
wyposaŜenie potrzebujących pierwszoklasistów
w podręczniki szkolne do wartości 100 zł. Pomoc w formie „wyprawki szkolnej” przysługuje
uczniom, którzy w danym roku szkolnym podejmą naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Przyznawana jest ona uczniom z rodzin,
w których miesięczny dochód na osobę nie
przekracza ustalonej kwoty. W zupełnie wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły (dyrektorzy szkół przyznają wyprawkę), po zasięgnięciu
opinii komisji stypendialnej, moŜe przyznać
wyprawkę uczniowi, który nie spełnia wyŜej
wymienionych warunków, o ile jednak jego sytuacja materialna jest trudna. Wyprawka zostaje
przyznana na wniosek rodziców ucznia bądź na
wniosek jego prawnych opiekunów. Wniosek
wraz z dołączonym do niego oświadczeniem o
wysokości dochodów członków rodziny ucznia,
ich źródłach oraz o liczbie osób w rodzinie składa się w szkole, w której uczeń rozpocznie swoją edukacje. Wartość dochodu jakim dysponuje
rodzina ucznia oblicza się zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
Za dochód ten uwaŜa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoŜenie wniosku.
W szczególności uwzględnia się:
● wynagrodzenie za kaŜdą pracę,
●
dochód z prowadzania gospodarstwa rolnego,
● dochód z działalności gospodarczej,
● świadczenia pomocy społecznej,
● alimenty, stypendia, emerytury i renty (równieŜ zagraniczne),
● inne nieregularnie uzyskane dochody (np. z
najmu, praw autorskich lub wykonywania
wolnych zawodów).
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
2.1 Socjalna pomoc dla uczniów
Nauka na terenie naszego kraju jest
obowiązkowa do ukończenia 18 roku Ŝycia.
KaŜde dziecko powinno rozpocząć naukę w
szkole podstawowej z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym koń11

czy siedem lat (obowiązek szkolny). Spełnia się
go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i
gimnazjum. Obowiązek szkolny ciąŜy na uczącym się do momentu ukończenia gimnazjum,
nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 18 roku
Ŝycia. Uzyskanie przez ucznia pełnoletności
daje dobrowolność w zakresie dalszego kształcenia się. Spełnienie obowiązku szkolnego nie
kończy obowiązkowego etapu edukacji. Po
ukończeniu gimnazjum (planowo w wieku 16
lat), czyli po spełnieniu wyŜej omawianego obowiązku szkolnego, stajemy przed kolejnym
obowiązkiem – obowiązkiem nauki, który trwa
aŜ do momentu uzyskania przez ucznia pełnoletności. Realizuje się go poprzez uczęszczanie
do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Państwo nakładając obowiązek
szkolny oraz obowiązek nauki, liczy się z tym,
Ŝe w niektórych sytuacjach ich realizacja mogłaby być zagroŜona z uwagi na trudności finansowe obywateli. Stąd przepisy wprowadzają
pomoc materialną dla uczniów i ich rodziców.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest
udzielana uczniom w celu zmniejszenia róŜnic
w dostępie do edukacji. Istnienie tego typu pomocy umoŜliwia pokonywanie barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczących się
dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Uzyskanie pomocy o charakterze socjalnym jest moŜliwe na
wszystkich szczeblach edukacyjnej drabiny.
3. Komu przysługuje prawo do pomocy
materialnej?
Pomoc materialna przysługuje szerokiej
grupie uczących się. NaleŜą do niej dzieci, młodzieŜ oraz osoby dorosłe. Obecnie ubiegać się o
nią mogą uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieŜy i dorosłych) oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników słuŜb społecznych. A zatem stypendia przyznawane są zarówno uczniom szkół
publicznych, jak i prywatnych, równieŜ tych nie
mających uprawnień szkół publicznych. Korzystanie z omawianej formy pomocy przez wyŜej
wymienione grupy uczących się jest moŜliwe
przez cały okres procesu kształcenia się, nie
dłuŜej jednak niŜ do momentu ukończenia 24
roku Ŝycia. Omawiana forma pomocy adresowana jest równieŜ do wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umoŜliwiających dzieciom i młodzieŜy upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a takŜe dzieciom i
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młodzieŜy upośledzonych umysłowo ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami, realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki. Okres w którym uczniom tym przysługuje pomoc materialna, nie jest uzaleŜniony od ich
wieku lecz od faktu ukończenia realizacji
wspomnianych obowiązków. Uczniom szkół
niepublicznych, nie posiadających uprawnień
szkół publicznych pomoc materialna o charakterze socjalnym (w zakresie stypendium socjalnego i zasiłku) przysługuje do czasu ukończenia
przez nich realizacji obowiązku nauki.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie gminy określa:
- o stypendium szkolne mogą ubiegać się
uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność
a takŜe, gdy rodzina jest niepełna.
- miesięczna wysokość dochodu na osobę w
rodzinie nie moŜe być większa niŜ 316zł a od
miesiąca października wynosi będzie 351zł.
W związku ze zmianą od 1 września br. kwoty
zasiłku rodzinnego zmianie ulega równieŜ wysokość stypendium szkolnego, które wynosić
będzie od 51.20 zł do 128 zł miesięcznie.
W.Łapacz
Informacja o wyborach radnych powiatowych
Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty
Powiatu Malborskiego z dnia 21 września
2006r. w sprawie Okręgów wyborczych, ich
numerów i granic, liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych oraz wyznaczeniu siedziby powiatowej komisji wyborczej gmina Stare Pole naleŜy do okręgu wyborczego Nr 3.
W okręgu tym wybieranych jest 7 radnych. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Plac
Słowiański 17.
G.Jankowska
USC/2006
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7,30 do 15,30 załatwiając sprawy z zakresu
rejestracji stanu cywilnego, wydawania odpisów
z akt stanu cywilnego.
K.Fałek

