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DoŜynki Gminne 2009

Szanowni Państwo

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangaŜowanym w organizację tegorocznych DoŜynek Gminnych. Mieszkańcom Złotowa – organizatorom doŜynek za włoŜone serce w ogrom pracy. Ks.kan. Bogdanowi Lesińskiemu, ks.kan. Adamowi Śniechowskiemu, ks. Mieczysławowi Bojda
za poprowadzenie i koncelebrację Mszy Świętej
Dziękczynnej, Starostom doŜynek: Pani Anecie
Kosińskiej i Panu Adamowi Jońca. Panu Tadeuszowi Burdyńskiemu oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu,
Dyrekcji Zespołu Szkół w Starym Polu, członkom
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz wszystkim zespołom, które uświetniły Święto Plonów. Wykonawcom wieńców doŜynkowych z poszczególnych sołectw i Stowarzyszeniu „Tradycja”, sponsorom za pomoc materialną oraz włączenie się w
organizację doŜynek, Lokalnej Grupie Działania
„Spichlerz śuławski”.
Dziękuję wszystkim, którzy swoją obecnością
zaszczycili tę uroczystość.
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

*******
Miodobranie
Niestety skończyły się stare dobre czasy, kiedy przy kaŜdym szlacheckim domu, czy większym chłopskim obejściu była pasieka.
Nie jest zalecane hodowanie pszczół przy domach
i na działkach pracowniczych ze względu na uczulenia ludzi na jad pszczeli.
Jednak współczesna medycyna doszukuje się w
jadzie pszczelim aspektów medycznych. Leszek
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Rum w ksiąŜce pt. „Miód w kuchni” wymienia
całą plejadę miodów, których nazwy uzaleŜnione
są od okresu kwitnienia drzew i kwiatów.
Trudno uwierzyć, Ŝe przez setki lat miód był
w zasadzie jedyną słodyczą dostępną naszym
przodkom. Cukier trzcinowy, zwany „konarem”
pojawił się na ziemiach polskich dopiero w XVI
wieku. Jeszcze później, dopiero na początku XX
wieku pojawia się cukier lodowy, sprzedawany w
kilkugramowych brykach. Trzymany był pod kluczem i ściśle wydzielany ze spiŜarni.
Niezliczone są moŜliwości wykorzystywania
miodu w kuchni. Nadaje się do przyrządzania
rozlicznych zup, dań mięsnych, drobiowych i rybnych, sosów, past, maseł, twarogów, deserów
kremów i wypieków. Bez miodu nie powstałoby
wiele napojów, w tym sławetnych miodów pitnych, z których słynęła zarówno Litwa jak i Korona. Piło się tam półtoraki, dwójniaki, trójniaki,
czwórniaki czy piątaki. Najprzedniejsze miody
leŜakowały w dębowych beczkach od ośmiu do
dziesięciu lat.
Osobne honorowe miejsca na stołach szlacheckich i mieszczańskich przypadało piwom
miodowym oraz miodowym winom z czernic,
agrestu, dzikiej róŜy, a takŜe nalewkom i likierom
ziołowym, korzennym, owocowym. NajwaŜniejszym był staropolski krupnik. NaleŜy wspomnieć
o kwasach pitnych, lekko sfermentowanych napitkach miodowych, chlebowych, ziołowych oraz z
owoców świeŜych i suszonych. Słynny specjal
kresowy to świeŜe ogórki polane płynną „potoką”.
Mało kto wie, Ŝe równie wyborne są polane miodem ogórki kwaszone.
Korzystajmy zatem z miodu, bezcennego produktu naturalnego o niezwykłych walorach nie tylko
smakowych i zapachowych, ale i leczniczych.
KtóŜ nie słyszał o surówkach piękności, o mleku
lub herbatce z miodem na przeziębienia, o winku
miodowo-czosnkowym. Nie wypada nie wspomnieć o likierze miodowo-korzennym ulubionym
w czasach Augusta III Sasa. Oryginalne receptury
tego napoju rodem z Gdańska nie zachowały się.
Korzystajmy jak najczęściej i przez cały rok
urządzajmy sobie małe rodzinne „miodobrania”.
Znakomite potrawy „miodowe” popijajmy równie
znakomitymi miodami pitnymi.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

