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Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do Ŝycia wiosny i wiarą w sens Ŝycia,
pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliŜszych osób
wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Pole
Ŝyczy
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

Szanowni Państwo
Niedziela palmowa rozpoczyna Wielki
Tydzień. Jest ona liturgicznym wspomnieniem
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Mieszkańcy
witali Go, wymachując palmami. Miały one chronić przed chorobami i zapewnić dobre plony.
Według wierzeń ludowych dni Wielkotygodniowe
wróŜą pogodę na pozostały rok.
Niech Zmartwychwstanie przyniesie Wam radość,
szczęście, zdrowie i pomyślność. Niech śpiew
wiosennego skowronka pocieszy, Ŝe nadejdą lepsze dni. Naszym przemyśleniom niech towarzyszą
słowa wiersza „Droga KrzyŜowa”.
„Wyprowadzili Jezusa na śmierć skazanego
On, Bóg ofiarował siebie za grzech ludu swego
I włoŜyli na ramiona cięŜkie drzewo krzyŜa
Jezus Chrystus dobrowolnie Bóstwo swe uniŜa
Nareszcie weszli na górę i krzyŜ połoŜyli
Na nim Boga – Zbawiciela gwoździami przybili
Rozległo się bicie młotem, krew znów popłynęła
I podnieśli krzyŜ do góry, męka się zaczęła”
Z najlepszymi Ŝyczeniami
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina

*******

Baranek
jest figurą starotestamentalną. Przypomina nam,
Ŝe jak w noc wyjścia z Egiptu, krew zabitego baranka, poprzez pomazanie nią wewnętrznych
drzwi, ocaliła Izraelitów od śmierci, tak i my
przez krew Jezusa zostaliśmy ocaleni od śmierci.

Chleb
który ma przypominać zmartwychwstałego Chrystusa, czyli chleb Ŝywy, który zstąpił z nieba. We
wszystkich kulturach ludzkich, chleb był i jest
pokarmem podstawowym i niezbędnym do Ŝycia.
Gwarantował dobrobyt i pomyślność. Dawniej,
koniecznie poświęcony musiał być cały bochenek
wielkanocny, czyli pascha – upieczony specjalnie
w tym celu.

Jajko
Symbol Ŝycia, źródło wszelkiego początku i występuje w wielu kulturach w świecie. UwaŜa się je
za metaforę ukrytego Ŝycia, tajemnicy siły istnienia i odradzania się Ŝycia w przyrodzie. Stąd teŜ
wywodzi się powiązanie symbolu jajka ze zmartwychwstaniem. W kulturze ludowej zakochani
młodzieńcy obdarowywali wybranki swojego serca pisankami. Pierwotnie jajka ozdabiano w celach magicznych. Sam zwyczaj wywodzi się jeszcze z mitycznej staroŜytności. Jajka w zaleŜności
od techniki zdobienia nazywa się pisankami i kraszankami.

Sól

Tradycje świąteczne
W kalendarzu jest wiele dni wesołych i
świątecznych, ale są i takie, które zmuszają nas do
refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a takŜe i
radości, jaką ze sobą niosą. Jednym z takich świąt
są Święta Wielkanocne. Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem, Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy Ŝadnych innych
świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku.
Nie byłoby Zmartwychwstania, gdyby nie męka i
śmierć Chrystusa. Tradycyjnym zwyczajem
oprócz refleksji wyŜszości Ŝycia nad śmiercią jest
święcenie pokarmów. Wielka sobota to dzień, w
którym niesiemy pokarmy do kościoła. Ten stary
obrzęd znamy w kościele katolickim juŜ w VIII
wieku. Pielęgnowany jest w większości polskich
domów. Święcone było niegdyś w Polsce bardzo
sute. Dziś jest skromne, mieści się w małym pięknie ozdobionym koszyku. Na tradycyjnym wielkanocnym stole stawiano: Baranka wielkanocnego
– symbol Chrystusa.
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śyciowy minerał, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła. Symbolizuje oczyszczenie, jako sedno istnienia i prawdy. Dlatego
właśnie w kazaniu na górze Chrystus powiedział o
swoich uczniach, jako o „soli ziemi”.
Sól poświęcona ma chronić przed złem.

Chrzan i masło
Chrzan dzięki ostremu smakowi przypomina
cierpkość męki i rozmiar bólu Zbawiciela. Jest
symbolem umartwienia. Masło święcone symbolizuje ukojenie, namaszczenia ran zbawiciela.

Zajączek
W wielu kulturach, począwszy od staroŜytności
kojarzony był z witalnością, przyrodą, odrodzeniem, ruchliwością oraz tchórzliwością. W tradycji chrześcijańskiej symbolizował grzeszników,
którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Dopiero jednak w VII wieku połączono ten symbol ze świętami Wielkanocnymi. Do Polski dotarł z Niemiec
na początku XX wieku. Koszyczki z niespodziankami od zajączka i kolorowymi jajkami wielkanocnymi, łakociami, a później takŜe z prezentami
rzeczowymi chowano w ogrodzie lub w róŜnych
skrytkach domowych, a dzieci szukały ich od

wczesnego ranka po przyjściu do domu po mszy
rezurekcyjnej. Przed nami wiele dni, które będą
łączyły dni zadumy, a od niedzieli Zmartwychwstania radość. To poniedziałek Wielkanocny
znany, jako Śmigus-Dyngus. Nazwa śmigus pochodzi od śmigania palmą lub kijaszkiem, a dyngus to oblewanie wodą, wierząc, Ŝe moc wody jest
oczyszczająca, a środa zaraz po Wielkanocy to
środa „gradowa” – nie powinno się w tym dniu
wykonywać prac polowych, gdyŜ płody ziemi
zniszczy grad.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
Inwestycje planowane
w roku 2009
W dniu 25 marca 2009 r. Gmina Stare Pole
złoŜyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wnioski o udzielenie dofinansowania realizacji trzech zadań inwestycyjnych.
Pierwszy z wniosków dotyczy budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Królewo. W ramach
projektu Gmina ubiega się o dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. Całkowity
koszt realizacji inwestycji to 3,8 mln zł, a kwota
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi blisko
2,2mln zł. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i przyznania dotacji jeszcze w tym roku ruszą
prace budowlane. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest do końca 2010 roku. Kolejne
dwie inwestycje to budowa ciągu pieszorowerowego Ząbrowo – Stare Pole oraz budowa
świetlicy wiejskiej w Kraszewie, wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem
boisk sportowych. W ramach tych zadań ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W przypadku ścieŜki rowerowej wnioskodawcą jest
Gmina, natomiast o środki na budowę świetlicy
wiejskiej w Kraszewie wnioskuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Koszt budowy ścieŜki rowerowej wynieść ma 1,5 mln zł, a świetlicy w Kraszewie, wraz z wyposaŜeniem, blisko 550 tys. zł.

