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w nadchodzącym Nowym Roku
Ŝyczy
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki
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Szanowni Państwo
Jak co roku oczekujemy chwili, kiedy spotkamy się przy wigilijnym stole. Patrzymy na siebie,
wspominamy naszą przeszłość i wypatrujemy
nadzieję na przyszłość wierząc, Ŝe ona się spełni.
Niech tym niecodziennym chwilom i przemyśleniom towarzyszą nam słowa nieznanego autora:
„Marzeń, o które warto walczyć
Radości, którymi warto się dzielić
Przyjaciół, z którymi warto być
Nadziei, bez której nie da się Ŝyć”
Niech te słowa spełnią się Wam w święta i w
nadchodzącym Nowym Roku
Z najlepszymi Ŝyczeniami
Przewodniczący Rady Gminy Jan Pawlina
wraz z radnymi gminy i radnymi powiatowymi
BoŜe Narodzenie 2009

Prawosławne Święto Jordanu
Według nauki Kościoła prawosławnego
chrzest Chrystusa w rzece Jordan dał początek
chrześcijaństwu i stał się fundamentem wszystkich tajemnic wiary. Święto Jordanu naleŜy do
największych świąt cerkiewnych obchodzonych
przez wszystkich wyznawców prawosławia.
W wigilię święta Jordanu obowiązuje: post, modlitwa i czuwanie. W domach spoŜywa się postną
wieczerzę, podczas której wszyscy obecni dzielą
się bułką „przaśną” (prosforą) jak katolicy
opłatkiem na znak pokoju i miłości.
W samo święto w cerkwiach celebrowane są uroczyste naboŜeństwa podczas których święci się
wodę. Organizuje się procesje nad rzeki i stawki,
gdzie dokonuje się poświęcenia wody. Procesję
prowadzi ksiądz prawosławny zwany „Batiuszką”.
Na znak wierności tajemnicom wiary i oczyszczenia na pamiątkę Chrztu Pańskiego w poświęconych
wcześniej wodach zanurza się trzykrotnie złocony
cerkiewny krzyŜ i potrójną świecę – symbol Trójcy Przenajświętrzej, która zgodnie z Pismem
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Świętym objawiła się nad Jordanem w osobie stojącego w nurtach rzeki Chrystusa przyjmującego
chrzest z ręki Św. Jana, Boga Ojca, – którego głos
usłyszeli zebrani tam ludzie i Ducha Świętego,
który ukazał się im przyjmując postać białej gołębicy. Wierni – uczestnicy w święcie Jordanu piją
poświęconą wodę i zabierają do domu.
W ciągu całego roku woda święcona uŜywana jest
podczas domowych obrzędów i praktyk religijnych, a takŜe w zabiegach leczniczych.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
Święto Trzech Króli
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w
dniu 6 stycznia świętowano BoŜe Narodzenie,
jako jedno wielkie święto objawienia.
Tradycję tą zachowują dotychczas chrześcijanie
obrządku wschodniego – wyznawcy prawosławia
i grekokatolicy. Dopiero w drugiej połowie
IV wieku, do liturgii Kościoła powszechnego zostały wprowadzone dwie odrębne uroczystości
- Święto BoŜego Narodzenia obchodzone 25
grudnia,
- Święto Objawienia się Boga światu celebrowane
6 stycznia.
Jest to pamiątka hołdu, jaki Trzej Mędrcy ze
Wschodu inaczej Trzej Królowie pochodzący z
Indii, Persji i Arabii, których w Polsce nazywamy
Kacprem, Melchiorem, Baltazarem złoŜyli hołd
Dzieciątku Jezus. W Polsce i w kościele dzień
Trzech Króli zamyka cykl świąteczny BoŜego
Narodzenia. W dawnym polskim obyczaju domowym dzień ten zamykał czas świąteczny i
szczodry, był to, bowiem ostatni z dwunastu
szczodrych dni. Był to dzień odwiedzin, poczęstunków, wręczania drobnych upominków. Do
domów przychodzili kolędnicy, a takŜe chłopcy
przebrani za Trzech Króli. Wszyscy składali Ŝyczenia gospodarzom, prosili o datek, a liczyli na
to, bo był to ostatni dzień szczodry. Na pamiątkę
cennych darów mirry, kadzidła i złota ofiarowanych Dzieciątku Jezus, Królowie polscy i magnaci
obdarowywali swych dworzan kosztownymi podarkami. Wszystkie te dary nazywano „kolędą”.
Upominki wymieniali pomiędzy sobą krewni z
zamoŜnych rodzin. We wszystkich domach i na
wsi i w mieście rozdawano dzieciom czerwone
jabłka i orzechy, które miały zapewnić im ru-

mieńce zdrowia, mocne i zdrowe zęby. W miastach i na szlacheckich dworach na zachodnią
modę bawiono się w wybory „migdałowego króla”. Zabawa polegała na poszukiwaniu migdała
ukrytego w jednym z przygotowanych dla gości
ciastek lub słodkich roŜków (nazywanych czasami
– ciastkami rogatymi). Ten, kto znalazł migdał w
swym rogaliku – obwoływany był „królem migdałowym” i tytuł ten nosił do końca karnawału.
W ten sam sposób wybierano „królową migdałową”. Parę królewską otaczano szczególnymi
względami i honorami podczas wszystkich karnawałowych zabaw. Obecnie święto Trzech Króli to
uroczystość kościelna, podczas której święci się
kadzidło (zioła zmieszane z Ŝywicą), a zamiast
mirry-kawałki kredy. Niegdyś na ziemi małopolskiej przynoszono do kościoła i kładziono na ołtarzu biŜuterię. Po powrocie z kościoła pisano święconą kredą, na drzwiach wejściowych swych domostw poprzedzielanymi krzyŜykami pierwsze
litery imion Trzech Króli „K + M + B” oraz daty
bieŜącego roku.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
Wieści z przedszkola
„ Wspomagaj dziecko miłością, dobrym słowem,
nie naginaj go i nie krytykuj, ono i tak pójdzie
własną drogą, drogą tworzenia”.
Urszula Jałocha
Takie motto widnieje na stronie tytułowej
„Programu Wychowawczego” przedszkola, który
został opracowany zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Cele ogólne programu to:
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnego potencjału, uzdolnień i zainteresowań,
• wyrabianie wraŜliwości na potrzeby drugiego
człowieka,
• kształtowanie postaw Ŝyczliwości, akceptacji i
odpowiedzialności siebie- empatii i wzajemnego
szacunku,
• uwraŜliwienie na piękno i estetykę otoczenia,
• nabywanie świadomości obywatelskiej.
„Program Wychowawczy" został przedstawiony
rodzicom podczas listopadowych spotkań.