Wykopki – czyli święto ziemniaka
Polska kuchnia ziemniakiem stoi i choćby bardzo je krytykować trudno się bez nich obejść.
Warto zresztą pamiętać, Ŝe zawierają wiele witamin, soli mineralnych i nie są tak kaloryczne, jak
się powszechnie uwaŜa. Polska jest potęgą w
uprawie ziemniaków, dlatego okres zbiorów –
tzw. „wykopki” są waŜnym momentem w przyrodniczym kalendarzu. Nawet Ci, którzy nie mają
nic wspólnego z rolnictwem czekają na ten charakterystyczny zapach unoszący się w powietrzu.
Zapach palonych kłączy ziemniaków oznacza
schyłek lata, ale i czas gromadzenia zapasów na
zimę. Teraz ziemniaki są najsmaczniejsze – czas
zatem pomyśleć o wielkim ognisku, a w nim
ziemniaki, a to pozwoli nam przypomnieć sobie
młode lata.
Niech zabawie przy ognisku towarzyszą słowa
Kazimierza Glińskiego
„Ziemniaki ! To Ŝycie ogromnej gromady
To mocarz, przed którym, głód blady
Milionów słodkie marzenie
Szczęśliwcze, co zjadasz wybredne frykasy
Przejdź łany Polańskie, w litewskie wejdź lasy
Poznasz ziemniacze znaczenie”
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
…a w szkole
Nowy rok szkolny juŜ jedenasty od utworzenia Zespołu Szkół zaznaczył się w kronikach tym,
Ŝe wprowadzana jest kolejna reforma edukacji.
W naszym przypadku do klasy pierwszej szkoły
podstawowej przybyło ośmiu uczniów sześcioletnich, co stanowi 18% całego rocznika. Obecnie w
obu naszych szkołach naukę pobiera 531 dzieci,
którym wiedzę przekazuje 46 nauczycieli posiadających wszelkie wymagane kwalifikacje.
W końcówce ubiegłego roku szkolnego siedmiu
nauczycieli uzyskało wyŜsze stopnie awansu zawodowego. W czasie minionych wakacji w szkole
w ramach przygotowań do przyjęcia uczniów sześcioletnich wymalowano wszystkie pomieszczenia, w których uczą się najmłodsze dzieci. Przystąpiliśmy takŜe do ministerialnego projektu pod
nazwą „Radosna szkoła”. Nasze starania zakoń-

czyły się sukcesem, gdyŜ otrzymaliśmy najwyŜszą
z moŜliwych dotacji w kwocie 12.000 złotych.
Za te pieniądze zakupione będzie do szkoły wyposaŜenie dydaktyczne dla najmłodszych uczniów.
Po raz kolejny uzyskaliśmy dofinansowanie w
ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie
doŜywiania”, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakupiono wyposaŜenie do
kuchni w Zespole Szkół za kwotę 10.000 zł. Z własnych środków wydatkowano na ten cel kwotę
4.000 zł., 6.000 zł otrzymano z budŜetu Państwa.

Po raz kolejny Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Malborku wsparła szkołę i dofinansowała zakup butów do strojów ludowych, które
tworzymy od dwóch lat. Wszystkim, którzy
wspomogli szkołę w staraniach o pozyskanie
środków, jak i w sprawnym przeprowadzeniu
prac, serdecznie dziękujemy.
Nowością w tym roku szkolnym jest duŜa
ilość dodatkowych zajęć dydaktycznych nie tylko
dla uczniów mających problemy w nauce, ale takŜe dla uczniów zdolnych. W chwili obecnej tylko
od uczniów i ich rodziców zaleŜy czy skorzystają
oni z tej moŜliwości. Aby ułatwić rodzicom kontrolę swoich pociech, na stronie internetowej
szkoły będą dostępne nie tylko plany lekcji, ale
takŜe plany wszelkich zajęć dodatkowych.
Serdecznie zapraszamy rodziców do częstych odwiedzin strony o adresie:
www.szkola.starepole.pl
Po raz kolejny w tym roku szkolnym udało się
nam takŜe pozyskać pieniądze na naukę pływania.
Czterdziestoosobowa grupa naszych najmłodszych uczniów z klas I – III juŜ rozpoczęła zajęcia
na basenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Malborku. Zajęcia potrwają do 18 grudnia.
W trakcie ich trwania uczniowie raz w tygodniu
wyjeŜdŜają na zajęcia. Rodzice wnoszą opłatę,
która jest dopłatą do przewozów dzieci, wstępy są
opłacane z pozyskanych środków.
RównieŜ juŜ po raz drugi uczniowie klas III
gimnazjum mają moŜliwość uczestniczenia w tym
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roku szkolnym w dodatkowych lekcjach języka
angielskiego. Środki na ten cel udało się nam pozyskać z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci z Obszarów Wiejskich. Rodzice za te
zajęcia wnoszą symboliczną opłatę w wysokości
5,00 złotych miesięcznie. Niestety ilość grup w
tym roku jest mniejsza z powodu braku zainteresowania naszej młodzieŜy dodatkową nauką.
W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą
do rodziców, aby zwrócili większą uwagę na to,
czy ich dzieci w pełni wykorzystują oferowane
przez szkołę moŜliwości indywidualnego rozwoju.
T. Kaczorek