KaŜde z zadań ma szansę otrzymać dotację w wysokości odpowiednio 500 tys. zł. i 410 tys. zł.
ŚcieŜka rowerowa do Ząbrowa ma powstać juŜ w
tym roku. Budowa świetlicy została zaplanowana
na dwa lata, a inwestycja ma zakończyć pod koniec 2010 roku. Gmina we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Malborku wykona przebudowę drogi powiatowej nr 2936 G Stare Pole Dzierzgoń odcinek KrzyŜanowo – Złotowo do
granicy powiatu. Odcinek remontowany ma długość 3,928 km. Inwestycja będzie wykonywana
przy udziale środków Unii Europejskiej. W roku
2009 pozostają do zrealizowania inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich. Jedną z takich inwestycji jest droga transportu rolnego w miejscowości Janówka prowadząca do lasu. W roku 2008
zostało wykonane 260 mb nawierzchni z płyt drogowych, koszt wynosił 148.798,43 zł. W roku
2009 zostało do wykonania 390 mb. W ubiegłym
roku złoŜony został wniosek na refundację części
środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
koszt inwestycji szacuje się na ok. 210.000, 00 zł.
L. Szymańska, A. Skorek

*******
…a w szkole
Nieubłaganie ucieka czas, którego jak zwykle w drugim semestrze na naukę jest za mało. 2
kwietnia uczniowie klas VI szkoły podstawowej
pisali swój pierwszy w Ŝyciu sprawdzian, który
oceniany będzie przez niezaleŜną komisję. Jeszcze
w tym samym miesiącu 22, 23 i 24 egzaminy czekają uczniów klas III gimnazjum. Tegoroczny
egzamin będzie po raz pierwszy trwał trzy dni i
oprócz wiedzy z przedmiotów humanistycznych i
matematyczno-przyrodniczych obejmie takŜe
sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych
uczniowie biorą takŜe czynny udział w licznych
konkursach, które pozwalają im na zaprezentowanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności.
Reprezentująca naszą szkołę uczennica klasy III a
Patrycja Maślińska była najlepszą z ortografii
w Powiecie Malborskim, przygotowała ją do
tego konkursu Pani Dagmara Goździejewska.
Będzie reprezentowała naszą szkołę i powiat w
finale Pomorskiego Konkursu Ortograficznego w
Gdańsku. W finale powiatowym konkursu matematycznego nasz uczeń Piotr Szymański z klasy
III b uzyskał bardzo wysoki III wynik, przygo3

towała go Pani Danuta Barańska. Zespół Szkół
w Starym Polu tradycyjnie juŜ bierze udział w
licznych zawodach sportowych. Nasi uczniowie
odnoszą w nich duŜo sukcesów zespołowych i
indywidualnych. Do największych z nich naleŜą:
w szkole podstawowej (dziewczęta)
- I miejsce i Mistrzostwo Powiatu Malborskiego w Mini Piłce Ręcznej,
- II miejsce w półfinale wojewódzkim piłki ręcznej,
- I miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego Igrzysk
śuławskich - Agnieszka śuk,
(chłopcy)
- II miejsce Mistrzostwa Powiatu Malborskiego w
Mini Piłce Ręcznej,
- II miejsce w turnieju Tenisa Stołowego Igrzysk
śuławskich - Marcin Malinowski,
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Malborskiego w Biegach Przełajowych -Szymon Sulikowski,
- Unihokej w ramach Igrzysk śuławskich; dziewczęta III miejsce,
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach
przełajowych Mikołaj Sowa.
Swoje zainteresowania uczniowie naszej
szkoły rozwijają takŜe na zajęciach świetlicowych
i bibliotecznych. Ich podsumowaniem są liczne
konkursy plastyczne, taneczne, ortograficzne i
poetyckie. Prace plastyczne zdobią naszą szkołę a
wiersze moŜna przeczytać w tomikach poezji dostępnych w bibliotece szkolnej. Nasza szkoła była
organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na najciekawszą kartkę wielkanocną, w
którym wzięli udział najmłodsi uczniowie ze
szkół w Miłoradzu, Jegłowniku i Starego Pola.
Prace moŜna oglądać na wystawie pokonkursowej. Ponad stu uczniów naszej szkoły to harcerze
Hufca ZHP kierowani przez nauczycieli instruktorów. Ich ostatnie sukcesy to:
- I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej
w Elblągu,
- WyróŜnienia w Chorągwianym Przeglądzie Teatrzyków Zuchowych uzyskane przez gromady
zuchowe „Muchomorki” i „Orliki”,
- WyróŜnienia w Chorągwianym Przeglądzie Piosenki Harcerskiej.
Zespoły nauczycielskie prowadzą intensywne
przygotowania do wprowadzenia załoŜeń nowej
reformy edukacji. W naszej placówce mamy ułatwione zadanie. Jako szkoła nosząca zaszczytne
miano przodującej, od powstania gimnazjum
uczymy dwóch języków, mamy oddzielone klasy
najmłodsze od pozostałych. Maluchy mają odrębne toalety i świetlicę od roku 2003. Wszelkie więc
nowości organizacyjne wprowadzane przez nową
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reformę nie są nam obce. Niestety zmiany podstawy programowej zmuszą nas do wprowadzenia
nowych podręczników w klasach pierwszych
obydwu szkół. Nie będzie więc moŜliwości skorzystania z uŜywanych. Organizacyjnie szkoła
podstawowa jest w pełni przygotowana na przyjęcie sześciolatków. Ich przybycie na lekcje zaleŜy
tylko od decyzji rodziców. Oczekujemy na
wszystkich chętnych. W tym roku zapisy dzieci
do szkoły odbywać się będą od 16 do 30 kwietnia.
T.Kaczorek

*******
W przedszkolu…
Od dnia 1.03. - 31.03.2009 r. trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2009/2010
KRYTERIA REKRUTACJI DZIECI DO
PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2009/2010
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w
wieku 3 - 6 lat.
2. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do
przedszkola jest większa niŜ liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole, mają zastosowanie
poniŜsze priorytety, zgodnie z § 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20
lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz.U. z 2004r. Nr26, poz.232): w pierwszej kolejności przyjmowane są:
• dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
• dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
• dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy
oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
• dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
oraz
• dzieci juŜ uczęszczające do danego przedszkola,
• rodzeństwo dzieci juŜ uczęszczających do przedszkola,
• dzieci z rodzin wielodzietnych,
• dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują
zawodowo.

