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Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia
Najserdeczniejsze Ŝyczenia wszelkiej pomyślności
oraz wielu radosnych dni w Nowym Roku
składa
Wójt z pracownikami samorządowymi
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Szanowni Państwo !!!
Zapraszam Państwa do udziału w spotkaniach w
ramach stałych dyŜurów radnych. Państwa uwagi i
propozycje zdecydowanie usprawniają pracę rady w
obecnej kadencji. PoniŜej podaję plan dyŜurów, który odbywał się będzie w siedzibie Urzędu Gminy w
Starym Polu w godzinach 900-1100.
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyŜur w kaŜdy
wtorek w godz. 730 – 900.
Z powaŜaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina

Plan dyŜurów radnych w roku 2007
Lp.

Imię i nazwisko
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ElŜbieta Kołodziej
Stanisław Gregorkiewicz
Kazimierz Lipiec
Paweł Kurkowski
Małgorzata Wala
Piotr Płachta
Beata Grzesik
Ireneusz Dziura
Bogdan Jerszyński
Krzysztof Piekart
Wiesław Kujawa

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Data
dyŜuru
26.01.2007
23.02.2007
30.03.2007
27.04.2007
25.05.2007
29.06.2007
31.08.2007
28.09.2007
26.10.2007
30.11.2007
28.12.2007

******
Szanowni Państwo
Wigilia, Święta BoŜego Narodzenia i Nowy
Rok to najpiękniejsze chwile w naszym Ŝyciu. Często powracamy myślami do naszego dzieciństwa i
naszej młodości. Myślami cofamy się do miejsca
naszego urodzenia. Za parę dni będziemy świadkami
obchodów narodzenia naszego zbawiciela i Nowego
Roku. Niech w tych dniach nie zabraknie Ŝyczliwości człowieka do człowieka. Niech w niepamięć idą
rozterki, niepowodzenia, smutek. Niech na Waszych
twarzach i w Waszych sercach pojawi się radość.
Niech Betlejemska Gwiazda zaświeci nad Waszymi
domami, a śpiewana kolęda da radość codziennego
Ŝycia.
Z najlepszymi Ŝyczeniami
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z radnymi
Stare Pole, BoŜe Narodzenie 2006 r.
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BoŜe Narodzenie
u „Prawosławnych, Grekokatolików
i Staroobrzędowców”
Wyznawcy prawosławia i innych obrzędków
wschodnich Święta BoŜego Narodzenia obchodzą
według kalendarza juliańskiego. Święta te trwają
trzy dni. W ten sposób wyznawcy podkreślają udział
Trójcy Świętej w dziele zbawienia. W wigilię obowiązuje post ścisły. Na kolacji nie powinny znaleźć
się potrawy z mlekiem, śmietanką, jajami czy masłem. Z postu zwolnieni są tylko ludzie starzy i chorzy i dzieci poniŜej 7 roku Ŝycia. Przed wieczerzą
wierni udają się do cerkwi na mszę. Z kościoła zabierają prosfore zwaną chlebem liturgicznym, odpowiednik opłatka. Uroczysta kolacja wigilijna zaczyna się po powrocie z cerkwi modlitwą w języku
starocerkiewnosłowiańskim. Bardzo waŜną potrawą
wigilijną jest kutia – mieszanka pszenicy, maku i
bakalii z miodem. Pozostałe dania na stole są takie,
jak w domach katolickich. Tradycja nakazuje, aby
kaŜdą potrawę spróbować, aby Ŝyć w dostatku przez
kolejny rok. Na koniec kolacji odmawiana jest modlitwa dziękczynna. Po kolacji podarunki przynosi
Mikołaj. Stół wigilijny sprząta się dopiero następnego dnia, gdyŜ wierzy się, Ŝe po posiłki przychodzą
duchy i je spoŜywają. NaleŜy nadmienić, Ŝe zwyczaj
ten pochodzi z czasów pogańskich. Legenda głosi,
Ŝe podzielenie się resztkami jedzenia ma zapewnić
rodzinie spotkanie za rok w zgodzie i komplecie.
Największym skupiskiem społeczności prawosławnej są ziemie północno-wschodniej Polski. NaleŜy
podkreślić, Ŝe i na terenie śuław znajduje się społeczność tego wyznania i bardzo kultywuje przywiązanie do swojej tradycji. Szacuje się, Ŝe w Polsce
wyznania prawosławnego jest około 600 tys. osób.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina
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Obrzędowość po polsku
Socjologowie próbowali dowiedzieć się od
Polaków jak spędzają wigilie. Respondenci odnosili
się do obchodów poszczególnych zwyczajów za
czasów swojego dzieciństwa i obecnie. Dane te pochodzą z 2005 roku i przedstawione są w tabeli.
A jak jest w Twojej rodzinie ? - odpowiedz
sobie sam. Powinnością kaŜdego człowieka jest
przekazywanie obrzędowości i tradycji przyszłym
pokoleniom. Naród i społeczność, która nie zachowa

