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Dożynki Gminne 2010

Obrzędy żniwiarskie
Ukoronowaniem trudnej pracy rolnika-chłopa są
dożynki. Podsumowaniem tego wysiłku są wieńce,
ukazujące dorobek tego lata. Zwyczaj ten jest bardzo
stary. Początkowo do kościoła przynoszono bukiety z
najpiękniejszych kłosów zboża pszenicznego lub żyta.
Różne są tradycje, które mówią, że wieniec powinien
być osobno robiony z pszenicy, a osobno z żyta.
Współcześnie robi się wieniec dożynkowy łącząc te
dwa rodzaje zboża. Obecnie wieńce dożynkowe posiadają liczne ozdoby takie jak: wstążki, obrazy świętych, świecidełka, złocenia, mirt, bukszpan, sitowia.
W niektórych regionach Polski wplata się w te wieńce
jarzębinę, która ma moc „urodzaju plonów”, by żyto
było jędrne, jak jarzębina”. Rozpowszechniony był
też zwyczaj oblewania wodą uczestników dożynkowego pochodu z wieńcem. Takie oblewania miały
sprowadzić dostateczną ilość deszczu dla przyszłych
plonów. Kulminacyjnym punktem uroczystości dożynkowych jest oddawanie wieńca gospodarzowi
dożynek. Podczas przekazywania wieńca śpiewano
różne pieśni, między innymi taką: „Wianeczku, wianeczku, mój drogi sokole, będziesz odpoczywał u
Pana na stole”
Dawniej na dożynkach najpierw gospodarzowi wręczano wieniec. Towarzyszyły temu liczne przemowy,
najczęściej kończące się słowami:
„Pszenicą Cię koronujem
A Bóg w niebie chwałą swoją”
Wieniec dożynkowy otaczany jest szacunkiem. Ustawia się go na widocznym miejscu, gdzie przechowuje
się go obok wieńców z lat ubiegłych. Tradycja mówi,
aby w polu zasiać ziarnko wykruszone z wieńca dożynkowego. W ten sposób zapewnia się ciągłość wegetacji zbożowej. Wieniec do domu przychodzi na
krótką gościnę
„jako gość niebywały,
jako dar Boży,
jako dostojny gość,
który rok nie bywał,
by w postaci ziarna
na siew powrócić znów w Pole”
Dziś uroczystości dożynkowe stają się powoli zwykłą
zabawą połączoną z tańcami i poczęstunkiem. Przetrwały jednak w nich prastare momenty obrzędowe w
licznych pieśniach, które mówią o zbożu lub wieńcu
dożynkowym.
Gdy więc gość tak dostojny ma zawitać na krótko do
domu, witany jest w pieśniach.
„Otwieraj, Panie nowe wierzeje
Bo się na polu już kłos nie chwieje
Otwieraj Panie, szerokie wrota
Niesiem wianuszek ze szczerego złota
Zaściełaj Panie stoły i ławy
Idzie do Ciebie gość niebywały”
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A jak jest dziś. Szanowni Państwo – różnie. Jednak wieniec pozostał do dziś symbolem trudu rolnika. Jest to
szacunek do ziemi, która wydała plony. Dziś symbolem
plonów, przekazywanym gospodarzowi dożynek, jest
chleb wypieczony z nowego zboża. Niech obrzęd dożynkowy, będzie znakiem wdzięczności za zebrane plony, podziękowaniem dla Stwórcy za to, że nie jesteśmy
głodni.
Materiał zebrał
Jan Pawlina

*******
Dożynki Gminne
Dożynki, obchodzone po zakończeniu wszystkich
najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, to
największe święto rolników.
W tym roku, dożynki w naszej staropolskiej gminie
obchodziliśmy wyjątkowo skromnie.