Przed nami wiele zmian:
1. Od 1 września 2009 r. obowiązywać będzie
nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która:
• opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i
zapewnia ciągłość procesu edukacji w szkole
podstawowej,
• zapewnia dzieciom moŜliwość wspólnej zabawy
i nauki w warunkach, bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych,
• gwarantuje prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie moŜliwości i
potrzeb rozwojowych dzieci,
• zobowiązuje nauczycieli do prowadzenia analizy
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna),
• w przedszkolu nie wprowadza się liter i cyfr.
2. Zmiana ustawy o systemie oświaty zakłada
• ObniŜenie wieku szkolnego,
Trzyletni okres wprowadzania obniŜenia wieku
szkolnego – najwaŜniejsze fakty:
Sześciolatek w szkole
lata 2009/2010 –2011/2012
1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej.
2. Wniosek rodzica do dyrektora szkoły.
3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do
szkoły.
4. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły:
a) warunki organizacyjne szkoły,
b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w
roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.
5. MoŜliwość przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły
nie objętego wcześniej Ŝadną formą wychowania
przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nie rozpoczęcia nauki w klasie
pierwszej.

• W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu
dziecka sześcioletniego do szkoły decydują rodzice !!!
• Wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte
obowiązkiem szkolnym od 1 września 2012 r.
1. Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo
do:
• poznania bazy szkoły
• uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (świetlica)
• uzyskania informacji od dyrektora szkoły
• zapewnieniu dziecku posiłków
Spotkanie z rodzicami dzieci 6 letnich odbyło się
30.03.2009 r., na którym Dyrektor Zespołu Szkół
w Starym Polu zapoznał rodziców z bazą i warun-

kami, zapraszał równieŜ do odwiedzenia szkoły
razem z dzieckiem.
2. Dziecko pięcioletnie
• w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego
• w roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 5
lat będzie miało obowiązek odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego.
B. Szoska

*******
Z Ŝycia Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu
Sylwester to niezwykle magiczna noc w
roku- to noc pełna wspomnień i nadziei. Ten Nowy Rok przywitaliśmy Balem Sylwestrowym, na
którym bawili się mieszkańcy naszej Gminy, jak
równieŜ goście z innych miejscowości, którzy od
lat uwielbiają „Staropolskie klimaty”.
20 stycznia odbyło się Święto z okazji Dnia Babci
i Dziadka. W tym wyjątkowym dniu ze swoim
programem artystycznym wystąpiła klasa III C z
Zespołu Szkół w Starym Polu oraz zespół wokalny z GOKiS. Swoją obecnością zaszczycił gości
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Pawlina,
który po występie naszych artystów zmobilizował
dziadków oraz dzieci do wspólnego śpiewania
pięknych polskich kolęd. Aby uatrakcyjnić wspólny śpiew, Dyrektor GOKiS Pan Tadeusz Burdyński oraz Pan Leszek Grzybowski stworzyli duet
akordeonowy i przy takim akompaniamencie
moŜna było śpiewać do rana! Na zakończenie
uroczystości kaŜdy z przybyłych dziadków otrzymał laurkę wykonaną samodzielnie przez dzieci
na zajęciach plastycznych. Początek roku to równieŜ czas wakacji zimowych dla dzieci, dlatego
teŜ w okresie ferii wiele z nich skorzystało z propozycji, jakie w tym roku przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Dwa razy
w tygodniu chętni uczestniczyli w zajęciach rytmiczno- muzycznych, jak równieŜ w zajęciach
zespołu tanecznego, który nie próŜnował nawet w
trakcie ferii. KaŜdego dnia od godz.12.00 do godz.
20.00 w ramach zajęć świetlicowych moŜna było
wziąć udział w warsztatach manualnych i plastycznych, skorzystać z kawiarenki internetowej,
pograć w bilard, piłkarzyki i gry planszowe. W
tym roku duŜym powodzeniem cieszył się tenis
stołowy- od rana do wieczora stół oblegało wielu
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jego miłośników. Na zakończenie ferii postanowiliśmy zorganizować turniej tenisa stołowego, w
którym wzięły udział dwie grupy wiekowe. W
trakcie zmagań turniejowych dziewczęta z zespołu
tanecznego wystąpiły, jako cheerleaderki, wspierając grających zawodników. Dla chętnych dzieci
zaproponowaliśmy takŜe zabawę w teatr, która
przyjęta została bardzo entuzjastycznie i 27 lutego
zakończyła się premierą. Na występ przybyli bardzo szczególni goście, znający się chyba najlepiej
w naszej Gminie na „sztuce bajkowej”- czyli
dzieci z naszego przedszkola, a takŜe Pani Dyrektor Barbara Szoska i Panie Wychowawczynie.
Wszyscy wspólnie obejrzeli bajki pt. „Czerwony
Kapturek” i „O wiewiórce Łupiskórce”. Poza tym
w trakcie ferii zimowych codziennie odbywały się
zajęcia na terenie kompleksu sportowego „Orlik”,
który dla naszych młodszych i starszych miłośników sportu jest wspaniałym miejscem do czynnego spędzania wolnego czasu. Podczas ferii nie
zabrakło równieŜ chętnych na wyjazdy do „Multikina” i na lodowisko do Elbląga. Ferie zimowe
zakończyliśmy dyskoteką, która w tym roku była
szczególnie udana ze względu na to, iŜ odbyła się
14 lutego- czyli w Walentynki. WaŜną imprezą w
naszej miejscowości są obchody Dnia Starego
Pola, które w tym roku miały miejsce 7 lutego. Na
uroczystość przybyły władze naszej Gminy, jak i
równieŜ jej mieszkańcy, którzy od niedawna
wspólnie mogą świętować ten dzień. Stare Pole
679 lat temu otrzymało prawa wiejskie od Mistrza
Zakonu KrzyŜackiego w Dzierzgoniu. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy naszej Gminy
obejrzeli występ Teatru „Baszta Maślankowa”,
który w swoim przedstawieniu nawiązywał do
historii Zakonu oraz nadania aktu lokacyjnego
miejscowości Stare Pole. Ciekawostką dla mieszkańców była wystawa „Wspomnienia Osadników
śuławskich”, którą mogliśmy podziwiać dzięki
uprzejmości pani Barbary Chudzyńskiej ze Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego. Zakończenie obchodów Dnia Starego Pola
uczciliśmy pokazem sztucznych ogni oraz tradycyjnie ogniskiem i wspólnym śpiewem. W tym
roku z okazji obchodów wydaliśmy Biuletyn, który powstał dzięki zaangaŜowaniu Pani Magdaleny
Roman, Pani Beaty Woś i uczniów, którzy zebrali
informacje na temat tego, jak Ŝyło się w naszej
Gminie w latach 50-tych i 60-tych.
19 lutego 2009 r. w ostatkowych rytmach karnawału Seniorzy bawili się na zabawie tanecznej
Zachęcamy naszych starszych mieszkańców Gminy do wspólnych spotkań, które odbywają się w
raz w miesiącu. Terminy spotkań podane są na
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plakatach, a takŜe przekazywane są przewodniczącej Klubu Seniora, która chętnie powiadomi o
nich pozostałych członków Klubu. Wiosna w
GOKiS zawitała juŜ na początku marca- początkowo jedynie na dekoracjach, a tą kalendarzową
powitaliśmy wraz z harcerzami oraz przedstawicielami naszych świetlic 20 marca. Na jej poszukiwanie wyruszyliśmy w barwnym korowodzie
wraz z Marzannami. Mimo jeszcze zimowej auryodnaleźliśmy wiosnę w naszym Domu Kultury,
gdzie przy wspaniałych rytmach muzyki wystąpił
nasz zespół taneczny, a wiosennymi piosenkami
rozgrzał nas zespół wokalny.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Ŝyczę Państwu
wiosny, wiosny, wiosny!
Pękających pąków krokusów, przebiśniegów,
topniejących śniegów,
ziemi, która zaczyna pachnieć,
słońca, które nie tylko świeci, ale wreszcie i grzeje.
Wiosny w przyrodzie i w Ŝyciu rodzinnym.
W pracy, na koncie bankowym i wszędzie tam,
gdzie jeszcze jest choć trochę zimno...
T. Burdyński