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 21 września 2006 r.
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru
Rady Gminy

Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Polu
z dnia 25 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta
Gminy Stare Pole
w wyborach zarządzonych na dzień
12 listopada 2006

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz.1547; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz.219,
Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r.
Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr
34, poz.242, Nr 146, poz.1055 i Nr 159,
poz.1127) podaje się do publicznej wiadomości
informację o okręgach wyborczych utworzonych
dla wyboru Rady Gminy Stare Pole.
Numer
Granica
okręgu
okręgu wyborczego
wyborczego
1
Złotowo
2
Kikojty, Kławki, Szale3
4

5

6
7
8
9

niec, Szlagnowo
KrzyŜanowo
STARE POLE: Dworcowa, Grunwaldzka,
Krótka, Marynarki Wojennej, Kaczynos Kolonia
STARE POLE: Akacjowa, Gen.Bema, Kasztanowa,
M.Kopernika,T.Kościusz
ki, A.Mickiewicza, Jana
Pawła II, B.Prusa,
Wł.Reymonta,
H.Sienkiewicza, Słoneczna, J.Słowackiego,
Sportowa, Topolowa,
S.śeromskiego
Kaczynos
Ząbrowo
Janówka, Krasnołęka,
Królewo
Klecie, Kraszewo, Parwark

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym
1
1
1

4

3

1
1
2
1

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr
113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz.
1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza
w Starym Polu podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:
1. DĄBROWSKA Krystyna Barbara, lat 56,
wykształcenie wyższe, zam. Stare Pole
zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI - SAMODZIELNI
nie należy do partii politycznej
2. MICHALIK Janusz Maciej, lat 61,
wykształcenie wyższe, zam. Malbork
zgłoszony przez KKW SLD+SDPL+PD+UP
LEWICA I DEMOKRACI
członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. RYBAK Krzysztof Andrzej, lat 50,
wykształcenie wyższe, zam. Stare Pole
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
nie należy do partii politycznej
4. ZAŁUCKI Włodzimierz, lat 62,
wykształcenie wyższe, zam. Stare Pole
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE
SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Bogusław Ronżewski