*******
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu staje się na
zewnątrz coraz piękniejszy. Od 25 sierpnia trwa
kompleksowy remont dachu na całym budynku,
łącznie z jego mieszkalną częścią, którą to
mieszkańcy sami sfinansują. Był to juŜ najwyŜszy
czas, aby w końcu rozpocząć tę inwestycję- nie
tylko z powodu szkodliwego azbestu, ale równieŜ
licznych przecieków zmurszałego juŜ w wielu
miejscach eternitu. To one spowodowały podczas
trwania prac remontowych uszkodzenie części
sufitu nad salą widowiskową. Dzięki przychylnej
aurze prace przebiegają zgodnie z planem.
Uszkodzony sufit został naprawiony, a cała
konstrukcja solidnie wzmocniona. Zdajemy sobie
sprawę z konieczności przeprowadzenia gruntownego remontu sufitu. Jeszcze w tym roku będą
poczynione prace związane z zaprojektowaniem
nowej, lŜejszej konstrukcji sufitowej nad salą
widowiskową. Mamy nadzieję, Ŝe w niedługim
czasie
będziemy
mogli
cieszyć
się
unowocześnioną, odremontowaną salą, z której
korzysta przecieŜ tak wiele osób i jest ona
niejednokrotnie wizytówką GOKiS, a takŜe naszej
gminy. W związku z tym, Ŝe remont dachu
rozpoczął się pod koniec sierpnia, akcja letnia w
naszym ośrodku mogła zostać przeprowadzona
bez zakłóceń. „Wakacyjna Przystań” oferowała
wiele atrakcyjnych zajęć, m. in. teatralne,
plastyczne (prace wykonane podczas wakacji
moŜna oglądać w świetlicy GOKiS do końca
października). DuŜym zainteresowaniem cieszyły
się takŜe zajęcia kulinarne. Przy tej okazji
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dziękujemy serdecznie Dyrekcji Zespołu Szkół w
Starym Polu za umoŜliwienie przeprowadzenia
nam kulinarnych spotkań w pomieszczeniach
kuchennych szkoły. Dziękujemy pani Bogusi
Sudoł i Halinie Kulińskiej za cierpliwość i pomoc
w przyrządzaniu potraw z tak liczną grupą, która
niezwykle chętnie uczęszczała na wakacyjne
zajęcia. Bardzo ciekawym wydarzeniem była
równieŜ wizyta w piekarni u pani Zosi Urbańczyk,
gdzie dzieci przy pomocy pań piekły kruche
ciasteczka oraz słodkie rogaliki.
Podczas wakacji organizowane były równieŜ
wycieczki do kina i kompleksu rekreacyjnego
„Nowa Holandia”. Wakacyjne dni dzieci i
młodzieŜ z naszej gminy spędzić mogły takŜe na
terenie kompleksu sportowego Orlik, gdzie pod
okiem instruktorów odbywały się zmagania
sportowe.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza w nowym roku 2009/2010 na zajęcia:
- muzyczne (gitara klasyczna, pianino),
- wokalne,
- teatralno – artystyczne,
- taneczne,
- plastyczne,
- kulinarne.
Nowy rozkład zajęć i warsztatów na rok szkolny
2009/2010 pojawi się na naszej stronie internetowej juŜ wkrótce!!!
DoŜynki - największe w roku święto rolników,
które jest zarazem ukoronowaniem ich całorocznego trudu, zwyczajowo obchodzi się na przełomie sierpnia i września niemalŜe we wszystkich
regionach Polski. W naszej Gminie świętowaliśmy je 19 września br. Uroczystość rozpoczęliśmy
mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Barbary.

Kościół wypełnił się zaproszonymi gośćmi,
przedstawicielami
władz
samorządowych,

wiernymi oraz delegacjami z róŜnych sołectw,
które przyniosły przed ołtarz wieńce doŜynkowe.
Po zakończonym naboŜeństwie barwny korowód
w asyście orkiestry dętej z NOK w Nowym
Stawie przemaszerował na boisko sportowe, gdzie
miały miejsce dalsze uroczystości połączone z
festynem Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz
śuławski”.
Starostami uroczystości doŜynkowych byli Aneta
Kosińska i Adam Jońca ze Złotowa, którzy
przekazali wójtowi chleb wypieczony z
tegorocznej mąki.

Oficjalnego otwarcia doŜynek gminnych dokonał Wójt Gminy – Włodzimierz Załucki.
Jednym z najwaŜniejszych elementów kaŜdego
Święta Plonów jest „Obrzęd DoŜynkowy”. Zaprezentowały go dzieci i młodzieŜ z GOKiS w Starym Polu. W czasie uroczystości doŜynkowej nagrodzono laureatów konkursu „Piękna Wieś”,
którzy otrzymali dyplomy, wyróŜnienia oraz nagrody pienięŜne. Ogłoszony został równieŜ konkurs na najładniejszy wieniec doŜynkowy. Komisja konkursowa nagrodziła wszystkie wieńce, a
szczególne wyróŜnienie otrzymał wieniec wykonany przez Stowarzyszenie Kobiet „Tradycja”,
który reprezentował naszą gminę na DoŜynkach
Powiatowych 20 września w Nowym Stawie.
Zdobył on tam I miejsce w konkursie na „Najładniejszy Wieniec Powiatu”. Korzystając z okazji
chcielibyśmy podziękować serdecznie Panu Bogdanowi Jerszyńskiemu, który własnoręcznie wykonał Paniom ze Stowarzyszenia przepiękną konstrukcję tegorocznego wieńca oraz hostię. Natomiast wieniec doŜynkowy wykonany przez Sołectwo Złotowo uzyskał I miejsce w konkursie na
„Najładniejszy wieniec”, podczas DoŜynek Diecezji Elbląskiej, które odbyły się w Zielonce Pasłęckiej w dniu 20 września br.
Po części oficjalnej doŜynek gminnych rozpoczęły
się występy zaproszonych artystów. Były tańce
zespołu „śuławiacy” z śOK w Nowym Dworze

Gdańskim, pokaz sprawności StraŜy Granicznej
oraz zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu
„Satysfakcja” z Malborka. Gwiazdą wieczoru był
Andrzej Rybiński.