zwyczajów i obrzędów nie będzie w stanie przetrwać, bo te formy Ŝycia powodują scalenie rodziny i
społeczności. W dzisiejszym czasie jest to szczególnie waŜne, bowiem Ŝyczliwość człowieka do człowieka jest na niebezpiecznym zakręcie. Zbyt duŜo
czasu w naszym Ŝyciu poświęcamy sprawom materialnym, a mniej temu co daje nam radość codziennego Ŝycia. Niech te dane posłuŜą nam do wyciągnięcia wniosków z naszej codzienności.
Zwyczaj wigilijny
Dzielenie się opłatkiem
SpoŜywanie tradycyjnych
wigilijnych potraw
Ubieranie choinki
Zachowanie wigilijnego
postu
Przygotowanie dodatkowego
nakrycia na stole
Prezenty pod choinką
Śpiewanie kolęd
Czekanie z rozpoczęciem
kolacji na pierwszą gwiazdkę
Udział w pasterce
Odmawianie modlitwy i
czytanie Pisma Świętego
Dzielenie się opłatkiem ze
zwierzętami
Przebieranie się za
Św.Mikołaja

Zwyczaje
obchodzone
w dzieciństwie
98 %
98 %

Zwyczaje
obchodzone obecnie
98 %
97 %

99 %
96 %

94 %
92 %

92 %

89 %

83 %
88 %
87 %

87 %
79 %
78 %

89 %
79 %

74 %
74 %

53 %

37 %

50 %

27 %

Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina
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Podatki i opłaty
w naszej gminie w 2007 r.
W kończącym się 2006 roku Wójt Gminy w
Starym Polu wzorem lat ubiegłych pragnie przedstawić stawki podatków samorządowych na 2007
rok. Projekt stawek podatków został przedstawiony
na wszystkich komisjach Rady.
Na sesji Rady Gminy Stare Pole w dniu 5 grudnia
2006 r. uchwalono stawki podatków stanowiących
dochód własny budŜetu gminy. Przy ustalaniu stawek podatków uwzględniono stopień wzrostu inflacji na 2007 r. Mimo trudnej sytuacji materialnej
mieszkańców naszej gminy, podwyŜki podatków są
niezbędne w celu realizacji zadań gminy. PodwyŜek
stawek kwotowych na 2007 rok dokonano na podstawie:
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie

średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2006r. (M.P. Nr 74, poz.745) dla celów podatku rolnego,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r. w sprawie
średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r. (M.P. Nr
74, poz.746) - dla celów podatku leśnego,
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758) - dla celów podatku od nieruchomości i podatku od środków
transportowych.
Stawki podatków
przedstawiają się następująco:
Podatek Rolny
Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego wynosi –
88,80 zł
Podatek Leśny
Stawka podatku z 1 ha lasu wynosi – 29,4140 zł

***
Załącznik Nr 4
do protokółu Nr II/06
z Sesji Rady Gminy Stare Pole
z dnia 5 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr II/11/2006
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień na rok
2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 , z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337), art.5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
Nr 75, poz.758) u c h w a l a s i ę , co następuje:
3

§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego– 0,21 zł - od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 16,50 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 4,60 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki,
budowle i zajęte pod nie grunty, wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby kultury, kultury fizycznej,
ochrony przeciwpoŜarowej, oświaty i pomocy społecznej.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2007 roku.
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Załącznik Nr 2
do protokółu Nr II/06
z Sesji Rady Gminy
Stare Pole z dnia 5 grudnia 2006

UCHWAŁA Nr II/8/2006
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 5 grudnia 2006
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
na terenie gminy Stare Pole w ramach pomocy de
minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844) uchwala się , co
następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców, dla
których ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz.WE L Nr 10 z
dnia 13.01.2001 r.).
2. Przedsiębiorca moŜe uzyskać pomoc, o której
mowa w uchwale, jeŜeli wartość tej pomocy
brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w róŜnych formach i z róŜnych źródeł w okresie
trzech kolejnych lat poprzedzających dzień
udzielenia planowanej pomocy, nie przekroczy
kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EURO.
§ 2.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty,
budynki i budowle lub ich części przeznaczone do
prowadzenia działalności gospodarczej w ramach
powstania nowych inwestycji lub rozbudowie istniejących obiektów.