Opinie rodziców dotyczące jego realizacji zostaną
zebrane w trakcie czerwcowej ankiety. Uzyskane
informacje posłuŜą planowaniu dalszej pracy wychowawczej. Równorzędnie w przedszkolu obowiązuje program profilaktyczny, wspomagający
aktywność społeczną dzieci pod hasłem: „ Wzorowy przedszkolak" opracowany przez Mirosławę
Chudzik. Główne cele programu to:
• przestrzeganie zasad Ŝycia w grupie rówieśniczej,
• współdziałanie z innymi i działanie na rzecz
innych.
• uwraŜliwienie na krzywdę ludzką,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
takich jak: Ŝyczliwość, uczciwość i obowiązkowość.
Na bieŜąco realizowane są takŜe zagadnienia wynikające z zadań głównych przedszkola przewidzianych do realizacji w rocznym planie pracy, a
mianowicie: „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Do tej pory dzieci zdobyły elementarne
wiadomości dotyczące miejsca Polski w Unii Europejskiej, na początku grudnia we wszystkich
grupach wiekowych zrealizowane zostały tematy
związane z Finlandią - ojczyzną Świętego Mikołaja, a w kolejnych miesiącach dzieci będą poznawałya wybrane przez nauczycielki kraje Unii Europejskiej. Nowa podstawa programowa wpłynęła
równieŜ na zmianę dotychczasowego sposobu
dokumentowania obserwacji pedagogicznych
dzieci. W naszym przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej obowiązuje następujący
sposób prowadzenia zapisów obserwacji dzieci:
• dzieci młodsze (3 i 4 letnie) - arkusz obserwacji
dla dzieci młodszych opracowany przez H.Izbicką
- Baran.
• dzieci starsze (5 i 6 letnie) -wystandaryzowany
arkusz obserwacji SGS (Skala Gotowości Szkolnej) - którego ilościowa analiza pozwala określić
stopień opanowania wiadomości i zakres posiadanej wiedzy, co jest szczególnie waŜne w przypadku dzieci 5- letnich, które w przyszłym roku mogą
zostać pierwszoklasistami.
Miesiąc grudzień to w przedszkolu okres magiczny. Z dekoracji kącików zniknęły powoli liście,
kasztany, ustępują miejsca świątecznym akcentom, wśród których niestrudzenie króluje postać
Świętego Mikołaja ulubieńca dzieci. Przedszkolaki spotkały się z nim 4 grudnia, w trakcie zorganizowanych w przedszkolu „Mikołajek". W tym
roku trzy największe sale przedszkolne zostały
zamienione na „Pracownie Mikołajowe", gdzie
dzieci miały moŜliwość brania udziału w licznych
konkursach, wykonania boŜonarodzeniowych
ozdób, obejrzenia krótkich filmów o tematyce
świątecznej. KaŜde dziecko otrzymało słodką nie3

spodziankę. Do tej pory w przedszkolu odbyły się
następujące uroczystości:
• uroczyste pasowanie maluchów na przedszkolaka,
• powitanie Jesieni- Święto Pieczonego Ziemniaka,
• Dzień Edukacji Narodowej, przygotowany przez
gr. „Misiaki" i „Muchomorki",
• dzieci obejrzały dwa przedstawienia teatralne
przygotowane przez zaproszonych aktorów,
• zwiedziły zamek KrzyŜacki w Malborku.
W najbliŜszym czasie zostaną zorganizowane:
• wyjazd do Teatru Dramatycznego w Elblągu na
przedstawienie: „List królewny,"
• „Jasełka”, na które w tym roku grupa „Biedronki"
zaprasza do GOK dnia 18 grudnia o godz. 1600,
• uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• zabawa karnawałowa,
• zajęcia otwarte we wszystkich grupach wiekowych.
Ciekawostką jest fakt zgłoszenia naszego przedszkola do konkursu organizowanego przez jedno z
dziecięcych czasopism pod hasłem: „Wielki Bal
KsięŜniczek Disneya 2010- bicie rekordu Disneya".
Zgodnie z jego regulaminem naleŜy:
- zorganizować bal w przedszkolu w dniach 25
stycznia 2010 do 17 lutego 2010 r.,
- dziewczynki uczestniczące w balu mają być
przebrane za księŜniczki,
- naleŜy przesłać organizatorom konkursu kronikę
z balu przedszkolnego.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody!!!.
M. Chudzik

*******
…a w szkole
Intensywna nauka naszych uczniów została
wzbogacona w tym semestrze o szereg zajęć dodatkowych, nie tylko dla tych, którzy mają trudności w nauce, ale takŜe dla tych, którzy chcą
rozwijać swoje uzdolnienia i talenty. Szczegółowy
harmonogram wszystkich zajęć został umieszczony
na
stronie
internetowej
szkoły
(www.szkola.starepole.pl). Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z tymi informacjami i zmobilizowania dzieci do brania udziału w
tych zajęciach. Jednocześnie pragniemy poinformować rodziców, Ŝe zajęcia takie połączone w
większe bloki jesteśmy w stanie organizować takŜe w soboty, gdyby tylko znaleźli się chętni
uczniowie. Oczekujemy w szkole na Państwa
uwagi dotyczące tych zajęć.
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W celu podniesienia wyników nauczania oraz
wyników uzyskiwanych przez uczniów na testach
końcowych, w tym roku szkolnym zostaną przeprowadzone próbne egzaminy, które będą ocenione przez specjalistów spoza szkoły. JuŜ na przełomie listopada i grudnia odbyła się pierwsza seria
takich egzaminów. Ich wyniki zostaną przedstawione rodzicom w najbliŜszym czasie. W dniach
od 13 do 15 stycznia 2010 r. uczniowie gimnazjum będą pisać drugi próbny egzamin, a po feriach, na początku marca klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum spróbują swoich sił po raz
trzeci.
Nie samą nauką Ŝyje szkoła i jej uczniowie. Od
września nasi uczniowie, jak co roku biorą aktywny udział w licznych zawodach sportowych, z
których przywieźli juŜ kolejne puchary i medale.
Sukcesów sportowych jest tak duŜo, Ŝe po raz
kolejny musieliśmy zakupić nowe gabloty na trofea i medale.
Jesień, to takŜe szczególny okres, w którym
przeprowadzane są szkolne i rejonowe eliminacje
konkursów przedmiotowych. Najlepsi uczniowie
naszych szkół porównują swą wiedzę z innymi.
Obecnie czekamy na wyniki tych potyczek.
Wśród naszych uczniów mamy teŜ dzieci z
uzdolnieniami plastycznymi. W październiku Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs
plastyczny pod tytułem „Wieś moich marzeń”. Jak
wynika z informacji zamieszczonej na stronie
Urzędu Marszałkowskiego na konkurs ten wpłynęło aŜ 1600 prac z całego województwa. Spośród
nich 100 wyróŜniono nagrodami. W tym tygodniu
dotarły do naszej szkoły imienne zaproszenia od
Marszałka Województwa dla trójki naszych
uczniów, którzy otrzymają wyróŜnienia, są to: Zuzanna Trawińska, Wiktoria Przybysz i Daniel Buć.

W dniu 12 grudnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu byliśmy organizatorami VI
Międzygminnego Przeglądu Teatralnego dla dzieci i młodzieŜy „Najpiękniejszy prezent boŜonaro-

dzeniowy”. Do naszej gminy przyjechało 175
uczniów ze szkół gmin Miłoradz i Malbork. Jak
co roku wszystkie biorące w przeglądzie zespoły
zostały nagrodzone. Fundatorami nagród byli
Wójtowie Gmin. Wśród występujących zespołów
byli takŜe uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, której budynek niedawno uległ poŜarowi. Wójtowie gmin Lichnowy, Miłoradz i Stare
Pole oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw
przekazali dzieciom sprzęt elektroniczny i pomoce
dydaktyczne, które pomogą im w nauce po odbudowaniu szkoły.
Organizacja takiego Przeglądu to duŜe przedsięwzięcie. Nie byłoby to moŜliwe bez ogromnego
wsparcia rodziców. Za bezinteresowną pomoc
serdecznie dziękujemy.
W najbliŜszym tygodniu w sali gimnastycznej
naszej szkoły zostaną zamontowane osłony z
pianki poliuretanowej, które zwiększą bezpieczeństwo ćwiczącej młodzieŜy. Inwestycja ta nie byłaby moŜliwa bez udziału sponsorów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Malborku oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU SA. Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.
Na zbliŜające się Święta, wszystkim mieszkańcom gminy, pragniemy złoŜyć Ŝyczenia przeŜywania BoŜego Narodzenia w zdrowiu, radości i
ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy
Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
T. Kaczorek