Dodatkową atrakcją tegorocznych doŜynek
był punkt informacyjno- konsultacyjny LGD „Spichlerz śuławski”. MoŜna w nim było uzyskać
informacje na temat programu Leader, zapoznać
się z działalnością Lokalnej Grupy Działania i
zapoznać z procedurą składania wniosków o dotację. Kolejnym urozmaiceniem doŜynek był przelot
motolotni nad stadionem sportowym, szczudlarze,
konkursy oraz wesołe miasteczko dla dzieci.
Organizatorzy pragną gorąco podziękować
tym, którzy zaangaŜowali się w organizację DoŜynek Gminnych 2009 – wszystkim rolnikom,
Dyrekcji Zespołu Szkół w Starym Polu, Stowarzyszeniu Kobiet „Tradycja”, Pomorskiemu
Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, członkom
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.
Dziękujemy sponsorom, dzięki którym
moŜliwa była organizacja całego przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję, Ŝe za rok nasze doŜynki będą
równie wspaniałe!
T. Burdyński
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Trzykrotne zwycięstwo
Smoczych Łodzi

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Informacja w sprawie przedłuŜenia do dnia 31
października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

Podczas Święta Powiatu Malborskiego w
dniu 22 sierpnia br. w Malborku na rzece Nogat
odbyły się Regaty Smoczych Łodzi rozgrywane
pomiędzy gminami powiatu malborskiego. DruŜyna reprezentująca gminę Stare Pole startowała
w kategorii FAN OPEN na 200 m i na 500 m.
Spośród startujących gmin, druŜyna z Gminy Stare Pole okazała się bezkonkurencyjna zajmując I
miejsce w tych zawodach. Kolejne zwycięstwo
nasza osada smoczych łodzi zdobyła w dniu 5
września br. na Regatach Smoczych Łodzi towarzyszących obchodom Dni Solidarności w Gdańsku. W zawodach startowało 6 druŜyn. I tutaj najlepsza w kategorii OPEN była Gmina Stare Pole.
Natomiast 12 września w Olsztynie nad Jeziorem
Krzywym odbył się V Ogólnopolski Festiwal
Smoczych Łodzi. Startowało 9 druŜyn. W kategorii OPEN reprezentacja Gminy Stare Pole zdobyła
I miejsce. Ponadto w kategorii SPORT na dystansie 1000 m druŜyna zajęła III miejsce, co naleŜy
równieŜ uznać za wielki sukces.

Wszystkim zawodnikom reprezentującym Gminę
Stare Pole naleŜą się wyrazy uznania.
E. Zawadka
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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 2009 r. do 31 października 2010 r.
W związku z tym, 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.
Rodzice, których dzieci programowo powinny
rozpocząć lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia zaświadczenia ze szkoły, do
której uczęszcza dziecko.
Decyzje na nowy okres zasiłkowy wydawane będą po 1 listopada 2009 r.
W nowym okresie zasiłkowym ulegną zmianie
kwoty zasiłków rodzinnych - przyjęto następujące
ustalenia:
· wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na
obecnym poziomie, tj. 504 zł. na osobę w rodzinie.· podwyŜsza się od 1 listopada 2009 r.
kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie:
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
- 91 zł na dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia
do ukończenia 18 lat,
- 98 zł na dziecko powyŜej 18 roku Ŝycia do
ukończenia 24 lat.
· podwyŜsza się od 1 listopada 2009 r. kwotę
świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości
520 zł miesięcznie.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku
pielęgnacyjnego.
Informacja w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 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. 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 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).
B. śołędziewska
-

*******
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Polu
NajwaŜniejszym w obecnych czasach zadaniem biblioteki jest popularyzacja ksiąŜek i
czytelnictwa, dlatego teŜ postanowiono oprócz
działalności statutowej organizować w kaŜdy
czwartek zajęcia „Czwartkowe popołudnia z biblioteką” dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zajęcia były organizowane od stycznia do czerwca i
- a
miały na celu popularyzowanie czytelnictwa,
takŜe pokazanie jak działa ksiąŜka na dzieci, gdyŜ
właśnie ksiąŜka przemawia do dzieci obrazem i
słowem. KsiąŜka wnosi wiele korzyści dla rozwoju dzieci, a przede wszystkim pobudza wyobraźnię i emocje, kształtuje wartości, wzbogaca i
utrwala wiedzę o otaczającym świecie, systematyzuje i uczy myślenia. Na zajęciach tych, dzieci
zapoznawane były z tekstami z zakresu biblioterapii np. „Dokuczanie – jak temu zaradzić”, „Nieśmiałość – jak nauczyć dziecko pewności siebie” i
wiele innych, jak równieŜ odbywało się głośne
czytanie znanych, lubianych bajek i baśni. Odbywały się konkursy ładnego czytania, kto ile przeczyta wyrazów bez zająknięcia. Spotkania
czwartkowe z dziećmi była to stała praca z najmłodszym czytelnikiem odbywająca się raz w