§ 3.
Przedsiębiorca nabywający prawo do zwolnienia z
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w terminie do dnia 31.12.2006 roku korzysta z
tego zwolnienia na zasadach określonych w § 4.
§ 4.
1. Warunkiem uzyskania zwolnienia określonego w
§ 2. jest utworzenie nowych miejsc pracy dla
mieszkańców gminy Stare Pole.
2. Zwolnienie z podatku przysługuje na okres 2 lat
jeŜeli utworzono i utrzymano co najmniej 15
nowych miejsc pracy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniało zdarzenie, o którym mowa w § 2.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa
się za spełniony, jeŜeli działanie, o których mowa w § 2. spowodowały wzrost zatrudnienia w
stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w
okresie 12 miesięcy przed ich dokonaniem, przy
czym uwzględnia się tylko nowo zatrudnionych
pracowników na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeŜeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany
przez cały okres zwolnienia.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje przedsiębiorcy, który:
1) skorzystał ze zwolnienia, a następnie został
wykreślony z rejestru przedsiębiorców i zarejestrował rozpoczęcie nowej działalności,
2) skorzystał z ulgi, a następnie zmienił nazwę
lub przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej,
3) skorzystał z ulgi, a następnie zmienił formę
prawną prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 5.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym
mowa w § 2 jest przedłoŜenie przez przedsiębiorcę
następujących dokumentów uprawniających do skorzystania ze zwolnienia:
1) wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości,
2) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie
działalności gospodarczej na terenie
gminy
Stare Pole,
3) oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień objęcia pomocą, w tym utworzonych
nowych
miejscach pracy,
4) oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia w
okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŜenie
wniosku,
5) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
oraz wszystkich zaświadczeń pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3

ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia
z wnioskiem o udzielenie pomocy.
§ 6.
W okresie zwolnienia, o którym mowa w § 4. przedsiębiorca zobowiązany jest do składania Wójtowi
Gminy w terminie do dnia 25 kaŜdego miesiąca:
1) informacji o kaŜdej uzyskanej przez niego pomocy de minimis, niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia
2) aktualnego oświadczenia o stanie zatrudnienia.
§ 7.
1. W przypadku utraty warunków uprawniających
do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany
powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
powodujących utratę prawa do zwolnienia.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci
prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do
zwolnienia.
3. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ
podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo
do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał
ze zwolnienia.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 3 przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty naleŜnego
podatku wraz z naleŜnymi odsetkami za zwłokę.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 9.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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Załącznik Nr 3
do protokółu Nr II/06
z Sesji Rady Gminy Stare Pole
z dnia 5 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr II/9/2006
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 , z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
5

113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337) , art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz.
758 ) uchwala się , co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu :
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 662,29 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
-1103,81 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton
-1324,57 zł
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton- 1400,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton- 1760,00 zł
c) od 25 ton do poniŜej 29 ton- 1904,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton- 2527,70 zł
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniŜej 12 ton 1.545, 33 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton - 1900,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton - 1938,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie - 1953,72 zł
d) powyŜej 36 ton - 2527,70 zł
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton , z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
1000,00 zł
6) od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą zespołu pojazdów , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton - 1052,00 zł
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b) od 18 ton do poniŜej 25 ton - 1102,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie - 1516,00 zł
d) powyŜej 36 ton - 1953,72 zł
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 740,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 860,00 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2007 roku.
Ł. Surdy

******
Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 października 2006 r.
Gmina Stare Pole posiada w swoich zasobach nieruchomości, które nabyła nieodpłatnie na
własność w roku 1991 w drodze komunalizacji.
Wszystkie grunty komunalne mają urządzone księgi
wieczyste, mogą być i są przedmiotem obrotu. Gmina korzystając z pełnej swobody dysponowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, sprzedaje, oddaje w uŜytkowanie wieczyste, wydzierŜawia,
oddaje w najem lub uŜyczenie. Stan mienia Gminy
Stare Pole na dzień 31 października 2006 r. przedstawia się następująco:
Wartość ogółem wynosi 20.094.530,97 zł w tym
wartości:
-GOPS Stare Pole 105.974,15 zł
-GOKiS Stare Pole 1.608.050,78 zł
-Przedszkole 252.090,54 zł
-Zespół Szkół 4.322.202,32 zł
-Urząd Gminy 13.806.213,18 zł
w tym wartość gruntów ( 177,86 ha) 377.021,66 zł
I. Wykaz mienia komunalnego z generalnym podziałem na mienie w postaci gruntów i mienie w
postaci obiektów, a w szczególności:
1) wykaz gruntów w hektarach z podziałem na zasadnicze grupy
- drogi stanowią 106,16 ha
są to drogi gminne, śródpolne i ulice
- tereny zielone obejmują obszar 4,15 ha
do nich zaliczamy : park w Kaczynosie, lasek
w Starym Polu oraz boiska:

w Starym Polu, w Złotowie, w Kaczynosie ,
w Szlagnowie, w Królewie i Ząbrowie.
- grunty zabudowane zajmują powierzchnię
12,98 ha
są to grunty wraz z częściami składowymi tj. budynkami i innymi
urządzeniami trwale związanymi z gruntami
- grunty nie zabudowane stanowią obszar
14,15 ha
są to grunty na których nie zostały wzniesione Ŝadne
budowle, a które są lub mogą być wykorzystane
zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego na cele budowlane
- rowy obejmują powierzchnię 0,96 ha
- grunty wykorzystywane rolniczo zajmują
obszar 33,36 ha,
są to grunty, które w chwili obecnej są lub mogą być
wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej
- grunty róŜne oraz nieuŜytki obejmują obszar
6,10 ha
2) wykaz obiektów komunalnych
- Przedszkole w Starym Polu
- Zespół Szkół w Starym Polu
- obiekty OSP w Starym Polu /w budynku wielofunkcyjnym/ i Ząbrowie
- składowisko odpadów komunalnych w Szaleńcu
- budynek administracyjny w Starym Polu
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu
oraz 7 świetlic wiejskich: w Janówce, Kleciu, Złotowie, Królewie, Kaczynosie Szlagnowie i Ząbrowie
- oczyszczalnie ścieków: w Starym Polu, Złotowie i
Krasnołęce
- zasób mieszkaniowy:
W chwili obecnej posiadamy 34 lokale mieszkalne o
powierzchni uŜytkowej wynoszącej 1191,24 m2 o
łącznej ilości izb 82 oraz 1 lokal socjalny typu M2 o
powierzchni uŜytkowej 39,10 m2. Wszystkie te
mieszkania na ogół są w bardzo złym stanie technicznym. Prowadzona dotychczas polityka mieszkaniowa
zmierzała i zmierza do prywatyzacji mieszkań w jak
najszerszym zakresie. Pustostany sprzedawane są w
formie przetargu, dla najemców lokali stosowane są
ulgi zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
- udziały Gminy:
Gmina Stare Pole objęła w 2006r. 4.308 udziałów
pochodzących ze zlikwidowanego Związku Komunalnego do Eksploatacji Sieci
Centralnego Wodociągu śuławskiego.
Łączna ilość udziałów gminy w Centralnym Wodociągu śuławskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze
Gdańskim wynosi 4.822 udziały po 553 zł kaŜdy o
łącznej wartości 2.382.324,00 zł.

Przedmiotem działalności spółki jest:
1) pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej
2) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania
wody
3) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów,
linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
5) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
6) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inŜynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
7) badania i analizy techniczne
8) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
9) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych; rurociągów,
linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
3) Stan gruntów komunalnych na dzień 31 października 2006 r. w rozbiciu na poszczególne obręby
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Klecie
Janówka
Kaczynos
Kaczynos Kolonia
Kikojty
Kławki
Krasnołęka
Kraszewo
Królewo
KrzyŜanowo
Stare Pole
Szaleniec
Szlagnowo
Ząbrowo
Złotowo

1.316,89
14.134,00
13.856,58
11.581,00
663,00
6.197,00
63.143,79
870,00
11.619,86
13.498,00
153.204,74
248,00
6.229,00
8.046,74
5.233,06

Powierzchnia
w ha
9,78
11,92
4,38
6,47
3,24
2,99
5,80
6,24
17,55
8,66
45,75
5,00
3,15
29,06
17,87