*******
Z Ŝycia GOKiS
Z początkiem nowego roku szkolnego Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przywrócił regularne
zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieŜy z naszej gminy. Zajęcia w poszczególnych sekcjach
odbywają się od wtorku do soboty w godzinach
popołudniowych. W GOKiS działa Liga Podwórkowa dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uczestnicy zajęć ćwiczą na terenie kompleksu sportowego Orlik pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
W ofercie naszej działalności mamy takŜe naukę gry na gitarze- to wspaniały instrument, którego popularność rośnie wśród dzieci i młodzieŜy
w naszej Gminie. Cieszy nas niezmiernie, Ŝe chętnych do nauki gry na gitarze klasycznej, elektrycznej i basowej, osób początkujących, a takŜe

tych, które chcą poszerzyć swój warsztat, jest coraz więcej. W GOKiS odbywa się równieŜ nauka
gry na pianinie. Gwarantujemy, Ŝe kaŜdy będzie
mógł wkrótce zagrać swoje ulubione utworyoczywiście pod warunkiem, Ŝe codziennie przynajmniej godzinę poświęci na ćwiczenia!
W naszym ośrodku zajęcia ma takŜe zespół
wokalny. Na spotkania chętnie uczęszczają
dziewczęta szlifując swoje głosy, aby śpiewem
uświetniać róŜne imprezy organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury.
Raz w tygodniu odbywają się zajęcia teatralne dla
dzieci i młodzieŜy gimnazjalnej. Dają one moŜliwość ujawnienia i kształtowania zdolności aktorskich, osiągnięcia sukcesu, jak równieŜ zaistnienia
w swoim środowisku i wśród szerszej publiczności. W dwóch grupach wiekowych organizowane
są zajęcia taneczne, podczas których uczestnicy
mają okazję nauczyć się przede wszystkim tańca
nowoczesnego, ruchu scenicznego i nowych układów. WaŜne są równieŜ ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy taneczno- ruchowe, rytmiczne,
sprawnościowe, kształtujące świadomość ciała i
pamięć ruchową, interpretację muzyki oraz dbałość o prawidłową postawę.
Kolejnymi zajęciami są zajęcia plastyczne, na
które uczęszczają młodsze dzieci. Uczestnicy wykonują róŜnorodne prace związane z kaŜdą z pór
roku i dekorują nimi pomieszczenia GOK-u, rozwijając przy tym umiejętności manualne. Sprzyja
to twórczemu myśleniu i rozbudza wyobraźnię.
Wśród wielu zajęć prowadzonych w GOKiS są
takŜe zajęcia kulinarne. Lubią je zarówno dzieci
starsze, jak i te młodsze. Zajęcia te uczą m. in.
umiejętności samodzielnego przygotowania prostych potraw, bezpiecznego posługiwania się
sprzętem AGD, higieny podczas pracy i spoŜywania posiłków oraz estetycznego nakrycia stołu.
Wiele radości sprawia uczestnikom zajęć poczęstunek naszych pracowników przyrządzanymi na
zajęciach smakołykami, co daje jednocześnie
moŜliwość zaprezentowania efektów własnej pracy. Nową propozycją, jaką GOKiS ma do zaoferowania, są zajęcia fitness, które niewątpliwie
pomagają odreagować stres, chwilowo zapomnieć
o problemach, a przy regularnych treningach pozwalają poczuć się młodziej, piękniej, odzyskać
harmonię ducha i energię. Oprócz wyŜej wymienionych zajęć GOKiS raz w miesiącu organizuje spotkania dla Seniorów. Inauguracją tej jesieni był Dzień Seniora, który obchodziliśmy 22
października. Przybyli na nie nasi starsi mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Stare
Pole Włodzimierz Załucki, Przewodniczący Rady
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Powiatu Malborskiego Tadeusz Kaczorek, Przewodniczący Rady Gminy Jan Pawlina, Przewodnicząca Komisji Oświaty Magdalena Roman,
Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet „Tradycja”ElŜbieta Kołodziej oraz Radni Rady PowiatuAdam Kuliński i. Marek Szczypior. Swoją obecnością zaszczycił nas równieŜ ks. Kanonik Bogdan Lesiński. Nasi honorowi goście wszystkim
seniorom- tym obecnym i tym, którzy z róŜnych
powodów nie dotarli na to spotkanie, Ŝyczyli długich lat Ŝycia w dobrym zdrowiu.
Organizatorzy nie zapomnieli równieŜ o słodkim poczęstunku i szampanie oraz przepysznym
torcie, ufundowanym przez Wójta i Przewodniczącego naszej Gminy. Zadbano takŜe o „sprawność ruchową” uczestników imprezy. W takt melodii granych przez zespół ludowy z Braniewa tak
sprawnie poruszały się ręce i nogi, Ŝe trudno było
dopatrzeć się oznak upływu czasu u naszych Seniorów!
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w
naszym Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się 11
listopada. Wśród zgromadzonych osób znaleźli się
między innymi przedstawiciele władz lokalnych
na czele z Wójtem Gminy Stare Pole- Włodzimierzem Załuckim, Przewodniczącym Rady GminyJanem Pawliną, Radni Rady Powiatu oraz Radni
Rady Gminy. Gościliśmy takŜe Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Polu -Tadeusza Kaczorka.
Otwarcia uroczystości i powitania przybyłych dokonał Wójt Gminy Włodzimierz Załucki.

W programie artystycznym zaprezentowano
nowatorskie przedstawienie przygotowane przez
koło teatralne z GOKiS pod kierownictwem p.
Natalii Rucińskiej, nawiązujące do wydarzeń poprzedzających odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Doniosłym momentem był koncert „gości
specjalnych” naszej uroczystości. Przed staropolską publicznością wystąpili ze swoim repertuarem
pt. „Przeboje mistrzów muzyki polskiej” p. Le6

szek Bolibok (skrzypek i altowiolista, wieloletni
muzyk orkiestry Teatru Muzycznego w Gdyni), p.
Marek Walasek (wśród muzyków WybrzeŜa znany, lubiany i ceniony gitarzysta) oraz p. Grzegorz
Kusio (akordeon).
Listopad to takŜe miesiąc wróŜb i andrzejkowych
zabaw, o czym GOKiS zawsze pamięta. Andrzejki
i tym razem okazały się dobrą okazją do wspaniałego spotkania. Odbyło się ono przy akompaniamencie muzyki znakomitego zespołu „Na Ŝywo”,
któremu dziękujemy za wspaniałe rytmy, które
niejednego porwały tego wieczoru do tańca!
Do kolejnej udanej imprezy dla naszych starszych mieszkańców moŜemy zaliczyć andrzejkowe spotkanie, które śmiało mogliśmy zatytułować
„Piosenka jest dobra na wszystko”. Mimo niewielkiej ilości uczestników wszyscy doskonale się
bawili. Dzięki uprzejmości pana Sebastiana Braneckiego nasi Seniorzy mogli tańczyć i śpiewać
przy karaoke. W Polsce od lat cieszy się ono duŜą
popularnością. Bogaty repertuar pozwala na wykonywanie zarówno starych szlagierów, jak i najnowszych hitów. Od przedszkola aŜ po Klub Seniora moŜna śpiewać odreagowując stresy i napięcia albo- po prostu- cieszyć się ze wspólnie spędzonego czasu.
„I Ty MoŜesz Zostać Świętym Mikołajem” – pod
takim hasłem juŜ trzeci rok z kolei Mikołaj osobiście odbierał słodkości i drobne upominki ufundowane przez firmy i sklepy z naszej Gminy.
W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za hojność, zrozumienie i Ŝyczliwość! Cieszymy się niezmiernie, Ŝe
dzięki Państwu dzieci- te młodsze i starsze, mogły,
jak co roku cieszyć się tym wyjątkowym dniem!