*******
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Polu
Ludzie coraz mniej czytają, nowoczesne
formy piśmiennictwa wypierają tradycyjne druki –
takie tezy jak gromy spadają na nas ze środków
masowego przekazu. Czy to prawda? Sytuacja
Gminnej Biblioteki w Starym Polu jasno ukazuje,
Ŝe nie! Ogólna liczba czytelników zarejestrowanych od stycznia do marca 2009 roku to 177 osób,
w tym:
- 42 czytelników to dzieci i młodzieŜ,
- 17 studenci,
- 118 dorośli.
Od stycznia do marca 2009 r. wypoŜyczono 1.055
ksiąŜek. Największą popularnością cieszy się literatura piękna i obca dla dorosłych – 438 woluminów, następnie literatura piękna dla dzieci i młodzieŜy – 414 oraz literatura popularno-naukowa –
203 woluminów. Liczba odwiedzin biblioteki
przez czytelników w pierwszym kwartale roku
2009 to 572 osób, w tym dzieci uczęszczające na
zajęcia biblioteczne. W pierwszym kwartale 2009
roku, w porównaniu do roku poprzedniego, zanotowaliśmy większą liczbę czytelników o 27 osób,

a to właśnie dzieci wypoŜyczyły w tym kwartale o
ponad 20 ksiąŜek więcej. Nasi czytelnicy mają w
czym wybierać, gdyŜ księgozbiór w bibliotece
obecnie liczy 10336 woluminów, który składa się
z literatury pięknej polskiej i obcej, literatury dla
dzieci i młodzieŜy, literatury popularno-naukowej
(matematyka, fizyka, chemia, psychologia, medycyna, ekonomia, biologia, prawo, technika, geografia, historia, socjologia, filozofia i in.). W bibliotece gromadzone są, równieŜ audiobooki
(ksiąŜki mówione) i obecnie biblioteka dysponuje
89 sztukami ksiąŜek na płytach CD (literatura dla
dzieci i młodzieŜy, literatura piękna polska i obca). Biblioteka posiada teŜ dobrze zaopatrzony
księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu
-encyklopedie, słowniki, ksiąŜki naukowe z róŜnych dziedzin wiedzy. W 2009 r. udostępniono na
miejscu 97 ksiąŜki. Z księgozbioru podręcznego
korzystają głównie dzieci i młodzieŜ. Dbamy
równieŜ o uzupełnianie zbiorów, w tym celu wydaliśmy 1351,94 zł (70 woluminów) w okresie od
stycznia do marca 2009 roku. Do podstawowych
zadań Biblioteki Publicznej naleŜy gromadzenie,
opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypoŜyczanie na zewnątrz. Oprócz tego
naszym obowiązkiem jest prowadzenie wypoŜyczeń międzybibliotecznych i działalność informacyjno-bibliograficzna. W dzisiejszych czasach
jednak sama działalność statutowa to stanowczo
za mało. Popularyzacja ksiąŜek i czytelnictwa to
podstawa, dlatego teŜ organizowane są w kaŜdy
czwartek zajęcia pod hasłem „Czwartkowe popołudnia z biblioteką” dla dzieci w wieku od 6 do 10
lat. Zajęcia te zaprzeczają obiegowej opinii głoszącej, Ŝe dzieci to istoty nastawione jedynie na
konsumpcję, leniwe, a jedynym ruchem przez nie
preferowanym jest przemarsz od telewizora do
komputera. Na zajęciach robimy aktywną konkurencję tej dziecięcej bierności, która wynika z
braku alternatywy. Udowodniliśmy, Ŝe dzieci
chcą działać, jeśli tylko my – dorośli damy im do
tego sposobność. Uczestnicy czwartkowych zajęć
w lutym wzięli udział w konkursie plastycznoliterackim „Walentynkowy czar” organizowanym
w MDK „Ratusz” w Malborku (prace były wykonywane w bibliotece). KaŜdy uczestnik konkursu
otrzymał dyplom. Wzięli równieŜ udział w mini
konkursie plastycznym „Zajączek Wielkanocny”
zorganizowanym przez Bibliotekę. Wyłoniono
miejsca od I do III i wyróŜnienia, za udział w
konkursie dzieci otrzymały słodycze.
W lutym w Bibliotece zorganizowano zajęcia z
biblioterapii pod tytułem „Serce jedno mam”,
uczestnikami tych zajęć były dzieci i ich opieku-