RAZEM

309.841,66

177,86

Miejscowość

Wartość w zł

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.
Planowany dochód z gospodarki mieszkaniowej na
2007 r. wynosi kwotę 199.905,00 zł - w tym:
1. z tytułu uŜytkowania wieczystego i zarządu gruntów -7.588,00 zł
2. z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych -75.207,00 zł
w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne - 7.839,00 zł
- czynsze za lokale uŜytkowe - 38.656,00 zł
- dzierŜawa gruntów - 28.712,00 zł
3. wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych - 117.100,00 zł
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w tym:
- planowana sprzedaŜ w roku 2007 - 100.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaŜy z lat ubiegłych (sprzedaŜ
ratalna) - 17.010,00 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł
III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od
01.11.2005 r. do 31.10.2006 r.
- sprzedano 28 lokali mieszkalnych w miejscowości Krasnołęka,
w tym 4 w przetargu i 24 na rzecz najemców
2 budynki mieszkalne w miejscowości Stare
Pole i Kaczynosie
- sprzedano 3 nieruchomości gruntowe w miejscowości Złotowo, Stare Pole i Klecie jako niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej
juŜ własność osób, które ją nabyły oraz w przetargu 1 działkę w Starym Polu połoŜoną w terenach budowlanych.
- dokonano zamiany gruntów z osobą fizyczną w
celu pozyskania gruntu pod
plac zabaw we wsi Kławki
- nabyto od osób fizycznych na własność komunalną Gminy grunty:
w miejscowości Stare Pole z przeznaczeniem na
drogę do działek
budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej oraz na
przepompownię ścieków do
nowo utworzonych działek budowlanych.
- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 5
działek budowlanych
w miejscowości Stare Pole z przeznaczeniem na
realizację budownictwa
jednorodzinnego /akty notarialne zostaną podpisane w miesiącu listopadzie/.
IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty komunalne w okresie od 01.11.2005 r. do
31.10.2006 r.
1. W kwietniu dokończona została budowa drogi
gminnej w miejscowości Kławki. Na odcinku 307
m ułoŜone zostały płyty betonowe. Część środków
pochodziło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2. W maju br. została oddana do uŜytku świetlica w
Szlagnowie. Budynek byłej zlewni mleka został zaadaptowany na wietlicę wiejską, 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, zagospodarowano teren wokół świetlicy. Zadanie zostało
zrealizowane przy udziale środków finansowych
uzyskanych z Europejskiego Funduszu Orientacji i
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Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
3. Zakończono prace I i II etapu budowy cmentarza
komunalnego w KrzyŜanowie.
Wybudowano sieć wodociągową, kanalizację
deszczową, ukształtowano teren, 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.
4. Na terenie naszej gminy w 2006 r. 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.
Koszt zagospodarowania wszystkich placów wyniósł prawie 150.000 zł.
5. Zakończone zostały prace budowlane związane z
adaptacją budynku w Ząbrowie na wiejską świetlicę. Inwestycja realizowana była w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi przy wsparciu samorządu województwa pomorskiego.
W świetlicy znajduje się: sala, aneks kuchenny,
szatnia, korytarz, oraz pomieszczenia higieniczno
– sanitarne.
6. W Kraszewie na odcinku o długości ponad 600 m
została wybudowana sieć oświetleniowa. W celu
oświetlenia drogi postawiono 16 słupów i zamontowano 8 lamp.
7. W świetlicy w Janówce trwają remontowe w jednej sali, kuchni, szatni, korytarzu i pomieszczeniach sanitarnych. Zostanie takŜe naprawiony
dach.
8. Wybudowano sieć wodociągową do byłych budynków wojskowych w Krasnołęce. Długość sieci
wyniesie ponad 670 m. Do nowego zasilania zostały podłączone 3 budynki.
9. W miesiącu listopadzie zakończone zostaną prace
przy budowie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w
Starym Polu.
V. Koszty związane z utrzymaniem mienia.
1. Poniesione koszty w 2006 r. wyniosły kwotę
113.869,98 zł
2. Plan na rok 2006 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na łączną kwotę wynosi kwotę
93.500,00 zł

w tym: - remonty budynków , wyceny gruntów, budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia, wywóz
śmieci, dostawę wody oraz inne koszty
związane z utrzymaniem i sprzedaŜą mienia.
VI. Zamierzenia obrotu majątkiem gminy na
okres od 01.11.2006 r. do 31.10.2007 r.
W celu uzyskania jak największych dochodów z
mienia komunalnego oraz zminimalizowania kosztów związanych z ich zagospodarowaniem określone
zostały zasady gospodarowania gruntami, zabudowanymi i nie zabudowanymi i tak: nieruchomości
stanowiące własność gminy będą sprzedawane na
własność lub oddawane w uŜytkowanie wieczyste,
dzierŜawę, najem i uŜyczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:
- grunty, które stanowią rolnicze wykorzystanie będą
dzierŜawione osobom fizycznym lub prawnym na
okres co najmniej jednego roku.
- planuje się dalszą sprzedaŜ nowo utworzonych
działek budowlanych w Starym Polu
- budynki i lokale wraz z gruntem oddane są w najem, a następnie będą sukcesywnie sprzedawane na
rzecz najemców.
- w trakcie realizacji jest nabywanie przez Gminę od
Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów w miejscowości Stare Pole, Kaczynos , KrzyŜanowo, które
stanowić będą ciągi komunikacyjne pieszo - rowerowe
zaplanowane są w budŜecie gminy dalsze środki
na:
- urządzenie nowego cmentarza komunalnego w
miejscowości KrzyŜanowo
III etap (2005- 2007) tj. ukształtowanie terenu pod
cmentarz,
- budowę placów zabaw dla dzieci w miejscowości
Złotowo, Ząbrowo, Szaleniec i Klecie
- remonty świetlic wiejskich we wsi Kraszewo i
Klecie.
- modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasnołęka i Stare Pole
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Królewo – dokumentacja techniczna
- budowa drogi we wsi Królewo
- opracowanie projektu technicznego na budowę
przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w Janówce
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej
się w zasobie komunalnym.
W.Maluga