5 grudnia punktualnie o 15.00 wszyscy
uczestnicy wyruszyli przed Urząd Gminy, aby tam
przystroić choinkę wcześniej przygotowanymi na
zajęciach plastycznych dekoracjami i łańcuchami
choinkowymi. Po powrocie do Domu Kultury

najodwaŜniejsi, wszechstronni śmiałkowie wzięli
udział w programie „Ja po prostu mam talent”.
Prezentowali swoje umiejętności przed staropolską publicznością, a w zamian za odwagę i piękne
występy Mikołaj obdarowywał nasze „gwiazdy”
słodyczami. Zabawa była wspaniała, poniewaŜ
dodatkową atrakcją dla naszych dzieciaków był
występ zespołu muzycznego „Na Ŝywo”, przy
dźwiękach, którego wszyscy wspaniale się bawilitakŜe rodzice, którym udzieliła się miła i wesoła
atmosfera.
Mamy nadzieję, Ŝe równie wspaniale będziemy
bawić się na balu sylwestrowym organizowanym,
jak co roku, przez nasz GOKiS. Wierzymy, Ŝe
dobre humory dopiszą wszystkim tym, którzy
zechcą przywitać Nowy Rok w wielkim gronie
Staropolan. Dlatego teŜ serdecznie zapraszamy na
bal tych, którzy liczą na dobrą zabawę i duŜo radości w tę szczególną noc!
Ale zanim ona nadejdzie pragniemy złoŜyć
szczere Ŝyczenia naszym drogim przyjaciołom,
sponsorom oraz wszystkim mieszkańcom naszej
gminy.
Wesołych Świąt!
T. Burdyński

*******
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Polu
Do podstawowych zadań Biblioteki Publicznej naleŜy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypoŜyczanie
na zewnątrz, a takŜe prowadzenie wypoŜyczeń
międzybibliotecznych i prowadzenie działalności
informacyjno-bibliograficznej. NajwaŜniejszym w
obecnych czasach zadaniem Biblioteki jest popularyzacja ksiąŜek i czytelnictwa.
Księgozbiór w bibliotece obecnie liczy
10 709 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). Obecnie biblioteka
dysponuje 89 sztukami ksiąŜek na płytach CD
(literatura dla dzieci i młodzieŜy, literatura piękna
polska i obca) i są to m. in.: „Oskar i pani róŜa”
E.-E. Schmitt, „Pierwsza lepsza” A. Fredro,

„KrzyŜacy” H. Sienkiewicz, „Lalka” B. Prus,
„Przygody Dobrego Wojaka Szwejka” J. Hasek i
wiele innych.
Ogólna liczba czytelników zarejestrowanych od
stycznia 2009 roku to 254 osoby, w tym:
- 56 czytelników to dzieci i młodzieŜ, 28 studenci, 170 - dorośli
Od stycznia 2009 r. wypoŜyczono 3.679 ksiąŜki, największą popularnością cieszy się literatura
piękna i obca dla dorosłych – 1647 woluminów,
następnie literatura piękna dla dzieci i młodzieŜy
– 1099 oraz literatura popularno-naukowa – 933.
Od stycznia 2009 roku na uzupełnienie zbiorów
wydano 5.491,52 zł. Zakupiono 303 woluminy.
Są to m.in. z literatury popularno-naukowej:
„Uchodźcy w UE” J. Oleksiewicz,
„Polityka w UE” P. Wawrzyk, „Wzgórza Toskanii” F. Mate, „Ochrona praw podstawowych w
UE” A. Florczak, „Antropologia społeczna” Ch.
Hann, „ABC psychologii społecznej” E. Sujek i
inne. Literatura polska i obca: „Być jak płynąca
rzeka” P. Coelho, „Władca Barcelony” L. Chufo,
„Carrie” S. King, „Zatoka trujących jabłuszek” M.
Szwaja, „Pozory mylą” S. Brown, i inne.
Literatura dla dzieci i młodzieŜy: „Hannah
Montana 7 części, komiksy, lektury szkolne, „Bob
Budowniczy”, „Wróbelek Maciuś w Afryce” E.
Jankowska, „Bolek i Lolek”, „Kształty, kolory,
dźwięki i smaki” D. Zawadzka i inne.
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 321 ksiąŜek. Z księgozbioru podręcznego
korzystają głównie dzieci i młodzieŜ. W roku
2009 wypoŜyczono 3679 ksiąŜek, bibliotekę odwiedziło 1601 osób, w tym dzieci uczęszczające
na zajęcia biblioteczne.
Biblioteka od września 2009 roku wprowadziła
projekt „Czytamy i bawimy się wspólnie z naszymi dziećmi”.
Projekt polega na spotkaniach w bibliotece przy
czytaniu i zabawie tekstem. Trwa od września
2009 r. do czerwca 2010 r. Uczestnikami są dzieci
w wieku od 6 do 10 lat wraz z opiekunem. Spotkania odbywają raz w miesiącu, i tak:
- 7 wrzesień – „W krainie bajek” – przegląd
bajek i baśni dla dzieci, spotkanie to było oparte
na twórczości braci Grimm, Hansa Christiana Andersena i Charles Perrault.
- 22 październik – „Dzień ksiąŜkowego misia
pluszowego” – zapoznanie z najpopularniejszymi
misiami czyli Yogi, Uszatek, Coralgol, Kubuś
Puchatek, Paddington, krótka „Opowieść o brzyd7