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej
w Starym Polu mieści się
w Urzędzie Gminy Stare Pole
przy ul. Marynarki Wojennej 6,
tel. 055 271-35-32.
Wójt
Włodzimierz Załucki
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OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W STARYM POLU
z dnia 25 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stare Pole
zarządzonych na dzień
12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z
2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr
167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja
Wyborcza w Starym Polu podaje informację o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
Okręg Nr 1
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. OBCZYŃSKI Ryszard, lat 61,
zam. Złotowo
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. PŁACHTA Piotr Władysław, lat 39,
zam. Złotowo
Lista nr 18 – KWW NIEZALEśNI - SAMODZIELNI
1. KRASZEWSKA Alicja, lat 38,
zam. Złotowo
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. JOŃCA Katarzyna, lat 25, zam. Złotowo
Okręg Nr 2
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. BUJAK Lucyna, lat 36, zam. Kławki
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. DZIURDŹ Krystyna, lat 46,
zam. Szlagnowo
Lista nr 18 – KWW NIEZALEśNI - SAMODZIELNI
1. RUCIŃSKA Paulina, lat 23,
zam. Szlagnowo
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Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. KOŁODZIEJ ElŜbieta Halina, lat 57,
zam. Kikojty
Okręg Nr 3
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. PIEKART Krzysztof Stefan, lat 52,
zam. KrzyŜanowo
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. BRUDNIAK Edward Grzegorz, lat 51,
zam. KrzyŜanowo
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. WACH-KUKULSKA Katarzyna Magdalena,
lat 30, zam. KrzyŜanowo
Okręg Nr 4
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. TAMAKA Mieczysław, lat 51,
zam. Stare Pole
2. KOT Andrzej, lat 50, zam. Stare Pole
3. NIERADKA Sławomir, lat 41,
zam. Stare Pole
4. PIECZARKA Jarosław Waldemar, lat 40,
zam. Stare Pole
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. LIPIEC Kazimierz, lat 56, zam. Stare Pole
2. MUZYKA Jarosław Andrzej, lat 36,
zam. Stare Pole
3. SOBIERAŃSKA Czesława Zofia, lat 56,
zam. Stare Pole
4. TRÓJNIAK Czesław, lat 45,
zam. Stare Pole
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. KUŁAKOWSKI Wiesław Kazimierz,
lat 42, zam. Stare Pole
2. FALKOWSKA Bogusława ElŜbieta, lat 48,
zam. Stare Pole
3. ŁUDZIŃSKA Mariola, lat 34,
zam. Stare Pole
4. RICHERT Wojciech, lat 32, zam. Stare Pole
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. GREGORKIEWICZ Stanisław, lat 59,
zam. Stare Pole
2. PAWLINA Jan, lat 56, zam. Stare Pole
3. PEHNKE Andrzej Stanisław, lat 50,
zam. Stare Pole
4. ROMAN Magdalena Maria, lat 61,
zam. Stare Pole

Okręg Nr 5
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. LISIECKA Alina, lat 44, zam. Stare Pole
2. KŁOS Krzysztof Józef, lat 33,
zam. Stare Pole
3. TRESKA Tadeusz, lat 48, zam. Stare Pole
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. BEKIER Piotr, lat 45, zam. Stare Pole
2. KLEPACKI Franciszek, lat 56,
zam. Stare Pole
3. ROJEWSKA Agnieszka Marzena, lat 42,
zam. Stare Pole
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. KURKOWSKI Paweł Dariusz, lat 30,
zam. Stare Pole
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. JAKUBOWSKA Teresa, lat 44,
zam. Stare Pole
2. STANISZEWSKA Jadwiga Teresa, lat 60,
zam. Stare Pole
3. WALA Małgorzata Teresa, lat 44,
zam. Stare Pole
Okręg Nr 6
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. POPIOŁEK Marta Danuta, lat 28,
zam. Kaczynos
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. POTASZNIKÓW Katarzyna, lat 35,
zam. Kaczynos
Lista nr 18 – KWW NIEZALEśNI - SAMODZIELNI
1. KUNIEJ Wojciech, lat 22, zam. Stare Pole
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. SZTURMOWSKI Jarosław, lat 38,
zam. Kaczynos
Okręg Nr 7
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KOPYSTECKA Barbara GraŜyna, lat 32,
zam. Ząbrowo
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. MASZKOWSKI Dariusz Włodzimierz,
lat 32, zam. Ząbrowo

Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. JERSZYŃSKI Bogdan Andrzej, lat 59,
zam. Ząbrowo
Lista nr 18 – KWW NIEZALEśNI - SAMODZIELNI
1. WALA Grzegorz, lat 53, zam. Ząbrowo
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. HARAŃ Franciszek, lat 55, zam. Ząbrowo
Okręg Nr 8
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GÓRNIAK Adam, lat 44, zam. Królewo
2. IWANIUK Marek, lat 40, zam. Królewo
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. CZERWIŃSKA ElŜbieta Maria, lat 49,
zam. Krasnołęka
2. MAŚLIŃSKI Artur, lat 33, zam. Krasnołęka
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. DZIURA Ireneusz Teodor, lat 39,
zam. Królewo
2. KUJAWA Wiesław, lat 34, zam. Królewo
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. MARCINIAK Aneta Agnieszka, lat 30,
zam. Janówka
2. śÓŁTAŃSKA Regina, lat 46, zam. Królewo
Okręg Nr 9
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WITKOŚ Edward, lat 49, zam. Kraszewo
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. TROCHOWSKI Krzysztof Mariusz, lat 43,
zam. Kraszewo
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. SADCZUK Jarosław, lat 31, zam. Klecie
Lista nr 18 – KWW NIEZALEśNI - SAMODZIELNI
1. GRZESIK Beata, lat 40, zam. Parwark
Lista nr 19 – KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE
1. SZYSZ Waldemar Dariusz, lat 39, zam.
Klecie
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Bogusław RonŜewski
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OGŁOSZENIE

Zbierajmy baterie

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 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

WaŜnym problemem do rozwiązania, w
zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie
powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróŜnicowany. ZaleŜy on od
składu chemicznego, rodzaju, i wielkości emisji
cech fizycznych i innych właściwości. W wyniku badań przeprowadzonych w wielu regionach
kraju stwierdzono, iŜ odpady niebezpieczne występują m.in. w strumieniu odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % ich masy.
Właśnie w tej frakcji odpadów komunalnych
występują zuŜyte i przeterminowane baterie i
akumulatory, które wcześniej nie zostały zebrane selektywnie. Znowelizowana w 2005 r. ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach nakłada na
wszystkich obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w postaci baterii i akumulatorów. „Zbierając zuŜyte baterie chronisz środowisko„ - pod
takim hasłem prowadzona jest zbiórka baterii
przez Organizację Odzysku REBA z Warszawy.
Baterie zbierane są przez młodzieŜ i dzieci w
Zespole Szkół w Starym Polu, w Przedszkolu,
Gminnym Ośrodku Kultury, a takŜe we wszystkich placówkach handlowych na terenie gminy,
w których prowadzona jest sprzedaŜ baterii.
Baterie zbierane są do specjalnie przeznaczonych na ten cel pojemników.
Od dziś Ŝadna zuŜyta bateria nie powinna trafić
do kosza na śmieci.

1. nr 843/4 o pow. 0,0969 ha
Cena wywoławcza -13.000,00 zł
+ podatek VAT (22%)
2. nr 843/5 o pow. 0,0864 ha
Cena wywoławcza -11.600,00 zł
+ podatek VAT (22%)
3. nr 843/6 o pow. 0,0853 ha
Cena wywoławcza - 11.450,00 zł
+ podatek VAT (22%)
4. nr 843/7 o pow. 0,0843 ha
Cena wywoławcza -11.300,00 zł
+ podatek VAT (22%)
5. nr 843/8 o pow. 0,0927 ha
Cena wywoławcza - 12.440,00 zł
+ podatek VAT (22%)
Przetarg odbędzie się 6 listopada 2006 roku w
siedzibie tutejszego urzędu
o godz. 10oo /poz. 1/ , o godz. 1015 /poz. 2/,
o godz. 1030 /poz. 3/, o godz. 1045 /poz. 4/,
o godz. 1055 /poz. 5/.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i
prawne, jeŜeli wpłacą w gotówce na konto tutejszego urzędu w Banku Spółdzielczym w Starym
Polu na poszczególną działkę wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
Nr konta 75 83030006 0040 0400 0329 0017.
Termin wpłacenia wadium upływa z dniem 3
listopada 2006 roku do godz. 15oo.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeŜeli
osoba wpłacająca wygra przetarg
- zwrócone, 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.
Działki są połoŜone w Starym Polu na zapleczu
ulicy Prusa
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E. Zawadka

*******
Wojskowy Obowiązek
Meldunkowy
Osoby podlegające obowiązkowi słuŜby wojskowej obowiązane są do powiadomienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wyjeździe
za granicę na okres dłuŜszy niŜ 2 m-ce.
W.Łapacz