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 i
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. 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 pełnomocnictwo od rodziny zmarłego do odebrania aktu
zgonu Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu posiada księgi urodzeń, małŜeństw i zgonów od 1905
roku z których wydaje odpisy. Za czynności urzędowe pobierane są opłaty skarbowe zgodnie z Ustawą o
opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. z późniejszymi zmianami. Zgłoszenie urodzenia i zgonu jest
bezpłatne. Za sporządzenie aktu małŜeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 76,00 zł, za
podanie złoŜone do urzędu pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł. Uzyskanie odpisu z akt stanu cywilnego kosztuje 15,00 zł odpis skrócony, 20,00 zł odpis zupełny. Urząd Stanu Cywilnego organizuje
równieŜ jubileusze długoletniego poŜycia małŜeńskiego. W 2006 roku zostały wręczone medale za
długoletnie poŜycie małŜeńskie sześciu parom małŜeńskim. Wszystkich, obchodzących jubileusze zapraszam do współpracy.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyna Fałek
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…a w szkole
trwa nauka i mozolne zdobywanie wiedzy. Mimo intensywnej pracy na lekcjach, uczniowie znajdują czas na liczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, udział w konkursach przedmiotowych i
wielu zawodach sportowych. Te działania przynoszą
spore indywidualne sukcesy. Choć czasami są to
tylko sukcesy na szczeblu naszej szkoły, to bardzo
waŜny dla naszych uczniów jest sam fakt bycia najlepszym w jakiejś dziedzinie.
Oprócz nauki i konkursów samorząd szkolny
zorganizował i przeprowadził udział uczniów naszej
szkoły w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Mimo
tego, Ŝe mieszkańcy naszej gminy do bogaczy nie
naleŜą, uczniowie zebrali drobne monety o wadze 32
kg i przekazali je do sztabu akcji w Kielcach.
Z tych pieniędzy będzie wsparty zakup wyposaŜenia
Domów Dziecka.
Obecnie trwają w szkole intensywne przygotowania do organizacji kolejnej wielkiej akcji charytatywnej - Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powołano juŜ i zarejestrowano sztab akcji. Wspólna zabawa
połączona z poświęceniem dla ratowania Ŝycia i zdrowia bardziej potrzebujących odbędzie się w tym roku
w naszej szkole tradycyjnie w sobotę, tym razem 13
stycznia. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału i
wsparcia tej zbiórki. Szkoła przyjmuje przedmioty,
które ktokolwiek z hojnych mieszkańców naszej gminy zechciałby przekazać na licytację. Z góry dziękujemy za wsparcie naszych działań i serdecznie zapraszając wszystkich do zabawy, mamy nadzieję, Ŝe ten
rok będzie kolejnym, który przyniesie lepszy wynik
zbiórki od poprzedniego.
Informując o działalności mającej na celu
wsparcie najuboŜszych, nie sposób serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspólnie z księdzem
proboszczem w ramach działalności Caritas przyczynili się do wyjazdu 35 uczniów z najbiedniejszych rodzin do Elbląga.
Na początku grudnia szkoła była wizytowana i
sprawdzano zabezpieczenia przed medialnie modnymi ostatnio aktami róŜnorodnej przemocy. Kontrola ta nie wykazała uchybień w pracy szkoły w
istniejących regulacjach prawnych i procedurach.
Niejako przy okazji tych działań podjęliśmy współpracę z przewodnikami psów wykrywających substancje odurzające. W ramach szkolenia tych zwierząt i ćwiczeń sprawdzono pomieszczenia szkolne
oraz część uczniów . Podczas tego sprawdzania na
terenie szkoły nie wykryto narkotyków, ani osób,
które miałyby z nimi styczność. Ta informacja
niezmiernie nas wszystkich cieszy. Oznacza ona
bowiem, Ŝe do tej pory skutecznie zabezpieczamy
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naszych uczniów przed tym zagroŜeniem. Współpraca ta będzie nadal kontynuowana i szkoła będzie poddawana częściej próbnym kontrolom
policji z udziałem psów tropiących.
Z okazji zbliŜających się świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczymy wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, by ten wyjątkowy czas upłynął w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, a Gwiazda Betlejemska, która prowadziła do stajenki, rozjaśniała mroki Ŝycia
codziennego. Wesołych świąt!!!
T. Kaczorek

******
Aktualności
Wręczenie medali
„Za Zasługi Dla Obronności Kraju”
Decyzją Ministra Obrony Narodowej zostali
wyróŜnieni medalami następujący rodzice z gminy
Stare Pole:
Złotym medalem wyróŜniono:
Olszewską Mariannę zam. Stare Pole oraz
Woźniak Krystynę zam. Kaczynos
Srebrnym medalem wyróŜniono:
Ryszarda i Annę Karabiniewicz zam. Kaczynos,
Władysława i Janinę Szmytka zam. Złotowo oraz
Kazimierza i Irenę Zakrzewskich zam. Kikojty
Wręczenia dokonał przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku ppłk. Marian
Eichler. śyczenia oraz gratulacje rodzicom złoŜyli
Przewodniczący Rady Gminy Jan Pawlina oraz Wójt
Gminy Włodzimierz Załucki.