kim misiu”, mini konkurs czytania wierszy o misiach.
- 19 listopad – „Biblioteka pełna magii” spotkanie powiązane z wieczorem andrzejkowym, odwiedziny wróŜki, wiele radości i rywalizacji.
- 17 grudzień – „Spotkanie z Mikołajkiem” –
zapoznanie dzieci z twórczością Goscinny&Sempe na podstawie ksiąŜki „Mikołajek ma
kłopoty” wprowadzenie miłej świątecznej atmosfery i miła niespodzianka..
- 21 styczeń 2010 r. – „Spotkanie z Królową
Śniegu” zajęcia oparte na twórczości Hansa Christiana Andersena, pobudzenie pozytywnych emocji, miła zabawa i integracja opiekunów i dzieci.
- 18 luty 2010 r.– „Zima to piękna pora roku” –
zajęcia poświęcone tematyce zima wg scenariusza
lub „Wieczór z bajką” polegający na przygotowaniu krótkiej scenki ze znanych i lubianych bajek
(występuje dziecko i rodzic lub rodzeństwo, występ trwa od 7 do 10 min) zorganizowane w formie konkursu czyli wybór najlepszej scenki i
oczywiście drobne nagrody (zaproponowane
spotkania w lutym do wyboru dla opiekunów i
dzieci).
- 25 marzec 2010 r. – „JuŜ wiosna” spotkanie
dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat z tatą lub dziadkiem. Zajęcia „Królewna ŚnieŜka i siedmiu krasnoludków” czyli twórczość braci Grimm. Zajęcia mające na celu integrację dzieci z tatusiami,
dziadkami.
- 23/24 kwiecień 2010 r. (z piątku na sobotę) –
„Noc z panem Andersenem” – gry i zabawy
przez całą noc. Zajęcia organizowane z myślą o
urodzinach Hansa Christiana Andersena. Na zajęcia dzieci przychodzą 23 kwietnia o godzinie 2000 i
do godziny 200 bawimy się twórczością Andersena, a następnie układamy dzieci po partyzancku
do spania na przyniesionych karimatach i śpiworach, pobudka o godzinie 700 rano dnia 24 kwietnia. Ranne sprzątanie, podsumowanie przeŜytej
nocy w bibliotece i o godzinie 800 odbiór dzieci
przez opiekunów.
- połowa kwietnia ogłoszenie konkursu plastycznego i poetyckiego dla dzieci i młodzieŜy „Biblioteka miejscem tajemniczym”, a rozstrzygnięcie
nastąpi na początku maja w czterech kategoriach
wiekowych.
• maj dni otwarte biblioteki dla grup przedszkolnych, zajęcia „Spotkanie z misiem ksiąŜkowym”.
• 20 maj 2010 r – „Wiosna w pełni” – spotkanie z wierszami o wiośnie np. M. Konopnickiej,
J.Brzechwy i innych, odrobina zdrowej rywalizacji.
8

- 24 czerwiec 2010 r. – „Lato, lato i wakacje”
zakończenie projektu.
Zgodnie z tym projektem w bibliotece odbyły się
juŜ trzy spotkania obecność była zaskakująco duŜa, na zajęciach było około 30 uczestników.
Obecnie bardzo waŜna jest praca z dziećmi i podejmowanie róŜnego rodzaju działań propagujących czytanie, zachęcających dzieci do kontaktu z
ksiąŜką i odwiedzania biblioteki. Dlatego organizowane są dla nich róŜnego rodzaju zajęcia i spotkania. Dzieci, uczestnicząc w nich, stają się czytelnikami, a mam nadzieję, Ŝe jak dorosną to równieŜ będą czytelnikami i gośćmi biblioteki.
Zapraszam do odwiedzania biblioteki
i zapoznania się z bogatym księgozbiorem
A. Popławska-Płachta

*******
Informacja
o stanie mienia komunalnego
Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Pole obejmuje zestaw
danych o majątku Gminy według stanu na dzień
31 października 2009 r.
Informacja zawiera:
• dane o przysługujących Gminie prawach własności;
• dane o innych niŜ własność prawach majątkowych (w tym dane o udziałach w spółkach);
• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej
edycji informacji;
• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
• inne dane i informacje o zdarzeniach mających
wpływ na stan mienia.
Mieniem komunalnym jest własność i inne
prawa majątkowe naleŜące do gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci
budynków i budowli. W skład mienia gminnego
zaliczamy równieŜ pozostałe rzeczowe aktywa
trwałe (środki trwałe i inwestycje nie zakończone), naleŜności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m. in. akcje i udziały w
innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem
mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a

więc zapasy materiałowe, naleŜności krótkoterminowe oraz środki pienięŜne. Tak zaprezentowane
poszczególne składniki aktywów, będą zawierać
informacje o całym majątku Gminy w układzie
jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu
terytorialnego, które gospodarują lub uŜytkują ten
majątek. Sposoby nabycia mienia komunalnego
regulują głównie przepisy ustawy o samorządzie
gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Kodeks
cywilny. Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny. Zgodnie z w/w ustawą wraz z zastrzeŜeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy moŜe być przedmiotem:
- sprzedaŜy, zamiany, oddania w uŜytkowanie
wieczyste, darowizny, wnoszone aportem do
spółki, obciąŜane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysponowania umowami najmu, dzierŜawy,
uŜyczenia, leasingu,
- oddawane w trwały zarząd, uŜytkowanie.
Gmina moŜe rozporządzać mieniem gminnym, w
formach prawem przewidzianych, co do którego,
uregulowany jest stan prawny czyli mieniem, które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa
własności na rzecz gminy. Gmina Stare Pole posiada w swoich zasobach nieruchomości, które
nabyła nieodpłatnie na własność w roku 1991 w
drodze komunalizacji. Wszystkie grunty komunalne mają urządzone księgi wieczyste, mogą być
i są przedmiotem obrotu. Gmina korzystając z
pełnej swobody dysponowania nieruchomościami
stanowiącymi jej własność, sprzedaje, oddaje w
uŜytkowanie wieczyste, wydzierŜawia, oddaje w
najem, trwały zarząd lub uŜyczenie. Gminne zasoby nieruchomości wykorzystywane są na realizację celów publicznych, a w szczególności budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z
tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej. Podstawą tworzenia gminnego zasobu
nieruchomości są plany i studia uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stan mienia Gminy Stare Pole na dzień 31 października 2009 r. przedstawia się następująco:
Wartość ogółem wynosi 26.001.423,36 zł; w tym
wartości:
- GOPS Stare Pole 137.820,09 zł