nowie. Dzieci zamieniały się w jury, a rodzice/opiekunowie brali udział w konkursie głośnego
czytania wierszy o miłości oraz rywalizacji wykonania serca i napisaniu krótkiego wierszyka dla
swojej pociechy. Wszystkie poczynania rodziców
obserwowały dzieci i wyłoniły od I do III miejsca,
gdzie II miejsce zajęła pani Ania Przybysz, III
miejsce pani Jadwiga Bogdanowicz, a I miejsce
pani Ania Zakrzewska. Rodzice/ opiekunowie
otrzymali dyplomy i podziękowania za udział oraz
odznakę SUPER MAMY lub SUPER BABCI. Dla
przybyłych gości zorganizowany był poczęstunek,
przy blasku świec. W tak miłej i niecodziennej
atmosferze dzieci i ich opiekunowie spędzili dwie
godziny. Biblioteka stara się zachęcić szczególnie
najmłodszych do czytania i korzystania z bibliotek. Kierujemy się zasadą – im wcześniej, tym
lepiej. Obecnie naszym priorytetem jest skomputeryzowanie biblioteki, gdyŜ chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników. Internet na dobre wkroczył do naszej rzeczywistości
i nie moŜemy się przed tym bronić.
A. Popławska-Płachta

*******
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
Informacja w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak równieŜ o dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie
przedłoŜenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, Ŝe matka dziecka pozostawała
pod opieką lekarską przez okres co najmniej
od 10 tygodnia ciąŜy do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. PowyŜszy warunek nie dotyczy
opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg
ten nie dotyczy takŜe osób, które złoŜą wnioski o
ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku
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rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1
listopada 2009 r. Opisane zmiany wynikają z art.
7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237,
poz. 1654).
Informacja w sprawie przedłuŜenia do dnia 31
października 2009 r. okresu zasiłkowego, na
który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres
zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku
kalendarzowego. W związku z tym, bieŜący
okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września
2008 r. został przedłuŜony do 31 października
2009 r.
Oznacza to, Ŝe:
- decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r., z terminem do 31
sierpnia 2009 r., będą przedłuŜone do 31 października 2009 r. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy,
decyzja o przedłuŜeniu okresu, na jaki przyznaje
się świadczenia, zostanie wydana z urzędu, nie są
wymagane: zgoda strony ani złoŜenie przez stronę
wniosku w tej sprawie;
- w nowych decyzjach prawo do świadczeń ustala
się na okres do 31 października 2009 r.
Prawo do dodatków związanych z nauką
dziecka ustalane jest odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad poświadczenia nauki .dziecka, uwzględniając zarówno bieŜący
rok szkolny 2008/2009, jak i dwa miesiące
(wrzesień, październik 2009) przyszłego roku
szkolnego.
W związku z tym osoby, które mają przyznany
powyŜszy dodatek obowiązane są do niezwłocznego dostarczania aktualnych zaświadczeń o kontynuowaniu nauki przez dziecko, po rozpoczęciu
nowego roku szkolnego, tj. po 1.09.2009 r.
Pomoc Społeczna
W 2009 roku nadal będą organizowane prace
społecznie uŜyteczne. Pierwsze prace ruszyły w
miesiącu kwietniu br. KaŜdego miesiąca zatrudnienie w wymiarze 10 godzin tygodniowo podejmować będzie 20 osób. Adresatami są głównie
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
B.śołędziewska
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Ochrona przeciwpoŜarowa
na co dzień
Na przełomie miesiąca lutego i marca
2009 r. w jednostkach Ochotniczych StraŜy PoŜarnych odbyły się zebrania sprawozdawcze.
Kampania sprawozdawcza przebiegała sprawnie i
bez Ŝadnych komplikacji. W trakcie zebrań omówiono bieŜącą działalność jednostek, przyjęto
plany i zamierzenia na 2009 rok. Skończył się
okres jubileuszy w naszych jednostkach, teraz
czas wytęŜonej pracy nad szkoleniem podstawowym i specjalistycznym straŜaków, aby mogli oni
skutecznie i bezpiecznie uczestniczyć w akcjach
ratowniczych prowadzonych przez nasze jednostki. Usprzętowienie jednostek jest coraz lepsze,
więc w 2009 roku nie planuje się większych zakupów odnośnie doposaŜenia jednostek. MłodzieŜ
nasza juŜ tradycyjnie w miesiącu lutym i marcu
uczestniczy w eliminacjach Turnieju „MłodzieŜ
Zapobiega PoŜarom” Do eliminacji szkolnych
przystąpiła młodzieŜ Zespołu Szkół w Starym
Polu w dwu grupach wiekowych, 15 uczniów zakwalifikowało się do eliminacji gminnych. Po
jednym uczestniku z kaŜdej grupy wiekowej zakwalifikowało się do eliminacji powiatowych i są to:
Młodsza grupa wiekowa 10-13 lat:
Michał Gajewski
Starsza grupa wiekowa 14-16 lat:
Łukasz Gajor
Opiekunem młodzieŜy biorącej udział w „OTWP”
jest Pan Mirosław Gliniecki, który od dwu lat
przygotowuje młodzieŜ w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. Pod opieką Pani Marzeny Majder
młodzieŜ uczestniczyła w konkursie plastycznym
na temat” Zapobiegam poŜarom i ostrzegam przed
nimi”. Prace Karoliny Bednarz, Korneli Pełka,
Marceliny Goldfarb i Adrianny Jońca zostały zakwalifikowane do konkursu na szczeblu powiatowym. Wszystkim uczestnikom obu konkursów
serdecznie gratulujemy i wyraŜamy nadzieję, Ŝe
zdobyta wiedza na temat ochrony przeciwpoŜarowej znajdzie odzwierciedlenie w zachowaniu
młodzieŜy w codziennym Ŝyciu.
K. Fałek