Wymiana dowodów osobistych
Rok 2007 jest to ostatni czas wymiany dowodów
osobistych (zielonych ksiąŜeczek).
W roku 2007 wymianie podlegają dowody osobiste
wydane w latach 1996-2000.

Uwaga!
Osoby, które posiadają dowody osobiste wydane w
innych latach winni wymienić je w 2007 roku, gdyŜ
z dniem 1 stycznia 2008 r. wszystkie ksiąŜeczkowe
dowody osobiste staną się niewaŜne.
W. Łapacz

******
Wybory do Rady Gminy
12 listopada wybraliśmy radnych na kadencję
2006-2010. Na pierwszej sesji radni wybrali swoje
władze. I tak:
Przewodniczącym Rady Gminy
został Jan Pawlina.
Wiceprzewodniczącym Rady
został Jarosław Szturmowski.
Na Przewodniczącą Komisji Oświaty
wybrano Magdalenę Roman
wraz z nią w Komisji Oświaty pracować będą:
Małgorzata Wala, Jadwiga Staniszewska,
Jan Pawlina, Piotr Płachta i Beata Grzesik.
Przewodniczącą Komisji Rolnictwa
wybrano ElŜbietę Kołodziej,
a w skład Komisji weszli: Wiesław Kujawa,
Stanisław Gregorkiewicz, Jarosław Szturmowski,
Bogdan Jerszyński i Paweł Kurkowski.
Komisję Rewizyjną tworzą:
Kazimierz Lipiec Przewodniczący Komisji,
Krzysztof Piekart i Ireneusz Dziura.
G. Jankowska

******
GOPS informuje ...
Pomoc osobom i rodzinie
z udziałem specjalistów
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „
AGAPE” w ramach walki z przemocą w rodzinie
utworzyło na terenie Centrum Usług Socjalnych i
Wsparcia w Nowym Stawie Ośrodek Interwencji
Kryzysowej dla ofiar przemocy. Ośrodek Interwencji Kryzysowej słuŜy pomocą całodobową.
Tel. 0 55 647 80 09
TELEFON INTERWENCYJNY – CAŁODOBOWY:
0512 491 322 – KATARZYNA LIDAK „ AGAPE”
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ jest
krótkoterminową (od 7 do 14 dni) placówką interwencyjną zapewniającą pomoc specjalistyczną,

która ma charakter pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej słuŜącej wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie.
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ słuŜy
takŜe pomocą w formie niestacjonarnej. KaŜda
zgłaszająca się osoba moŜe liczyć na fachową pomoc doradczą w zakresie:
- przemocy w rodzinie,
- uzaleŜnień,
- poradnictwa prawnego i socjalnego
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „ AGAPE”
w jednej ze swoich placówek – Schronisko dla Bezdomnych w Szwałdzie utworzyło „całodobowy pokój interwencyjny” dla sprawców przemocy.
Tel. 0 55 647 76 04
Skierowanie do powyŜszych instytucji pomocowych następuje przez:
- Policję ( w przypadku interwencji Policji w związku z zaistniałym przestępstwem),
- Ośrodek Pomocy Społecznej ( w przypadku zgłoszenia bezpośredniego lub telefonicznego pracownikowi ośrodka pomocy ),
- Samodzielne zgłoszenie,
- Inne zgłoszenie.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM PSYCHIATRII Sp. z o.o.
82 – 200 Malbork, ul. Nowowiejskiego 48, świadczy
bezpłatne usługi psychiatryczne i psychologiczne
w zakresie uzaleŜnień ( alkohol, narkomania).
Tel. 0 55 272 38 69
Prace społecznie – uŜytecznie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku i Urzędem Gminy Stare Pole organizuje prace
społecznie uŜyteczne. Rolą Ośrodka jest typowanie
do wykonywania prac osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej. Miesięcznie organizowana jest praca
dla 20 osób.
Jeśli potrzebujesz pomocy
Ogólnopolski Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie NIEBIESKA LINIA 0 801 1200 02
Wszyscy którzy dzwonią - ofiary, świadkowie,
sprawcy przemocy mogą uzyskać wsparcie i informacje pozostając anonimowymi. W trakcie rozmowy:
- zostanie wysłuchana kaŜda historia
- kaŜdy uświadomiony zostanie o prawie do nietykalności osobistej i nienaruszania godności,
- o róŜnych stereotypach społecznych dotyczących
Ŝycia rodzinnego, które usprawiedliwiają stosowa11