tygodniu, ale oprócz takich zajęć przeprowadzane
były inne zajęcia, a mianowicie:
MAJ
- uczestnictwo dzieci w konkursie plastycznym
„Damy i rycerze w zamku w Malborku” organizowanym przez Muzeum Zamkowe w Malborku.
Prace były wykonywane przez dzieci i dostarczone przez pracownika biblioteki,
- konkurs plastyczny „W kolorowym świecie
bajki” organizowany przez bibliotekę. W konkursie wzięły udział dzieci uczęszczające do Przedszkola w Starym Polu, do Zespołu Szkół w Starym Polu oraz dzieci korzystające ze Świetlicy w
Złotowie. Prac plastycznych wpłynęło 80 i powołana komisja rozstrzygająca miała ogromny problem z wyborem tych najładniejszych, a trzeba
zauwaŜyć, Ŝe prace były wszystkie pomysłowe i
piękne. Wybrano od I do III miejsca oraz wyróŜnienia. Zorganizowano w bibliotece wystawę po
konkursową, gdzie wszystkie prace moŜna było
oglądać do końca czerwca 2009 r.
- konkurs literacki „Moja bajkowa przygoda”
zorganizowany przez bibliotekę. W konkursie tym
wzięły udział dzieci z Zespołu Szkół w Starym
Polu. Prac literackich było 10, o róŜnej tematyce,
a więc były bajki o kosmosie, wampirze, przyjaciołach i wiele innych. Wszystkie napisane przez
dzieci bajki zostały zebrane i wydane w postaci
ksiąŜeczki „Moja przygoda z bajką”. Powołana
komisja konkursowa wybrała od I do III miejsca
oraz wyróŜnienia. Wszyscy biorący udział w konkursach otrzymali dyplomy, podziękowania oraz
upominki. Dyrekcja serdecznie dziękuje Wszystkim uczestnikom i zaprasza do udziału w kolejnych konkursach.
- zorganizowano zajęcia dla dzieci uczęszczających do przedszkola pod tytułem „Spotkanie z
Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi”. Na
tych zajęciach dzieci zostały zapoznane z Listem
od Kubusia Puchatka, z opowiadaniem „Kubuś
Puchatek i przyjaciele”. Dzieci aktywnie brały
udział w zajęciach poprzez odgadywanie zagadek,
cieni, układały obrazki, dopasowywały przyjaciół
do Kubusia Puchatka, a takŜe brały udział w zabawie ruchowej „Mieszkańcy Stumilowego Lasu”. W zajęciach wzięły udział wszystkie grupy z
przedszkola. Za udział w spotkaniu dzieci otrzymały dyplom oraz słodki poczęstunek. W zajęciach tych wzięło udział około 130 osób. Dyrekcji przedszkola oraz nauczycielom przedszkola
składam serdeczne podziękowanie za udział w
spotkaniach w bibliotece.
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-

-

CZERWIEC
- zorganizowanio imprezę „Noc z Muminkami”,
której celem było zainteresowanie literaturą Tove
Janssona, pokazanie dzieciom uroku wspólnego
nocnego czytania przeplatanego zabawami. Odbyło
się głośne czytanie, przerywane konkursami i zabawami. Do czytania wybrałam ksiąŜkę „Muminek
detektyw”. Uczestnicy wykonywali, równieŜ prace
plastyczne, projektowali talerze do kuchni mamy
Muminka, a więc na zakupionych talerzykach jednorazowych powstawały piękne róŜnorodne wzorki, obrazki. Dla dzieci przygotowany był słodki
poczęstunek oraz kanapki dla pokrzepienia sił.
O północy zostały wyłączone światła i dzieci
ruszyły na poszukiwanie skarbu, a skarbem była
ksiąŜeczka, opracowana i wydrukowana przez pracownika biblioteki, zawierała informacje o bohaterach ksiąŜek Tove Janssona „Mieszkańcy doliny
Muminków”, a takŜe słodycze. Po wielkim poszukiwaniu dzieci zostały zaproszone na tort truskawkowy. O godzinie pierwszej w nocy zostały ułoŜone do spania – po partyzancku na przyniesionych
karimatach, w śpiworach. Po ich rozlokowaniu,
została włączona bajka o Muminkach w celu wyciszenia. O siódmej rano była pobudka i rozdanie
pamiątkowych dyplomów zaświadczających, Ŝe
dzieci przeŜyły całą noc w bibliotece wykazując się
rozlicznymi umiejętnościami i odwagą. O ósmej
rano sprzątanie i odbiór przez rodziców.
WRZESIEŃ
- odbyły się otwarte zajęcia biblioteczne
„W krainie bajek”, gdzie uczestnikami były dzieci
w wieku od 6 do 10 lat wraz z opiekunem.
Uczestników było 25. Zajęcia były pełne emocji
zarówno dla dzieci jak i opiekunów. Brały udział
w zabawie ruchowej „Samolot” oraz „Śpiące
zwierzątko”, „Burza mózgów” – wypisywanie
tytułów bajek. W taki sposób powstawały dwie
listy znanych i lubianych bajek, jedna sporządzona przez dorosłych uczestników, a druga przez
dzieci. Układano z puzzli ilustracje do bajek.
Uczestnicy wzięli udział równieŜ w odgadywaniu
tytułu bajki z krótkiego tekstu i przedstawiali
scenki pantomimiczne. Na koniec zajęć na duŜych
arkuszach papieru dzieci i ich rodzice rysowali
ilustrację „W krainie bajek”. Na uczestników czekał poczęstunek, a za odwagę zostały rozdane
podziękowania.
Uczestnikom zajęć składam podziękowanie i zapraszam do zapisów na zajęcia, które odbędą się
22 października pt. „Spotkanie z pluszowym misiem”. Popularyzacja czytania w obecnych czasach to jedna z najwaŜniejszych zadań biblioteki,
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ale nie tylko. Komputery jak wszyscy wiemy to
przyszłość, a więc i biblioteka musi stać się miejscem nowoczesnym i skomputeryzowanym. Nasza biblioteka wzięła udział w programie Rozwój
bibliotek, który gwarantuje uzyskanie jednego
zestawu komputera i urządzenia wielofunkcyjnego w zamian za udział w szkoleniach. Zakwalifikowaliśmy się, a do końca listopada sprzęt ten
zostanie dostarczony do biblioteki. Napisaliśmy
wniosek o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2009 roku ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.
„Literatura i czytelnictwo”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.260 zł na zakup nowości
wydawniczych dla biblioteki. Mamy zamiar
uczestniczyć w programie „Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji”, współfinansowanym przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom).
Otrzymaliśmy dwie 23-tomowe kolekcje ksiąŜek
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, czyli 46
woluminy literatury dla dzieci i młodzieŜy. W
bieŜącym roku zarejestrowanych było 227 czytelników, a wypoŜyczeń 2971 egz., w tym: literatury
polskiej i obcej 1190, dla dzieci i młodzieŜy 935,
popularnonaukowej 846. W tym okresie bibliotekę odwiedzono 1284 razy, a czytelnię 362. Biblioteka w bieŜącym roku wzbogaciła swój księgozbiór o 255 pozycji (w tej ilości zawarte są, równieŜ darowizny od osób prywatnych w ilości 42
szt. i od Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta
dzieciom – 46 sztuk), z czego literatury obcej i
polskiej dla czytelnika dorosłego 130, literatury
dla dzieci i młodzieŜy 86 i literatury popularnonaukowej 39. Zakupione pozycje to m.in.:
- literatura polularno-naukowa,
- literatura polska i obca,
- literatura dla dzieci i młodzieŜy.
Zapraszam do odwiedzania biblioteki i zapoznania
się z bogatym księgozbiorem
A.Popławska Płachta