Radni naszej Gminy postanowili, udzielić wsparcia
finansowego gminom, które ucierpiały w wyniku
tegorocznej powodzi. Pieniądze, które były przeznaczone na organizację festynu dożynkowego przekazano powodzianom. Pomoc finansową w wysokości
20.000,- zł przekazano dla gmin Bogatynia, Gąbin i
Gawłuszowice. Tegoroczna powódź spustoszyła duże
obszary naszej ojczyzny i w wielu miejscach pozostawiła ślad, który nieprędko da się wymazać z ludzkiej pamięci. Mamy nadzieję, że ta niewielka suma
dodana do ofiar innych instytucji pomoże odbudować
to, co zostało zniszczone.
Za tegoroczne plony dziękowaliśmy Bogu 26 września, w kościele pw. Św. Mikołaja w Królewie, gdzie
odbyła się Dożynkowa Msza Święta, na którą przybyli
rolnicy oraz włodarze naszej gminy.
T. Burdyński

Szanowni Państwo
Od wielu lat obserwujemy proces wyludniania się
obszarów wiejskich. Utrzymanie żywotności obszarów wiejskich to motywowanie rodowitych mieszkańców do wiązania swojej przyszłości z tymi obszarami
oraz stwarzania zachęt dla mieszkańców miast do
osiedlania się na obszarach wiejskich. Dalsze skupianie na obszarach wiejskich funkcji mieszkalnych i
gospodarczych potęguje skalę problemów społecznych w miastach. Na znacznej części obszarów wiejskich jedynymi elementami infrastruktury są drogi,
instalacje teleinformatyczne, energetyczne, wodociągowe oraz gazowe służące w większości doprowadzeniu tych mediów do miast. Taki stan nie sprzyjał przez
wiele lat lokalizowaniu podmiotów gospodarczych na
obszarach wiejskich. Poprawa takiej sytuacji tkwi w
instrumentach prawnych i ekonomicznych. Realizacji
celu równoważnego rozwoju obszarów wiejskich
winna sprzyjać nowa perspektywa finansowa 20072013. Komisja Europejska dostrzega wagę tego problemu i na rozwój obszarów wiejskich przekazała
znaczne środki finansowe, między innymi w takich
programach jak: Regionalny Program Operacyjny dla
woj. pomorskiego (RPO) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Rozwój obszarów wiejskich zachodzi przede wszystkim w skali lokalnej, w
którym głównym inicjatorem zmian jest społeczność
lokalna.
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

*******
Zadania inwestycyjne 2006-2010
Przystąpienie do Unii Europejskiej postawiło
przed nami niemałe wyzwanie, a jednocześnie stworzyło szanse na wszechstronny rozwój naszej gminy.
Potrzeby mieszkańców wyznaczały nasze priorytety,
czyli poprawę warunków życia poprzez rozbudowę
infrastruktury. Aby nasze działania miały odpowiedni
efekt, ogromny nacisk kładziemy na pozyskiwanie
funduszy pozabudżetowych. W dobiegającej końcowi
kadencji samorządu pozyskiwaliśmy środki na inwestycje z programów:
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa .
Pomorskiego (RPO) na lata 2007-2013.
2) Pomorski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Są to programy dominujące w dotowaniu zadań inwestycyjnych, realizowane przez samorząd. Pozyskiwaliśmy również fundusze z innych źródeł. Jakie zadania
zostały zrealizowane lub też są realizowane.