Cmentarz komunalny
w KrzyŜanowie
Został oddany do uŜytku cmentarz komunalny
w miejscowości KrzyŜanowo. Jest to cmentarz
gminny, który zapewni miejsce pochówku mieszkańcom gminy na kilkadziesiąt lat. Na jego powierzchni zlokalizowano zespół kwater grzebalnych, posadzono drzewa i krzewy ozdobne, wybudowano ogrodzenie, drogi i alejki, a takŜe parking. Rada Gminy w Starym Polu podjęła dnia 19
grudnia 2008 r. uchwały: w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego oraz w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Od 1 marca 2009 r. została
zawarta umowa między Gminą, a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z
o.o. w Malborku ul. Gen.de Gaulle` a nr 70 na
zarządzanie cmentarzem w KrzyŜanowie. Zarządzanie będzie obejmowało właściwą obsługę
cmentarną i administracyjną zgodnie z uchwałami
Rady Gminy.
UCHWAŁA NR XXI/158/ 2008
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 i art. 40 ust. 2 pkt.
4 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 i
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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r.
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z
2008 r. Nr 180, poz.1111) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin korzystania z cmentarza komunalnego Gminy Stare Pole zwanego dalej "
cmentarzem".
§ 2.
Zagospodarowanie terenu cmentarza odbywa się
na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienia
i ciągi komunikacyjne.
§ 3.
W imieniu Gminy Stare Pole cmentarzem administruje zarządca.
§ 4.
1. Zarządca zobowiązany jest do:
1) wskazania miejsca pochówku na cmentarzu,
2) dokonywania na wniosek osób zainteresowanych rezerwacji miejsc na cmentarzu i prowadze-

nia właściwej w tej sprawie dokumentacji.
2. Zarządca odpowiedzialny jest za:
1) bieŜące utrzymanie cmentarza (wywóz śmieci,
utrzymanie porządku w alejach, utrzymanie terenów zielonych, zapewnienie ciągłego dopływu
wody do punktów czerpalnych na cmentarzu,
oświetlenie),
2) sprzątanie alejek cmentarza (nie dotyczy przestrzeni między grobami oraz zarezerwowanych
miejsc),
3) prowadzenie ksiąg cmentarnych,
4) wydawanie zgody na ustawianie pomników
i nagrobków na cmentarzu.
§ 5.
Na cmentarzu urządza się groby:
1) ziemne i murowane,
2) pojedyncze, rodzinne, dziecięce.
§ 6.
Cmentarz jest otwarty w następujących godzinach:
1) w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia, od 1
października do 14 października oraz od 16 listopada do 31 grudnia - od godziny 7,00 do godziny
18,00,
2) w okresie od 1 maja do 30 września - od godziny 7,00 do godziny 21,00,
3) w dniach od 15 października do 15 listopada
przez całą dobę.
§ 7.
Na cmentarzu stosuje się opłaty:
1) za miejsca grzebalne i rezerwacje,
2) za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania pochówku, prac kamieniarskich i budowlanych.
§ 8.
1. Za korzystanie z cmentarza zarządca pobiera
opłaty w wysokości określonej przez Radę Gminy.
2. Opłatę za rezerwację wnosi się jednorazowo i
dotyczy ona okresu od momentu zapłaty rezerwacji do pochówku.
3. W przypadku dokonania pochówku w miejscu
zarezerwowanym przed upływem okresu rezerwacji pobierana będzie opłata uzupełniająca w wysokości odpowiedniej dla rodzaju grobu i upływu lat.
4. Opłatę za miejsce grzebalne wnosi się jednorazowo na lat 20.
5. PrzedłuŜenie umowy na dalsze 20 lat wymaga
ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku
kalendarzowym, w którym wygasa waŜność poprzedniej opłaty).
6. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w
terminach określonych w ust. 2 i 4 grób kwalifikuje się do likwidacji.
7. Likwidacja grobu powinna być poprzedzona
informacją umieszczoną na grobie i tablicy infor9

macyjnej w biurze zarządu cmentarza, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji
(informacja powinna być dostępna w okresie
Świąt Wszystkich Świętych).
8. Z czynności związanych z likwidacją grobu
sporządza się protokół.
9. Wykaz opłat za korzystanie z cmentarza powinien być wywieszony przy wejściu głównym na
cmentarz, w siedzibie zarządcy, a takŜe na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
10.Dopuszcza się moŜliwość rezygnacji z rezerwacji miejsca grzebalnego w dowolnym terminie
bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
§ 9.
Groby (w tym murowane) oraz miejsca zarezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem
obrotu prywatnego.
§ 10.
1.Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza przez firmy świadczące usługi
pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia zarządcy cmentarza.
2. Pracownicy firmy wykonującej usługę pogrzebową są zobowiązani do doprowadzenia otoczenia
miejsca pochówku do stanu poprzedniego.
3.Firmy prowadzące wszelkie roboty kamieniarskie
i budowlane zobowiązane są do zagospodarowania
zdemontowanych elementów nagrobka we własnym zakresie oraz uporządkowania terenu robót.
§ 11.
1. Wszelkie śmieci w tym suche wieńce, kwiaty,
znicze, papiery składowane powinny być w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Uporządkowanie grobów naleŜy do osób wyłącznie opiekujących się grobem oraz zarezerwowanym miejscem pochówku.
§ 12.
Zgody zarządcy cmentarza wymaga:
1) wykonywanie robót kamieniarskich i budowlanych, w tym betonowych wylewek przy grobach,
okładzin z cegieł, kamieni lub innych materiałów,
2) umieszczanie ławek i płotków przy grobach,
3) sadzenie lub wycinka drzew i krzewów na
cmentarzu,
4) wjazd na teren cmentarza pojazdami z wyjątkiem wózków dla osób niepełnosprawnych, pojazdów wykonujących prace remontowe lub pojazdów specjalnych uprzywilejowanych z mocy
innych przepisów.
§ 13.
Zabrania się:
1) dewastowania pomników i grobów, niszczenia
kwiatów, rabatek, trawników, krzewów i drzew,
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2) zaśmiecania terenu cmentarza, a zwłaszcza
składowania śmieci pod drzewami, przy ogrodzeniach, wyrzucania za ogrodzenie i w innych nie
przeznaczonych do tego miejscach;
3) rozpalanie ognisk na terenie cmentarza,
4) palenia tytoniu, spoŜywania alkoholu oraz
przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym,
5) jazdy na rowerach,
6) wprowadzania psów i innych zwierząt na
cmentarz,
7) parkowania pojazdów przy drodze dojazdowej
do cmentarza w sposób utrudniający bądź uniemoŜliwiający wjazd i wyjazd z cmentarza,
8) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym
bez opieki dorosłych.
9) zakłócania ciszy i powagi miejsca,
10) niszczenia wyposaŜenia i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie cmentarza,
11) handlu w bezpośrednim sąsiedztwie bram
wjazdowych i bramy wejściowej,
12) wywieszania reklam.
§ 14.
1.Skargi na zarządcę naleŜy kierować do Wójta.
2.Zarządca cmentarza przyjmuje interesantów w
sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach
urzędowania. Dane o Zarządcy cmentarza (nazwa,
adres firmy, telefon, godziny urzędowania) powinny być umieszczone na tablicy informacyjnej
przy wejściu głównym na cmentarz, w jego siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
UCHWAŁA NR XXI /159/ 2008
RADY GMINY STARE POLE
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z cmentarza komunalnego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997
r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679 i Nr 121 poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz.668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. Nr
96, poz. 874 i Nr 199, poz.1937) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące opłaty za korzystanie z
cmentarza komunalnego:
1) za grób ziemny na okres 20 lat:
a) pojedynczy - 200,00 zł
b) dziecięcy do lat - 100,00 zł
c) rodzinny - 400,00 zł