- GOKiS Stare Pole 2.215.523,11 zł
- Przedszkole 355.213,93 zł
- Zespół Szkół 4.986.143,13 zł
- Biblioteka Gminna 55.550,22 zł
- Urząd Gminy 17.596.547,24 zł
w tym wartość gruntów (180,10 ha) 654.625,64 zł
I. Wykaz mienia komunalnego z generalnym
podziałem na mienie w postaci gruntów i mienie
w postaci obiektów, a w szczególności:
Nieruchomości w gminnym zasobie mają róŜne
przeznaczenie i funkcje określone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego w tym;
niezabudowane a przeznaczone pod mieszkalnictwo i usługi, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane
drogi, tereny zieleni, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów cmentarnych, zabudowane budynkami uŜytkowymi lub mieszkalnymi gminnymi i
na cele uŜyteczności publicznej. Nieruchomości
wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zaewidencjonowane w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co
ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów
i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania i wykorzystywania, w sposób następujący:
1) wykaz gruntów w hektarach z podziałem na
zasadnicze grupy:
- drogi stanowią 112,74 ha
są to drogi śródpolne, drogi dojazdowe, drogi
wewnętrzne, wydzielone pod projektowane ulice
lokalne i dojazdowe, projektowane ciągi pieszo rowerowe nie zaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych,
- tereny zielone obejmują obszar 6,18 ha
do nich zaliczamy:
park w Kaczynosie i KrzyŜanowie, lasek w Starym Polu oraz boiska w: Starym Polu, Złotowie,
Kaczynosie, Szlagnowie, Królewie i Ząbrowie.
- grunty zabudowane i niezabudowane zajmują
powierzchnię 10,91 ha
są to grunty wraz z częściami składowymi tj. budynkami mieszkalnymi komunalnymi, i innymi
urządzeniami trwale związanymi z gruntami oraz
na których nie zostały wzniesione Ŝadne budowle,
a które są lub mogą być wykorzystane zgodnie z
planem i studium zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane
- rowy obejmują powierzchnię 0,72 ha
- grunty, na których usytuowany jest cmentarz
komunalny w KrzyŜanowie obejmują powierzchnię 2,49 ha
- grunty wykorzystywane rolniczo zajmują obszar
42,05 ha, są to grunty, które w chwili obecnej są
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lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działalności rolniczej
- grunty róŜne oraz nieuŜytki obejmują obszar
5,69 ha
Z gminnego zasobu, wymienionego wyŜej, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do
zbycia, a takŜe do czasowego rozdysponowania i
wykorzystania, i tak:
- do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów
gminy z gminnego zasobu część gruntów wydzierŜawiana i wynajmowana jest (umowami
dzierŜawy i najmu) zainteresowanym osobom na
okres od 1 roku do 3 lat.
Obszar gruntów, tak rozdysponowanych na czas
określony w danym roku i w ciągu roku jest
zmienny, zatem i dochody z tego tytułu są wielkością zmienną.
2) wykaz obiektów komunalnych
- Przedszkole w Starym Polu,
- Zespół Szkół w Starym Polu,
- obiekty OSP w Starym Polu (w budynku wielo
funkcyjnym) i Ząbrowie,
- składowisko odpadów komunalnych w Szaleńcu,
- budynek administracyjny w Starym Polu,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu
oraz 7 świetlic wiejskich: w Janówce, Kleciu,
Złotowie, Królewie, Kaczynosie Szlagnowie i
Ząbrowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- oczyszczalnie ścieków: w Starym Polu , Złotowie i Krasnołęce
- zasób mieszkaniowy:
W chwili obecnej posiadamy 18 lokali mieszkalnych o powierzchni uŜytkowej wynoszącej
767,80 m2 o łącznej ilości izb 50.
Wszystkie te mieszkania są na ogół w dostatecznym stanie technicznym. Prowadzona dotychczas
polityka mieszkaniowa zmierzała i zmierza do
prywatyzacji mieszkań w jak najszerszym zakresie.
Pustostany sprzedawane są w formie przetargu,
dla najemców lokali stosowane są ulgi zgodnie z
podjętą uchwałą Rady Gminy.
- udziały Gminy:
W 2009 r. Gmina objęła 266 sztuk nowych
udziałów po 553 zł kaŜdy w spółce pod firmą
"Centralny Wodociąg śuławski" Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. W chwili obecnej posiadamy 5.088 udziałów po 553 zł kaŜdy, na łączną
kwotę 2.813.664,00 zł. w kapitale zakładowym i
483,00 zł w kapitale zapasowym Centralnego
Wodociągu śuławskiego Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Gdańskim.
Przedmiotem działalności spółki jest:
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1) pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej,
2) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
3) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
5) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych,
6) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie obiektów inŜynierskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych,
7) badania i analizy techniczne,
8) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
9) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie przesyłowych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
3) Stan gruntów komunalnych na dzień 31
października 2009 r. w rozbiciu na poszczególne obręby
Lp.

Miejscowość

1.
3.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16

Klecie
Janówka
Kaczynos
Kaczynos Kol.
Kikojty
Kławki
Krasnołęka
Kraszewo
Królewo
KrzyŜanowo
Parwark
Stare Pole
Szaleniec
Szlagnowo
Ząbrowo
Złotowo
RAZEM

Wartość
w zł
1.316,89
14.134,00
68.380,55
19.749,43
553,00
6.197,00
44.180,29
15.240,00
11.255,66
90.468,40
2.000,00
335.888,62
1.248,00
6.229,00
8.046,74
29.738,06
654.625,64

Powierzchnia
w ha
9,71
11,92
6,02
7,30
3,31
2,90
5,12
7,88
17,12
11,12
0,10
42,67
5,00
3,32
28,98
18,31
180,78

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.
Planowany dochód z gospodarki nieruchomościami i gruntami na 2010 r. wynosi kwotę
153.600,00 zł w tym:
1. z tytułu uŜytkowania wieczystego i zarządu
gruntów - 3.886,00 zł
2. z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych - 56.047,00 zł w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne- 4.806,00 zł
- czynsze za lokale uŜytkowe - 14.370,00 zł

- pozostałe dochody (TP SA, POLKOMTEL,
transf., tablice- reklamy, dzierŜawa gruntów rolnych) - 36.871,00 zł
3. wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników
majątkowych - 93.167,00 zł w tym:
- planowana sprzedaŜ w roku 2009- 50.000,00
- wpływy ze sprzedaŜy z lat ubiegłych ( sprzedaŜ
ratalna) - 43.167,00 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł
III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od
01.11.2008 r. do 31.10.2009 r.
- sprzedano w formie przetargu 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Stare Pole ,
- sprzedano na rzecz najemców: 1 lokal mieszkalny w miejscowości Krasnołęka i 1 budynek
mieszkalny w miejscowości Złotowo
- przekształcono prawo uŜytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Królewo w
prawo własności
- nieodpłatnie przejęto od Agencji Nieruchomości
Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące:
- drogi w miejscowościach: Stare Pole, Złotowo,
KrzyŜanowo i Kaczynos.
- park w miejscowości Kaczynos
- budynek mieszkalny w miejscowości Kaczynos
Kolonia
- wykupiono od osoby fizycznej 2 działki stanowiące drogę w miejscowości Stare Pole
IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty
komunalne w okresie od 01.11.2008 r. do
31.10.2009 r.
1. Zakończono I etap 260 mb budowę drogi gminnej w miejscowości Kaczynos i Janówka. PołoŜono płyty drogowe. Wartość robót wyniosła
80.040,14 zł. z czego 13.000,00 zł. została zrefundowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Rozpoczęto II etap na odcinku 0 + 260 do 0 + 410
km na kwotę 58.960,00 zł
2. Zrealizowano budowę ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stare Pole - Kraszewo - 2,1 km.
Na ten cel przeznaczono 909.933,12. zł.
3. Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Stare Pole - Ząbrowo 2,1 km. Na ten cel
przeznaczono 1.240.910,55 zł.
4. W ramach prawidłowego funkcjonowania
oczyszczalni ścieków: w Starym Polu zakupiono
pompę wraz z adapterem, w Złotowie zakupiono
dmuchawę do napowietrzania ścieków.
5. Oddano do uŜytku cmentarz komunalny w
KrzyŜanowie, którego utrzymanie w roku 2009
wyniosło 1.283,86 zł.
V. Koszty związane z utrzymaniem mienia.