Ochrona Środowiska
Główny nacisk kładziemy na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska. W bieżącym roku realizujemy
budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Królewo
z podłączeniem do oczyszczalni w Starym Polu.
Wybudowaliśmy nową oczyszczalnię osiedlową w Krasnołęce, do której podłączonych jest 63 lokale mieszkalne. Modernizowane są oczyszczalnie w Starym Polu i
Złotowie. Wybudowana została sieć wodociągowa w
Kleciu. Wydatkowano środki finansowe na ogrodzenie,
nasadzenie drzew, krzewów na cmentarzu komunalnym
realizując kolejne etapy budowy cmentarza.
Drogi
W ramach poprawy bezpieczeństwa położono nową
nawierzchnię na ul. Sienkiewicza. Wybudowano dwie
ścieżki rowerowe Stare Pole – Kraszewo, Stare Pole –
Ząbrowo. Głównym celem tego zadania było wyeliminowanie ruchu pieszo-rowerowego z drogi krajowej 22. Zostały przebudowane drogi śródpolne w
Królewie oraz w kierunku leśniczówki. Zmodernizowano drogę na osiedlu elbląskim. Została opracowana
dokumentacja na przebudowę ulicy Mickiewicza i
Jana Pawła II aż do drogi powiatowej KrzyżanowoKławki. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia
wniosku o pozyskanie funduszy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Termin złożenia wniosku to 30.09.2010 r. Samorząd gminy
dofinansował przebudowę dróg powiatowych. Metodą
„cienkiej nawierzchni” naprawiono ponad 8 km dróg,
natomiast gruntownie została przebudowana ul. Bema i
droga w kierunku Złotowa i granicy powiatu.
Oświata, Kultura, Zdrowie
Kolejne zadania, na które pozyskaliśmy środki z
funduszy Unii Europejskiej to wymiana dachu budynku
Zespołu Szkół w Starym Polu. Został usunięty eternit
stanowiący zagrożenie dla zdrowia. Wymieniono również eternit budynku Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu i odnowiono jego elewację. Realizowane jest
zadanie przebudowy bazy sportowej – stadion, w tym
zadaniu między innymi bieżnię ze szlaki zastąpiono
nowoczesną nawierzchnią – tartan. W ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012” wybudowany został kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią do
piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej i tenisa
ziemnego, z których chętnie korzystają mieszkańcy
gminy. W ramach tego zadania wybudowano zaplecze
socjalno-bytowe dla osób korzystających z orlika.
W celu obniżenia kosztów ogrzewania wody wybudowano sieć solarną. W Kraszewie została wybudowana
świetlica wiejska, jako świetlica będzie wykorzystywana przez mieszkańców Kraszewa, Parwarku i Klecia.
W następnych latach, będzie również wykorzystywana,
jako świetlica socjoterapeutyczna dla osób niepełnosprawnych. Samorząd gminy udzielił pomocy finansowej dla szpitala w Malborku na zakup sprzętu medycznego. W ostatnich latach urządzono 9 nowych placów
zabaw, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
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Bezpieczeństwo
W ramach poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców współfinansowaliśmy zakup nowego samochodu osobowego dla Posterunku Policji. Zakupiliśmy
również samochód marki FORD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbrowie. Jednostki OSP wyposażone
zostały w sprzęt ratownictwa. W ramach współpracy z
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku oraz Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Malborku, decyzją komendanta
wojewódzkiego otrzymaliśmy samochód JELCZ,
dotychczas eksploatowany w Państwowej Straży Pożarnej Malbork. Samochód otrzymała OSP w Starym
Polu, co pozwoliło na przyjęcie jednostki OSP do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
W latach 2006-2010 z budżetu gminy na zadania inwestycyjne wydatkuje się środki w wysokości
12.459.953 zł. Na ich realizację pozyskano z funduszy
Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody, Agencji Nieruchomości Rolnych i innych instytucji kwotę 3.810.194 zł, co stanowi 31 % budżetu na
cele inwestycyjne. Pozostała kwota to środki własne.
Kadencja okazała się owocna i z satysfakcją można
stwierdzić, że przyniosła pozytywny wkład w rozwój
gminy.
Wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia były
możliwe dzięki życzliwości i pomocy mieszkańców
oraz zgodnej współpracy Rady Gminy, sołtysów, kierowników jednostek i wójta.
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

stopniu przyczyniła się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, dając realny wpływ na decyzje
władz w ich najbliższym otoczeniu. Dwadzieścia lat
funkcjonowania odrodzonego samorządu pokazuje jak
wiele można zmienić i zbudować dla swojej małej
ojczyzny. Samorządy stały się czynnikiem postępu
ekonomicznego i społecznego, a jednocześnie filarem
sukcesu polskiej demokracji. Transformacja systemowa i zmiana ustroju samorządowego zapewniły
gminom znaczną swobodę w podejmowaniu działań,
jednocześnie nałożyły na nie obowiązek dbania o
rozwój lokalnych społeczności. Prawidłowa realizacja
tej funkcji wymaga aktywnego uczestnictwa mieszkańców oraz wspierania przez władze samorządowe
inicjatyw społecznych. Pięć kadencji Rad Gmin, jednostki organizacyjne, sołectwa - wszyscy włączyli się
w dzieło budowania demokratycznej Polski, poprzez
budowanie lokalnej, gminnej ojczyzny.
Pierwsza Rada Gminy Stare Pole wybrana została na
kadencję 1990 – 1994:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zdzisław
Skrobiszewski
- przewodniczący
Leszek Grenda - wiceprzewodniczący
Jadwiga Staniszewska
- wiceprzewodnicząca
Ciesielski Henryk
Czajkowski Jan
Frąckiewicz Halina
Górniak Adam
Golański Jan
Iwaniuk Marek

10.