2) za grób murowany na okres 20 lat:
a) pojedynczy - 700,00 zł
b) rodzinny - 1.000,00 zł
3) za rezerwację miejsca pod grób na okres 20 lat:
a) pojedynczy - 100,00 zł
b) rodzinny - 200,00 zł
4) za wybudowanie nagrobka
a) pojedynczy - 100,00 zł
b) dziecięcy do lat 6 - 50,00 zł
c) rodzinny - 150,00 zł
5) opłata eksploatacyjna na okres 20 lat - 150,00 zł
(zuŜycie wody, wywóz nieczystości)
6) opłata za wjazd na cmentarz - 100.00 zł
§ 2.
Do opłat, o których mowa w § 1 dolicza się naleŜny podatek VAT.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W.Maluga

*******
Kwalifikacje Wojskowe
1.W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 roku przeprowadzona zostanie na terenie
województwa pomorskiego kwalifikacja wojskowa.
2.Do kwalifikacji wojskowej wzywa się męŜczyzn:
a) urodzonych w 1990 roku,
b) urodzonych w latach 1985-1989, którzy nie
posiadają określonej zdolności do czynnej słuŜby
wojskowej,
c) urodzonych w latach 1989 i latach wcześniejszych, którzy:
- ze względu na stan zdrowia zostali uznani za
czasowo niezdolnych do odbycia czynnej słuŜby
wojskowej, jeŜeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za zdolnych do czynnej słuŜby wojskowej i złoŜyli, w trybie art.28 ust.4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o
powszechnym obowiązku obrony RP, wnioski o
zmianę kategorii zdolności do czynnej słuŜby wojskowej, jeśli nie zostali przeniesieni do rezerwy.
3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się takŜe
kobiety: urodzone w latach 1981 – 1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej słuŜby
wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą naukę w

szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
wzywa się równieŜ osoby, które ukończyły 18 lat
Ŝycia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia słuŜby
wojskowej, jeśli nie posiadają określonej zdolności do czynnej słuŜby wojskowej.
5.Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych
stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie gminy STARE POLE – przeprowadzona zostanie w MALBORKU przy ul. PLAC
SŁOWIAŃSKI 18. (Miejski DOM Kultury) w
dniu 27 kwietnia 2009 r. od godziny 8.00.
6. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej
po raz pierwszy przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie toŜsamości,
b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia,
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną
fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia
głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
7. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od
obowiązku stawienia się.
8.Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z waŜnych przyczyn nie moŜe stawić się do
kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie
i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta.
9.W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt nałoŜy na nią grzywnę w celu przymuszenia albo
zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.
W. Łapacz

*******
Punkt Poradnictwa Elbląskiej
Rady Konsultacyjnej
Osób Niepełnosprawnych
Od dnia 31 marca 2009 r. przy Urzędzie Gminy w Starym Polu (w byłych pomieszczeniach
GOPS) rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa
Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. W Punkcie tym udzielane są bezpłatne
11

porady prawne i specjalistyczne. W zakres obsługi
prawnej wchodzi:
- udzielanie porad ustnych w zakresie ustawodawstwa z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń
społecznych, prawa pracy, przepisów podatkowych, prawa lokalowego, rodzinnego, administracyjnego itp.,
- sporządzanie pism administracyjnych oraz sądowych beneficjentom.
Zakres porad specjalistycznych obejmuje:
- informowanie m.in. o ulgach i uprawnieniach
dla osób niepełnosprawnych, sprawy mieszkalnictwa, rodzinne, socjalne, zatrudnieniowe,
- udostępnianie aktów prawa lokalnego, informowanie o sposobach, trybach załatwiania spraw w
sądach i urzędach, pomoc w pisaniu pism i odwołań po wcześniejszej konsultacji z prawnikiem,
- stała współpraca z pomocniczymi urzędami i
instytucjami, informacja o programach celowych
PFRON.
Zapraszamy do korzystania z porad prawnych
oraz specjalistycznych osoby niepełnosprawne i
ich rodziny, a takŜe podopiecznych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Punkt jest czynny
we wtorki i środy w godzinach od 730 do 1300.
E. Zawadka

*******

Urząd Gminy w Starym Polu uprzejmie informuje, Ŝe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych słuŜą tylko i wyłącznie do zbiórki butelek plastikowych po napojach,. Natomiast do pojemników na szkło moŜna
wrzucać tylko czyste butelki szklane i słoiki bez
nakrętek. Umieszczanie w koszach do selektywnej
zbiórki odpadów woreczków foliowych, folii,
kartonów po mleku czy napojach, opakowań po
nabiale (jogurtach, margarynach), czy chemii gospodarczej i innych odpadów jest zabronione.
L.Szymańska

*******
Ogłoszenie
Zgodnie z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998
r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753) Wójt
Gminy Stare Pole informuje, o planowanym terminie
WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Kampania Promocyjna śuław
W miesiącu marcu gmina Stare Pole, jako
partner projektu pn. „Kampania Promocyjna śuław” wraz z innymi gminami z regionu śuław
(Cedry Wielkie, Nowy Staw, Stegna, Suchy Dąb
oraz Nowy Dwór Gdański) złoŜyła aplikację o
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 na działanie 6.2 Promocja i informacja
turystyczna. Projekt ma na celu promocję regionu,
stworzenie nowego wizerunku oraz uzyskanie
wzrostu znaczenia turystki na terenie śuław.
W ramach projektu powstanie między innymi
Strategia Turystyczna śuław, wspólne wydawnictwo reklamowe, jednolite oznakowanie zabytków.
Zakupione zostaną takŜe stroje Ŝuławskie wykonane zgodnie z opracowanym wzorem. Wartość
części projektu realizowanego na terenie gminy to
103.185,11 zł.
J. Salamonik
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Segreguj odpady

które odbędzie się w dniu:
23 i 24 kwietnia 2009 r.
w granicach administracyjnych gminy Stare Pole.
Podmiotem dokonującym wyłapywanie będzie
Schronisko „AZYL” Spółka z o.o. 83-400 Kościerzyna ul. Przemysłowa. Bezdomne zwierzęta po
wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku dla
zwierząt w Kościerzynie.
Wójt Gminy