Ochrona przeciwpoŜarowa
w gminie
Na terenie gminy działają dwie Ochotnicze StraŜe PoŜarne typu S. KaŜda z nich posiada własną
remizę straŜacką. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Starym Polu dysponuje lekkim samochodem gaśniczym typu „Lublin” oraz samochodem „Jelcz”, który ochotnicy otrzymali z Państwowej StraŜy PoŜarnej w Malborku. Uroczyste przekazanie samochodu
odbyło się podczas tegorocznego święta straŜackiego w maju. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Ząbrowie
dysponuje dwoma samochodami, Star 244/05 oraz
lekkim samochodem ratowniczo-gaśniczym zakupionym w 2007 roku typu „Ford” słuŜący do przewozu sprzętu w rozległych klęskach Ŝywiołowych
oraz innych zdarzeniach ratowniczych.
Z roku na rok poprawia się usprzętowienie naszych jednostek.
Dzięki środkom z budŜetu gminy oraz dotacjom
Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych w Gdańsku, Komendy Powiatowej w Malborku jednostki nasze posiadają coraz
więcej specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia osobistego, co poprawia bezpieczeństwo straŜaków w
prowadzonych akcjach ratowniczych.
Analiza zdarzeń na przełomie ostatnich lat przedstawia się następująco
zdarzenia ogółem :
2002 - 62
2003 - 70
2004 - 74
2005 - 64
2006 - 60
2007 - 82
2008 - 107
I półrocze 2009 - 49
PoŜary:
2002 - 14
2003 - 28
2004 - 18
2005 - 20
2006 - 11
2007 - 20
2008 - 6
I półrocze 2009 - 16
Uczestnictwo poszczególnych jednostek z terenu
gminy
OSP Stare Pole 2006- 44, 2007 - 45, 2008 - 71,
I pólrocze 2009- 32
OSP Ząbrowo 2006- 8, 2007 - 15, 2008 - 7,
I półrocze 2009-12

Rok 2009 mija spokojnie, nie było rozległych poŜarów ani klęsk Ŝywiołowych. Jednostki
najczęściej wyjeŜdŜały do usuwania wiatrołomów,
co przy zmianach klimatycznych stało się częstym
zjawiskiem. Stare konary drzew nie wytrzymują
silnych wiatrów i dochodzi do częstego uszkodzenia drzew. Największym zagroŜeniem zawsze
było wiosenne wypalanie traw lub umyślne podpalenie wału w Kaczynosie lub Ząbrowie. Plagą
ostatnich lat jest usuwanie gniazd os. Jednostki
zakupiły specjalistyczne ubrania dla ratowników,
w celu bezpiecznego usuwania kokon os.
Cieszy fakt, Ŝe zaprzestano wypalania słomy.
K. Fałek

*******
Konkurs „Piękna Wieś 2009”
Wzorem lat ubiegłych równieŜ w tym roku w
naszej gminie przeprowadzony został konkurs
„Piękna Wieś”. Do rywalizacji o najpiękniejszą
zagrodę rolniczą i nierolniczą zgłoszono łącznie
13 zagród. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Pole, w składzie:

1. Przewodnicząca – ElŜbieta Kołodziej – Radna
Gminy,
2. Członek –Jadwiga Staniszewska– Radna Gminy,
3. Członek – Stanisław Gregorkiewicz - Radny
Gminy,
4. Członek – Bogdan Jerszyński – Radny Gminy,
5. Członek – Lucyna Szymańska – Urząd Gminy
Stare Pole,
przeprowadziła w dniu 12 czerwca 2009 r. wizję
w terenie i dokonała oceny zgłoszonych do konkursu posesji pod względem ogólnego wyglądu
zagrody, stanu i estetyki budynków oraz obiektów
sanitarnych. W wyniku przeprowadzonej oceny, w
9

kategorii zagroda nierolnicza komisja postanowiła
o przyznaniu I miejsca Państwu Małgorzacie i
Marcinowi Moskot ze Starego Pola.

całej gminy do zgłaszania swoich zagród do przyszłorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś”.
L. Szymańska

*******
Unijne dotacje dla Gminy

Drugie miejsce zajęły ex aequo posesje Pań: Janiny Sadowskiej ze Starego Pola i Jolanty Maszkowskiej z Ząbrowa, natomiast III miejsce zajęły
posesje Pani Alicji Boguszewskiej – Pałyska ze
Starego Pola, a takŜe Państwa Danuty i Ludwika
Gągoł ze Starego Pola oraz Państwa Agnieszki i
Roberta Maślińskich z Kaczynos Kolonia. Komisja zdecydowała równieŜ o przyznaniu wyróŜnień,
które otrzymali: Pan Wiesław Kułakowski ze Starego Pola, Pani Daniela JeŜewska ze Starego Pola,
Genowefa Górska z Kaczynos Kolonia oraz
Wspólnota Mieszkaniowa z ulicy Marynarki Wojennej 1A w Starym Polu.

W kategorii zagroda rolnicza I miejsce przyznano
zagrodzie Pani Stanisławy Pasiak ze Szlagnowa,
II miejsce zdobył Pan Paweł Sudoł równieŜ ze
Szlagnowa, a III Państwo Magdalena i Sławomir
Dziurdź takŜe ze Szlagonowa. W czasie doŜynek
gminnych, które odbyły się 19 września br. nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom. Komisja Konkursowa składa serdeczne podziękowania uczestnikom i zachęca mieszkańców

W dniu 2 czerwca 2009 r. projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo, gmina Stare Pole”, na podstawie Uchwały
Zarządu Województwa Pomorskiego, został wybrany do dofinansowania. Na podstawie powyŜszej uchwały przyznano Gminie Stare Pole dotację w wysokości 2.137.089,44 zł, co stanowi 70%
kosztów kwalifikowanych projektu. Obecnie
przygotowywane są dokumenty, których uzupełnienie wymagane jest przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Kolejne dwa projekty, które otrzymały unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich to: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego
Ząbrowo – Stare Pole” oraz „Budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Kraszewo, gmina Stare
Pole, wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych”. W dniu 7
lipca br. w Starostwie Powiatowym w Malborku,
w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego, odbyło się uroczyste podpisanie umów o
przyznanie pomocy. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio: 500.000 zł na
budowę ścieŜki rowerowej i 335.156 zł na budowę świetlicy w Kraszewie.
W dniu 3 lipca 2009 r. Gmina Stare Pole złoŜyła
w Urzędzie Marszałkowskim kolejny wniosek o
dofinansowanie z funduszy europejskich. Dotyczy
on przebudowy bazy sportowo – rekreacyjnej przy
ul. Bema w Starym Polu. Całkowity koszt realizacji
inwestycji to blisko 2,9 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2,5mln zł. Obecnie wniosek jest w trakcie oceny wykonalności. W przypadku otrzymania dofinansowania w ramach inwestycji,
która realizowana będzie w latach 2010-2011, planuje się przebudowę płyty boiska, bieŜni lekkoatletycznej, budowę rzutni do pchnięcia kulą i skoczni
do skoku w dal, budowę trybun i wiat dla zawodników oraz uporządkowanie ciągów komunikacyjnych i modernizację ogrodzenia.
L.Szymańska
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Realizacja inwestycji
Dnia 03.08.2009 rozpoczęto realizację inwestycji budowy asfaltowej ścieŜki rowerowej do
miejscowości Ząbrowo. Zadanie to ma na celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Ząbrowo poruszających się drogą krajową
22 w kierunku Starego Pola. Budowany odcinek
ma długość 2,330 km i przebiegać będzie wzdłuŜ
drogi krajowej nr 22 od ul. Marynarki Wojennej w
Starym Polu do miejscowości Ząbrowo. Dzięki
sprzyjającym warunkom atmosferycznym prace
trwają w zaplanowanych terminach. Oddanie do
uŜytkowania przewidziane jest juŜ pod koniec
października bieŜącego roku. Koszt inwestycji
wynosi 1.234.410,55 zł.
W dniu 29.09.2009 r. o godz. 1030 w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu odbędzie
się komisyjne otwarcie ofert dla zadania budowy
świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraszewo.
Zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Kraszewie planowane jest w 2010 r. Natomiast o
godz. 1130 w Urzędzie Gminy Stare Pole odbędzie się komisyjne otwarcie ofert dla zadania
„Remont drogi transportu rolnego w obrębach
Janówka i Kaczynos na odcinku od 0+260 do
0+410 km”, jest to kontynuacja zadania z roku
poprzedniego. Planowane zakończenie pod koniec października 2009 r.
W ramach współpracy w zakresie remontów
dróg powiatowych Gmina przystąpiła do wspólnego projektu pn. „Remont drogi Powiatowej Stare Pole – Złotowo – granica Powiatu”. Zadanie to
realizuje Starostwo Powiatowe w Malborku przy
wsparciu finansowym gminy Stare Pole - maksymalna kwota pomocy finansowej 300 tys. zł.
Na to zadanie Starostwo pozyskało środki z Unii
Europejskiej. Planowany termin zakończenia XII
2009 r.
A. Skorek