Lipiec Mieczysław

11.

Nakonieczny Mieczysław

12.

Obrycki Tadeusz

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Pawlina Jan
Rosłaniec Henryk
Sadczuk Kazimierz
Trawiński Andrzej
Wala Jerzy
Załucki Włodzimierz

10.

Nakonieczny
Mieczysław

11.

Olejnik Waldemar

12.
13.
14.
15.
16.

Pawlina Jan
Pilecki Tadeusz
Popowicz Henryk
Smoczyński Wit
Staniszewska Jadwiga

17.

Trawińska Krystyna

18.

Załucki Włodzimierz

10.

Kuliński Adam

11.

Płachta Jarosław

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Popowicz Henryk
Rybak Krzysztof
Sobierański Janusz
Staniszewska Jadwiga
Tamaka Mieczysław
Trawińska Krystyna
Załucki Włodzimierz

Kadencja 1994- 1998

*******
Jubileusz 20-lecia
samorządu terytorialnego
27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w historii
powojennej Polski demokratyczne wybory do samorządów lokalnych. Polacy wybrali wówczas swoich
przedstawicieli do pierwszego samorządu miast i
gmin. Podejmując w 1989 r. zmiany ustrojowe uznano
przywrócenie lokalnej samorządności za jedno z najważniejszych wyzwań w budowie demokratycznego
państwa. Poprzez odrodzenie samorządu Polacy
otrzymali prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Władzom lokalnym, znajdującym
się najbliżej ludzi, przekazano wielką część odpowiedzialności za sprawy publiczne. Reforma samorządowa obok przemian gospodarczych miała zasadnicze
znaczenie na kształtowanie się Państwa Polskiego.
Oceniana jest, jako jedna z najważniejszych zmian w
polskim ustroju, która po roku 1990 w znacznym
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1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdzisław
Skrobiszewski
- przewodniczący
Leszek Grenda - wiceprzewodniczący
Bartnicki Krzysztof
Bereziuk Jan
Bogdanowicz Wiesław
Frąckiewicz Halina
Harań Franciszek
Kołodziej Elżbieta

9.

Kuliński Adam

2.

Kadencja 1998 – 2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pawlina Jan - przewodniczący
Tomczyk Grzegorz wiceprzewodniczący
Bereziuk Jan
Bogdanowicz Wiesław
Golański Jan
Grenda Leszek
Kozłowska Teresa
Krupiński Mirosław
Kulińska Wioleta

Kadencja 2002- 2006
1.

Pawlina Jan
- przewodniczący
Staniszewska Jadwiga
- wiceprzewodnicząca
Dąbrowska Krystyna
Gregorkiewicz Stanisław
Harań Franciszek
Kołodziej Elżbieta
Kujawa Wiesław
Obczyński Ryszard

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Piekart Krzysztof

10.

Roman Magdalena

11.
12.

Rybak Krzysztof
Szturmowski Jarosław

13.
14.
15.

Szysz Waldemar
Tomczyk Grzegorz
Trawińska Krystyna

9.

Kurkowski Paweł

10.

Lipiec Kazimierz

11.

Piekart Krzysztof

12.

Płachta Piotr

13.
14.
15.