*******
Bezprzewodowy dostęp
do Internetu
Urząd Gminy informuje, iŜ na terenie gminy działa operator świadczący usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby korzystać z tej
moŜliwości nie trzeba posiadać łącza telefonicznego. Dzięki bezprzewodowemu routerowi WiFi
(ang. Wireless Fidelity - bezprzewodowa transmisja wysokiej jakości) moŜna swobodnie korzystać

z zasobów Internetu z prędkością do 1 Mb/s. Więcej informacji moŜna znaleźć na tablicach ogłoszeń i w Urzędzie Gminy. O zasięg działania i
inne szczegóły naleŜy dowiadywać się bezpośrednio u operatora.
J. Salamonik

*******
Jakie rodzaje budów lub robót
budowlanych wymagają zgłoszenia
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga
budowa (art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane):
– obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową
w ramach istniejącej działki siedliskowej:
parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości
konstrukcji nie większej niŜ 4,80 m, płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niŜ 4,50 m,
suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy
do 21 m2;
– wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych
oranŜerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie moŜe przekraczać dwóch
na kaŜde 500 m2 powierzchni działki;
– indywidualnych przydomowych oczyszczalni
ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
wiat przystankowych i peronowych;
– budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, słuŜących jako zaplecze do bieŜącego utrzymania linii kolejowych, połoŜonych na
terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i
będących we władaniu zarządu kolei;
– wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i
słupków telekomunikacyjnych;
– parkometrów z własnym zasilaniem;
– boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych,
– bieŜni słuŜących do rekreacji;
– miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
– zatok parkingowych na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych;
– tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do

rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa
w art. 30 ust. 1, ale nie później niŜ przed upływem
120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego
w zgłoszeniu;
– gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości
konstrukcji nie większej niŜ 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i połoŜonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
– obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniŜej 1 m poza
rzekami Ŝeglownymi oraz poza obszarem parków
narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
– przydomowych basenów i oczek wodnych o
powierzchni do 30 m2;
– pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna
akwenu, do 2,50 m, słuŜących do:
cumowania niewielkich jednostek pływających,
jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa,
rekreacji;
– opasek brzegowych oraz innych sztucznych,
powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
– pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
– instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3,
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (do
zgłoszenia budowy tego typu instalacji naleŜy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania
działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt
zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej powinien być
uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych).
– urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i
drogami wewnętrznymi, państwowej słuŜby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej słuŜby hydrogeologicznej:
–posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
–punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
piezometrów obserwacyjnych i obudowanych
źródeł; obiektów małej architektury, ogrodzeń.
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Zgłoszenia wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
– remoncie istniejących obiektów budowlanych i
urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów
wpisanych do rejestru zabytków;
– dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
– utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach
budowlanych;
– instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z
wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych
do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z
wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych
usytuowanych poza obszarem zabudowanym w
rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
– wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, z wyjątkiem: ziemnych stawów
hodowlanych, urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków
krajobrazowych oraz ich otulin;
– wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniŜej 50 m3/h
oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
– przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
– przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
– wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna,
powstałych w czasie uŜytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych)
i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
Zgłoszenia wymaga równieŜ:
- budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyŜej
2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: krat na budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, uŜyteczności
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz
obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
urządzeń o wysokości powyŜej 3 m na obiektach budowlanych,
- budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych (w zgłoszeniu naleŜy dodatkowo przedstawić projekt zagospodarowania
działki lub terenu, wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane).
W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ga14

zowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch procedur:
– budować na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1
pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo
budowlane). Do zgłoszenia budowy przyłączy
naleŜy dodatkowo dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
bez zgłoszenia (art. 29a ustawy - Prawo budowlane).
– w przypadku budowy bez zgłoszenia inwestor
zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy - w
zaleŜności od rodzaju przyłącza - Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgłoszenia wymaga rozbiórka budynków i budowli – nie wpisanych do rejestru zabytków oraz
nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniŜej 8 m, jeŜeli ich odległość od granicy
działki jest nie mniejsza niŜ połowa wysokości
(art. 31 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane).
W zgłoszeniu naleŜy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Właściwy organ
(starosta) moŜe nałoŜyć obowiązek uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę, jeŜeli moŜe ona wpłynąć
na pogorszenie stosunków wodnych, warunków
sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga
zachowania warunków, od których spełnienia
moŜe być uzaleŜnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe moŜna rozpocząć przed uzyskaniem
pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeŜeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi lub
mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od
obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia
na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
A.Skorek

Wybory
do Parlamentu Europejskiego
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr
112, poz. 766) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy
stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 5. Postanowienie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 7 czerwca 2009 r.
Data wykonania czynności wyborczych
1

Treść czynności wyborczych
2

do dnia 18 kwietnia 2009 r.

-zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na
posłów do Parlamentu Europejskiego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu
wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 20 kwietnia 2009 r.

- powołanie okręgowych komisji wyborczych,
- powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 23 kwietnia 2009 r.

- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy
społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

do dnia 28 kwietnia 2009 r.
do godz. 2400

do dnia 8 maja 2009 r.

do dnia 13 maja 2009 r.

- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego w celu zarejestrowania
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego
zarejestrowanych w więcej niŜ jednym okręgu wyborczym,
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez
pełnomocników wyborczych
- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania,
numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy
wyłącznie w danym okręgu wyborczym
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1

do dnia 17 maja 2009 r.

od dnia 17 maja 2009 r.
do dnia 24 maja 2009 r.

od dnia 23 maja 2009 r.
do dnia 5 czerwca 2009 r.
do godz. 2400
do dnia 24 maja 2009 r.

do dnia 28 maja 2009 r.

2
- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą
- składanie przez Ŝołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową słuŜbę
wojskową oraz pełniących słuŜbę w charakterze kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a takŜe ratowników odbywających zasadniczą słuŜbę w obronie
cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów
z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz SłuŜby Więziennej pełniących słuŜbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają słuŜbę
-rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka
Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej
w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych
przygotowanych przez komitety wyborcze
- sporządzenie przez gminy spisów wyborców
- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie
ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze
gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie
do spisu wyborców,
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia,
informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 2 czerwca 2009 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach
morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za
granicą

w dniu 5 czerwca 2009 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 czerwca 2009 r.
godz. 800-2200

- głosowanie

16