*******
Informacje z przedszkola
Dzień 1 września w przedszkolu poprzedziły
zajęcia adaptacyjne organizowane dla dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola.
Trzydniowe zajęcia i zabawy maluchów z nauczycielem oraz rodzicami pozwoliły znacznie
zminimalizować stres związany z rozpoczęciem
edukacji przedszkolnej. Dzieciom pomogły one

poznać to, co do tej pory było wielką zagadką,
rodzicom zaś dostarczyły wiedzy na temat specyfiki pracy z małym dzieckiem oraz bazy przedszkolnej.
W bieŜącym roku szkolnym do przedszkola
przyjętych zostało 117 dzieci, w tym 66 dzieci
dojeŜdŜających. Wykaz dzieci według wieku, ilości godzin przebywania w przedszkolu i korzystania z posiłków prezentuje poniŜsza tabela:
Liczba dzieci
Liczba godzin
Rok
urodzenia razem
w tym
dziewczynek 5 godz. 9 godz.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
ogółem

l
47
33
22
13
1
117

23
13
8
4
1
49

24
14
5
3
46

1
23
24
12
10
1
71

Aktualnie na liście rezerwowej znajduje się czworo dzieci, zostaną one przyjęte do przedszkola w
przypadku zwolnienia się miejsc.
W roku szkolnym 2009/2010 Rada Pedagogiczna
wybrała dwa główne zadania przewidziane do
realizacji w rocznym planie pracy dydaktyczno wychowawczej. Pierwsze z nich to: „ Jestem Europejczykiem", w którym dzieci będą miały okazję zdobycia wiedzy ( na miarę wieku i moŜliwości) o wybranych krajach Europy — ich historii,
kulturze, mieszkańcach. W salach przedszkolnych
zostaną zorganizowane: Kąciki Europejskie",
dzieci będą przygotowywały tradycyjne potrawy,
przebierały się, brały udział w wystawach, konkursach, zabawach związanych z wybranymi krajami Unii Europejskiej. Drugie zadanie to: „ RóŜnorodne zajęcia i zabawy w ogrodzie". Kolorowy
i bezpieczny teren przedszkolny to przede wszystkim miejsce swobodnych zabaw zaspokajających
naturalną potrzebę ruchu dzieci, lecz nie tylko.
Ogród, w czterech porach roku, daje moŜliwość
prowadzenia obserwacji przyrodniczych, zabaw
badawczych oraz rozwijania twórczości plastycznej. Dostarcza takŜe materiałów (liści, kamieni,
kasztanów, piasku) do prowadzenia zajęć matematycznych i zdobywania wiedzy na drodze samodzielnych doświadczeń. Podczas wakacji
sprzęt przedszkolny został odnowiony i pomalowany przez pracowników przedszkola, zakupiono
równieŜ zabawki do piaskownicy i do zabaw w
ogrodzie. W planach jest stworzenie miejsca do
biesiadowania: zamontowanie ławeczek, przygotowanie miejsca na małe ognisko, zakup grilla.
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Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci
na zajęcia 5 i 9 godzinne. Proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu ściśle
określa nowa „ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego” z 23
grudnia 2008 roku, która zaleca, iŜ:
• co najmniej jedną piątą czasu naleŜy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku,
• najwyŜej jedną piątą czasu zajmują róŜnego typu
zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu,
• pozostały czas- dwie piąte czasu nauczyciel moŜe dowolnie zagospodarować ( mieszczą się tu
czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Od września nieznacznie wzrosła odpłatność za
przedszkole i tak:
- rodzice dzieci korzystających z 2 posiłków płacą: 115,70 zł.
- rodzice dzieci korzystających z 3 posiłków płacą: 145,20 zł. Kalendarz uroczystości przedszkolnych jest bogaty i róŜnorodny, a w najbliŜszym czasie czeka przedszkolaki:
- uroczyste pasowanie „ Maluchów''
- wyjazd do Zamku KrzyŜackiego w Malborku,
- Święto Pieczonego Ziemniaka,
- przedstawienie teatralne: „ Pimpuś Sadełko w
Krainie Witaminek" przygotowane przez Studio
Artystyczne Magik.
M. Chudzik

*******
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
które odbędzie się w dniu:
15 października 2009 r.
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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
Włodzimierz Załucki

*******
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
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.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem
porady prawnej lub specjalistycznej zapraszamy
do korzystania z usług Punktu Poradnictwa.
Punkt jest czynny we wtorki i środy w godzinach
od 1000 do 1500.
E. Zawadka