Roman Magdalena
Staniszewska Jadwiga
Wala Małgorzata

Kadencja 2006 – 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pawlina Jan
- przewodniczący
Szturmowski Jarosław - wiceprzewodniczący
Dziura Ireneusz
Gregorkiewicz
Stanisław
Grzesik Beata
Jerszyński Bogdan
Kołodziej Elżbieta
Kujawa Wiesław

W latach 1990-2002 funkcjonował Zarząd Gminy,
składający się z 4 radnych oraz Wójta Gminy, który
był Przewodniczącym Zarządu. Wszystkim, którzy
przez minione 20 lat aktywnie działali na rzecz rozwoju lokalnej społeczności Gminy Stare Pole należą
się słowa podziękowania oraz wyrazy szacunku i
uznania za zaangażowanie i troskę o wspólne dobro
Gminy i jej mieszkańców.
E.Zawadka

*******
Inwestycje i remonty budowlane
w 2010 r.
Remont drogi osiedlowej
W sierpniu bieżącego roku wykonano remont drogi
osiedlowej tzw. „osiedla elbląskiego” w Starym Polu.
Prace polegały na rozbiórce drogi z płyt betonowych i
wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej. Dzięki podjętym działaniom droga zyskała na
funkcjonalności i estetyce. Koszt zadania wyniósł
254.958,04 zł. Gmina otrzymała pomoc finansową ze
strony Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości
212.126,43 zł.

wym ORLIK 2012”. Zamontowano kolektory płaskie
na dachu budynku oraz wykonano instalację solarną
celem podgrzewania wody użytkowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla sportowców.
Kolektory słoneczne są źródłem energii odnawialnej
przy wykorzystaniu słońca. Takie rozwiązanie technologiczne pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania
ponoszonych przy wykorzystywaniu tradycyjnych
źródeł.
Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 15.000,00zł. Wartość zadania wyniosła 32.952,00zł.
Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny
Dobiegła końca jedna z największych w tym roku
inwestycji pod nazwą: „Przebudowa bazy sportoworekreacyjnej w miejscowości Stare Pole”. W skład
wybudowanego kompleksu wchodzą:
1/ boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią o powierzchni 7208m2
2/ rzutnia do rzutu kulą
3/ skocznia do skoku w dal
4/ boisko lekkoatletyczne:
• z 4 torową bieżnią okólną o nawierzchni poliuretanowej o dł. około 400m
• z 6 torową bieżnią prostą o nawierzchni poliuretanowej dł. 100m
Całość została zaopatrzona w elektryczną tablicę informacyjną oraz trybuny dla blisko 300 widzów.
Miejsce to ma na celu promowanie i rozwój różnorodnych dyscyplin sportu wśród społeczności. Koszt
inwestycji wyniósł 1.586.000,00zł, z czego 50 %
kosztów zostanie pokryte ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Droga transportu rolnego obręb Janówka i Kaczynos
Zakończono III i ostatni etap modernizacji drogi
śródpolnej na odcinku 260 m (od 0+410 km do 0+670
km). Prace polegały na wykonaniu koryta , warstwy
odsączającej a następnie ułożeniu płyt drogowych
żelbetowych . Droga została również oznakowana.
Celem realizacji inwestycji było stworzenie właściwych warunków dojazdu do znajdujących się w pobliżu drogi gospodarstw jak i pól uprawnych. Zadanie
zrealizowane zostało w ramach dofinansowania ze
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w
kwocie 30.00,00zł, oraz w kwocie 56.303,00 zł przez
Lasy Państwowe. Całkowita wartość inwestycji
112.606,00 zł.
E. Rojek

Kolektory słoneczne
W lipcu 2010r. zakończono zadanie pod nazwą:
„Wykonanie instalacji solarnej na obiekcie sporto-
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Konkurs „Piękna Wieś 2010”
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku w naszej gminie przeprowadzony został konkurs „Piękna
Wieś”. Do rywalizacji o najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą zgłoszono łącznie 10 posesji. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Pole, w składzie: Elżbieta Kołodziej – Przewodnicząca oraz członkowie: Jadwiga Staniszewska,
Stanisław Gregorkiewicz, Bogdan Jerszyński, Lucyna
Szymańska, przeprowadziła w dniu 10 czerwca 2010 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
kategorii zagroda nierolnicza komisja postanowiła o
przyznaniu I miejsca Państwu Małgorzacie i Adamowi Zemło z Kławek.