1. Poniesione koszty w 2009 r. wyniosły
31.111,65 zł
2. Plan na rok 2010 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynosi - 31.000,00 zł
w tym: - remonty budynków, wyceny gruntów,
budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia, wywóz śmieci, dostawę wody oraz inne koszty
związane z utrzymaniem i sprzedaŜą mienia.
VI. Zamierzenia obrotu majątkiem gminy na
okres od 01.11.2009 r. do 31.10.2010 r.
W celu uzyskania jak największych dochodów z
mienia komunalnego oraz zminimalizowania kosztów związanych z ich zagospodarowaniem określone zostały zasady gospodarowania gruntami, zabudowanymi i nie zabudowanymi i tak: nieruchomości
stanowiące własność gminy będą sprzedawane na
własność lub oddawane w uŜytkowanie wieczyste,
dzierŜawę, najem i uŜyczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:
- grunty, które stanowią rolnicze wykorzystanie
będą dzierŜawione osobom fizycznym lub prawnym na okres, co najmniej jednego roku.
- planuje się dalszą sprzedaŜ nowo utworzonych
działek budowlanych w Starym Polu
- budynki i lokale wraz z gruntem oddane są w
najem, a następnie będą sukcesywnie sprzedawane na rzecz najemców, zaplanowano w budŜecie
gminy środki na:
- budowę świetlicy wiejskiej we wsi Kraszewo
wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i
wykonaniem boisk sportowych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - Odnowa Wsi, wartość zadania po przetargu 458.750, zł realizacja 2010 r.
- przebudowę bazy sportowo – rekreacyjnej w
Starym Polu, koszt całkowity 2.881.094,16 zł,
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Królewo, dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego, koszt 3.761.865,00 zł,
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym,
- nieodpłatne przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Gdańsku
z/s w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na
trasy pieszo rowerowe
Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność miasta
jest majątkiem publicznym, dlatego teŜ wszystkie
czynności w zakresie gospodarowania nim, a w
szczególności dotyczące ich obrotu podlegają
szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których naleŜy między innymi zasada
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przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami - podstawowym akcie prawnym dotyczącym zasad gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządowych. Organ wykonawczy, w granicach
swoich uprawnień i kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem, sukcesywnie analizuje
stan posiadanego mienia i podejmuje prawem
przewidziane decyzje w celu właściwej i racjonalnej gospodarki tym mieniem, mając na uwadze
równieŜ rachunek ekonomiczny, dochodów i wydatków określanych w budŜecie. Przeznaczenie
nieruchomości gminy do zbycia, a przede wszystkim skuteczne ich zbycie (sprzedaŜ, oddanie w
uŜytkowanie wieczyste) powoduje uszczuplenie
majątku gminy z jednoczesnym przysporzeniem
dochodów w budŜecie gminy.
W. Maluga

*******
Wysokość stawek na 2010 r.
w zakresie podatku od nieruchomości, i podatku od środków
transportowych oraz
opłat lokalnych
I. Podatek od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1
ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego–
0,27 zł - od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
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siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego –
5,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle i zajęte pod nie grunty, wykorzystywane wyłącznie na potrzeby kultury, kultury fizycznej, ochrony przeciwpoŜarowej, i pomocy
społecznej.
II. Podatek od środków transportowych:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 729,28 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.216,64 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1.459,96 zł
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton - 1.584,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton - 1.956,00 zł
c) od 25 ton do poniŜej 29 ton - 2.136,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton - 2.688,00 zł
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniŜej 12 ton 1.703,27 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton - 2.112,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton - 2.148,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie - 2.153,41 zł
d) powyŜej 36 ton - 2.592,00 zł
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.152,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do poniŜej 18 ton - 1.188,00 zł
b) od 18 ton do poniŜej 25 ton - 1.236,00 zł

c) od 25 ton do 36 ton włącznie- 1.703,27 zł
d) powyŜej 36 ton - 1.944,00 zł
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 1.116,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.668,00 zł
Przedstawione stawki podatkowe zostały
uchwalone przez Radę Gminy Stare Pole w
dniu 28.10.2009 r.
III. Opłata od posiadania psów
1) Wprowadza się opłatę od posiadania psów w
wysokości 30,00 zł rocznie od kaŜdego psa
podlegającego opłacie.
Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja kaŜdego roku lub w ciągu 2 tygodni
od wejścia w posiadanie psa.
W przypadku nabycia psa w II półroczu danego
roku stawka opłaty wynosi 50 % naleŜnej kwoty
opłaty.
IV. Podatek rolny
Stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 85,25 zł.
Stawki opłaty targowej nie uległy zmianie na
2010 r. i przedstawiają się następująco:
1) od sprzedaŜy z samochodu – 5,00 zł,
2) od sprzedaŜy z ręki, kosza, skrzynki – 2,00 zł,
3) sprzedaŜ z zajętego stanowiska (ławy):
a) pod zadaszeniem –5,00 zł,
b) bez zadaszenia – 3,00 zł,
od sprzedaŜy z pozostałych miejsc: –3,00 zł
Ł. Surdy

*******
Unijne dotacje dla Gminy
W dniu 26 listopada 2009 r. projekt pn.
„Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Stare Pole”, na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego, został wybrany do dofinansowania. Na podstawie powyŜszej
uchwały przyznano Gminie Stare Pole dotację w
wysokości 1.440.547,08 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Prace na gminnym
stadionie powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku. W ramach projektu przebudowana zostanie płyta boiska, bieŜnia lekkoatletyczna, ciągi
komunikacyjne i ogrodzenie. Dodatkowo stadion
zostanie wyposaŜony w rzutnię do pchnięcia kulą
i skocznię do skoku w dal, trybuny i wiaty dla
zawodników.
W dniu 16 listopada 2009 r. Gmina Stare Pole
złoŜyła w Urzędzie Marszałkowskim kolejny

wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich. Dotyczy on remontu świetlic wiejskich w
miejscowościach Królewo i Janówka. Do tego
samego konkursu wniosek o dofinansowanie złoŜył równieŜ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
Projekt dotyczy remontu pomieszczeń GOKiS w
Starym Polu. Łączna wartość obydwu projektów
to blisko 800 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowi 85% tej kwoty.
L. Szymańska

*******
Nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązujące
od 1 stycznia 2010 r.
Rodzaj taryfy

Cena
netto

Cena
brutto

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
3,92 zł/m³
4,19 zł/m³
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
3,73 zł/m³
3,99 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej:
- wodomierz DN 15; 20 3,57 zł/m-c 3,82 zł/m-c
- wodomierz 25; 32; 40 29,20 zł/m-c 31,24 zł/m-c
- wodomierz 50; 80; 100 43,40 zł/m-c 46,44 zł/m-c

Utrzymanie czystości i porządku na
terenie Gminy Stare Pole.
Urząd Gminy w Starym Polu przypomina,
Ŝe zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/225/2006 Rady
Gminy Stare Pole z dnia 21 września 2006 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Pole,
właściciele nieruchomości zobowiązani są do
oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników połoŜonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, jak równieŜ do likwidowania skutków gołoledzi przez
posypanie piaskiem.
W przypadku odśnieŜania chodników śnieg naleŜy
pryzmować wzdłuŜ krawędzi chodnika. Właściciele nieruchomości zobowiązani są równieŜ do
niezwłocznego usuwania sopli i nawisów śniegu
z dachów, rynien i innych części nieruchomości.
L. Szymańska
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Podsumowanie inwestycji
w Gminie Stare Pole w roku 2009.
W roku 2009 Gmina Stare Pole zrealizowała
cześć zaplanowanych inwestycji, na realizację
których otrzymała dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej. W 2009 roku rozpoczęto dwie
z trzech zaplanowanych inwestycji, mianowicie:
budowę ciągu pieszo-rowerowego Ząbrowo –
Stare Pole oraz budowę świetlicy wiejskiej w Kraszewie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i wykonaniem boisk sportowych. Pierwsza inwestycja miała swój finał pod koniec października br. ŚcieŜka rowerowa została wybudowana i oddana do uŜytku. Zrealizowany odcinek
wynosi ok. 2,5 km i biegnie wzdłuŜ drogi krajowej 22, ze Starego Pola do Ząbrowa. Koszt zadania to ok. 1.300.000. Ciąg pieszo-rowerowy wykonany został z myślą o poprawie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy poruszających się rowerami,
czy pieszo w pobliŜu niebezpiecznej drogi krajowej 22. Drugą inwestycją jest budowa świetlicy
wiejskiej w Kraszewie, rozpoczęta w listopadzie
2009 r. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w
2010 r.
Na obecnym etapie trwają prace, które pokazują, Ŝe inwestycja realizowana jest bez przeszkód
a wykonawca zapewnia o terminowym zakończeniu budowy. Sama świetlica to ok. 800 m3 powierzchni kubatury. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenów przyległych, takich jak parkingi oraz boiska sportowe do piłki noŜnej i siatkówki. Za realizację inwestycji odpowiedzialny
jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym
Polu. W roku 2009 zrealizowano inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich. Jedną z takich inwestycji jest droga transportu rolnego w obrębie
Janówka prowadząca w kierunku leśniczówki. W
tym roku wykonane zostało 150 mb nawierzchni z
płyt drogowych. Koszt wynosił 58.560 zł.
W roku 2010 zostało do wykonania 260 mb. W
celu pozyskania środków na realizację tego zadania złoŜony zostanie wniosek na refundację części
kosztów z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Ponadto we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Malborku wykonano przebudowę
drogi powiatowej nr 2936 G Stare Pole - Dzierzgoń odcinek KrzyŜanowo – Złotowo do granicy
powiatu. Odcinek wyremontowany ma długość
3,928 km. Inwestycja wykonywana została przy
udziale środków Unii Europejskiej.
Koszt inwestycji wyniósł 3.758.041,19, dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.194.335 zł.
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W roku 2010 planuje się realizację zadania
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Królewo”. Na ten cel przyznana
została dotacja ze środków Unii Europejskiej, w
wysokości 2.137.000.00, zł dzięki którym moŜliwa będzie realizacja tej inwestycji.
Na budowę kanalizacji w Królewie potrzeba ok.
4.000.000,00 zł.
Pod koniec grudnia br. zostanie ogłoszony przetarg na realizację ww. inwestycji, rozstrzygnięcie
planowane jest na początek roku 2010. Oddanie
do uŜytku kanalizacji planowane jest pod koniec
roku 2010.
A. Skorek