nie przemocy
- zostanie zmotywowany do podjęcia działań we
własnej obronie
- wspólnie z dzwoniącą osobą zostaną znalezione
moŜliwie kierunki rozwiązań w danej sytuacji, a
takŜe rozpatrzone ich konsekwencje
- otrzymają adresy lokalnych placówek w których
moŜna uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną,
socjalną i prawną
- informacje prawne pod nr 0 22 666 2850 w poniedziałki do godz. 19,00 do 21,00 oraz środy od
18,00 do 22,00.
Młody człowieku !!!
Chroń swoje zdrowie i mienie
- gdy ktoś oferuje narkotyki, alkohol
- gdy ktoś Tobie zabiera pieniądze lub część tego co
posiadasz
Dzwoń POGOTOWIE POLICJI

997

NARKOTYKI, NARKOMANIA =
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA
0 801 1999 90
Czynny codziennie od 16,00 do 21,00
0 801 1400 68
POMARAŃCZOWA LINIA
B.śołędziewska

******
Z Ŝycia GOK …
Miesiąc wrzesień w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu został poŜegnany przez
mieszkańców gminy na „Biesiadzie Staropolskiej”
impreza ta była połączeniem karaoke i tanecznej
zabawy. Taka forma spodobała się zarówno młodszej jak i „starszej” młodzieŜy.
W październiku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań
z Klubem Seniora. W ramach tych spotkań seniorzy
naszej gminy m.in. zwiedzali świetlice wiejskie i
przygotowywali świąteczne stroiki. Nasz ośrodek
zorganizował równieŜ wyjazd do Multikina na film
pt. „Karol- PapieŜ, który pozostał człowiekiem”.
TakŜe w październiku odbyło się „Święto pieczonego ziemniaka”, impreza terenowa z licznymi konkursami dla całych rodzin oraz występami artystycznymi dzieci.
Instruktorzy aktualnie działający w ZHP wraz z zaproszonymi byłymi instruktorami podsumowali
swoją doroczną pracę i w miłej atmosferze wspominali harcerskie czasy. W związku z wyjątkowym
12

charakterem miesiąca listopada, w okresie zadumy i
modlitwy za zmarłych został przygotowany program
recytacji „Trenów” J. Kochanowskiego połączony z
muzyką organową. Program ten był prezentowany
dwukrotnie w Kościele M.B. Królowej Polski w
Starym Polu.
Narodowe Święto Niepodległości było obchodzone
bardzo nastrojowo i uroczyście na wieczornicy z
okazji 11 Listopada. Program artystyczny przygotowany z tej okazji przez dzieci i młodzieŜ był wypełniony poezją, pieśniami patriotycznymi oraz wspomnieniami najstarszych mieszkańców naszej gminy.
14 listopada odbyły się III staropolskie biegi niepodległości.
Dzieci miały swój wieczór andrzejkowy z zabawą
dyskotekową i wróŜbami. Pod patronatem Wójta
Gminy odbył się halowy turniej piłki noŜnej sołectw
gminy. W turnieju wzięło udział sześć sołectw z
naszej gminy. Dzieci z sekcji plastycznej GOKiS-u
wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „BoŜe
Narodzenie” organizowanym przez Miejski Dom
Kultury w Malborku w ramach XVI Festiwalu „BoŜe Narodzenie w sztuce” 2006/2007. Wspólnie z
Urzędem Gminy w Starym Polu oraz Zespołem
Szkół w Starym Polu zostanie przeprowadzony III
Międzygminny przegląd teatralny dla dzieci i młodzieŜy pt. „Historia pewnej grudniowej nocy”. W
najbliŜszym czasie zorganizowany zostanie wieczór
kolęd. Odbędą się równieŜ rozgrywki turniejowe w
bilard i tenisa stołowego. GOKiS dnia 31 grudnia
2006 roku zaprasza wszystkich chętnych na organizowany Bal Sylwestrowy. Działające sekcje: sportowe, muzyczne, szachowa, artystyczna, plastyczna,
gospodarstwa domowego.
Aktualności dotyczące działalności kulturalnej GOKiS-u oraz fotorelacje umieszczone są na stronie
internetowej www.gokis_starepole.republika.pl.
Cieszymy się bardzo, Ŝe dokonano wymiany okien i
drzwi wejściowych oraz ewakuacyjnych do budynku
GOKiS-u. Obecnie remontowana jest sala komputerowa.
W ostatnim czasie została oddana do uŜytku Świetlica Wiejska w Ząbrowie.
W związku ze zbliŜającymi się Świętami BoŜego Narodzenia w imieniu własnym i współpracowników składam te oto Ŝyczenia:
„Na te święta, co nadchodzą
śyczę ciepła i miłości
Niech Was ludzie nie zawodzą
I niech uśmiech w sercu gości”
Tadeusz Burdyński