*******
Dni Honorowego Krwiodawstwa
Dni Honorowego Krwiodawstwa obchodzone
są w dniach od 22-26 listopada . Z tej okazji w
dniu 21 listopada 2009 r. Polski Czerwony KrzyŜ
Zarząd Rejonowy w Malborku organizował spotkanie dla zasłuŜonych dawców krwi.
Z terenu naszej gminy za wysoce humanitarną
postawę wyróŜnienie zostali:
1. Podwojewski Adam zam. Stare Pole oddał 47,9 l
2. Bobel Janusz zam. Kaczynos oddał 47,7 l
3. Szmańda Tadeusz zam. Stare Pole oddał 46,6 l.
4. Konkolewski Zbigniew zam. Kaczynos
oddał 33.3 l.
5. Leier Krzysztof zam.Kraszewo oddał 23 l
Wójt Gminy podziękował krwiodawcom oraz
wręczył prezenty.
W.Łapacz

*******
Badania w Zespole Szkół
w Starym Polu
W miesiącu październiku 2009 r. w Zespole
Szkół w Starym Polu uczniowie mogli bezpłatnie
skorzystać z badania morfologii krwi i glukozy.
Z badań tych skorzystało 127 uczniów gimnazjum
i 270 uczniów szkoły podstawowej.
Koszt badań pokryty został z budŜetu gminy.
W. Łapacz

Stypendia szkolne
Na wypłatę stypendium szkolnego na okres od
września do grudnia 2009 r. tut. Gmina otrzymała
dotację w wysokości 27.808 zł.
Wniosków wpłynęło 130, z tego:
- uczniowie szkoły podstawowej - 71
- uczniowie gimnazjum - 38
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 21
Wniosków negatywnie rozpatrzonych było 5, w
których kryterium dochodowe tj. 351 zł na osobę w
rodzinie zostało przekroczone, natomiast 1 wniosek
rodzic wycofał, gdyŜ uczennica od września nie
rozpoczęła nauki w szkole. Przyznane stypendium
wynosiło od 205 zł do 250 zł dla ucznia.
PowyŜsza dotacja została w całości wykorzystana.

Rejestracja zmian
w ewidencji ludności w 2009 r.
Stan na 7 grudnia 2009 r.:
- urodziło się 56 dzieci,
- zmarło 38 osób,
- 46 osób zawarło związek małŜeński,
- 4 osoby rozwiodły się,
- z pobytu stałego wymeldowało się - 42,
- 15 osób wymeldowanych zostało decyzją administracyjną ,
- 67 osób zameldowało się na pobyt stały.
W. Łapacz

*******

W Łapacz

*******
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 jest
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

StraŜ Gminna w Starym Polu
W dniu 24 listopada 2009 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej umundurowanej formacji - StraŜy Gminnej w Starym
Polu. Podjęcie uchwały nastąpiło po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku. StraŜ jest jednostką organizacyjną Gminy i została ona umiejscowiona w strukturze organizacyjnej urzędu gminy. Celem utworzenia StraŜy jest zapewnienie bezpieczeństwa
oraz porządku publicznego w gminie. StraŜ
Gminna będzie funkcjonowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
straŜach gminnych Dz. U. Nr 123, poz.. 779 ze
zm.). Zgodnie z ww. ustawą do zadań StraŜy
Gminnej naleŜy:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w
zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków
klęsk Ŝywiołowych oraz innych miejscowych zagroŜeń,
4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy
lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagroŜonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do
momentu przybycia właściwych słuŜb, a takŜe ustalenie, w miarę moŜliwości świadków zdarzenia,
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej,
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6. współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i
imprez publicznych,
7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeŜeli
osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu
albo zagraŜają Ŝyciu i zdrowiu innych osób,
8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i
rodzajach zagroŜeń, a takŜe inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w
tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pienięŜnych dla potrzeb
gminy.
E. Zawadka

*******
Punkt Poradnictwa
Elbląskiej Rady Konsultacyjnej
Osób Niepełnosprawnych
Od dnia 31 marca 2009 r. przy Urzędzie Gminy w Starym Polu (w byłych pomieszczeniach
GOPS) prowadzi 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 lokalnego, 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,
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- stała współpraca z pomocniczymi urzędami i
instytucjami, informacja o programach celowych
PFRON.
Zapraszamy do korzystania z porad prawnych
oraz specjalistycznych wszystkich zainteresowanych. Radca prawny przyjmuje 1 raz w miesiącu.
Dokładny termin naleŜy wcześniej uzgodnić z pracownikiem Punktu poradnictwa. Punkt jest czynny
we wtorki i środy w godzinach od 1000 do 1400.
J. Salamonik

*******
Centrum Kształcenia na Odległość
Przypominamy, Ŝe na terenie Gminy Stare Pole działa Centrum Kształcenia na Odległość na
Wsi (za remizą OSP). Głównym celem Projektu
jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Jest on w szczególności
adresowany do osób z utrudnionym dostępem do
edukacji, między innymi do osób niepełnosprawnych, a takŜe tych, które ze względów czasowych
czy finansowych nie decydują się na dojazdy do
większych ośrodków edukacyjnych. Do udziału w
szkoleniach zapraszamy osoby pragnące podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a
w dalszej perspektywie - zdobyć lepszą, ciekawszą
pracę oraz podnieść swoją pozycję społeczną.
W Centrum czeka nowoczesny sprzęt umoŜliwiający dostęp do platformy e-learningowej z bezpłatną ofertą szkoleniową. KaŜdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.
Zapisy przyjmowane są osobiście w Urzędzie
Gminy Stare Pole (pokój nr 12), pod numerem
telefonu (0-55) 271-35-32 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail informatyk@starepole.pl.
Zapraszamy!
J. Salamonik