II miejsce zajęły ex aequo trzy posesje: Pani Elżbiety Stępień ze Starego Pola, Pani Doroty Jasińskiej
również ze Starego Pola i Państwa Cecylii i Armina
Szulc z Kraszewa. III miejsce przyznano zagrodzie:
Pana Sławomira Przybysz ze Starego Pola i Pani Krystyny Mochockiej z Szaleńca. Komisja zdecydowała
również o przyznaniu wyróżnień, które otrzymały
zagrody: Pani Agnieszki Gwiazda z Szaleńca i Pani
Danieli Narkiewicz ze Starego Pola. W kategorii zagroda rolnicza I miejsce przyznano ex aequo zagrodzie Państwa Magdaleny i Sławomira Dziurdź ze
Szlagonowa oraz Państwa Grażyny i Edwarda Drózda
ze Starego Pola. Uroczyste podsumowanie konkursu i
wręczenie nagród laureatom odbyło się 29 sierpnia w
trakcie Festynu na zakończenie wakacji.
W imieniu Komisji Konkursowej składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i zachęcamy mieszkańców całej gminy do zgłaszania
swoich zagród do przyszłorocznej edycji konkursu
„Piękna Wieś”.
L. Szymańska
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Pozyskiwanie środków
pozabudżetowych w roku 2010
Projekt pn. „Poprawa dostępu do wysokiej jakości
podstawowych usług medycznych w gminie Stare
Pole – prace budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia
w Starym Polu i dostawa sprzętu medycznego” to
pierwszy o dofinansowanie którego Gmina Stare Pole
ubiegała się w tym roku ze środków Unii Europejskiej. Dotyczył on prac budowlanych, polegających na
wymianie instalacji co. i termomodernizacji lewego
skrzydła budynku Urzędu Gminy, w którym mieści
się Ośrodek Zdrowia, a także zakupu specjalistycznej
aparatury medycznej, tj. aparatu usg i ekg oraz fotela
ginekologicznego. W związku z tym, że wnioskowana
kwota dofinansowania wszystkich wniosków, które
wpłynęły w ramach konkursu przekroczyła dziewięciokrotnie pulę środków, a dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznawane było gminom słabym
strukturalnie, do których nie zalicza się Gmina Stare
Pole, projekt nie otrzymał dofinansowania. Jednak ze
względu na to, że został pozytywnie oceniony,
umieszczono go na tzw. liście rezerwowej i może on
liczyć na dofinansowanie w terminie późniejszym.
W dniu 5 lipca br. Gmina Stare Pole złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację
projektu pn. Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu
zielonego przy ulicy Gen. Bema i ulicy Marynarki
Wojennej w miejscowości Stare Pole. Projekt obejmuje dwa zadania: pierwsze dotyczy remontu wnętrza
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, drugie – zagospodarowania placu przy Urzędzie Gminy. Planuje się
urządzenie skwerku z fontanną, ławeczkami, ścieżkami, uzupełnionym elementami zieleni. Łączny koszt
inwestycji to, blisko 650 tys. zł, z czego wnioskowane
dofinansowanie wynosi 386 tys. zł. Obecnie wniosek
przechodzi weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim
w Gdańsku. Termin realizacji projektu planowany jest
na rok 2011. W bieżącym roku po raz pierwszy odbył
się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych
strategii rozwoju, czyli tzw. programu „Leader”.
Pierwszy nabór wniosków, który dotyczył działania
„Małe projekty”, miał miejsce w kwietniu. Łącznie z
Gminy Stare Pole wpłynęło do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” 5 wniosków, których beneficjentami są Gmina Stare Pole (1 wniosek), Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (3 wnioski) i Biblioteka
Publiczna (1 wniosek). Złożone projekty dotyczyły
odpowiednio: zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Królewie, organizacji przez GOKiS Festiwalu
Pieśni Maryjnej w Starym Polu, Nocy Świętojańskiej
nad rzeką Nogat oraz zajęć wakacyjnych dla dzieci.
Wniosek Biblioteki Publicznej dotyczył zakupu sprzętu komputerowego i utworzenia kafejki internetowej.
Łączna wartość projektów to blisko 80 tys. zł, z czego

wnioskowane dofinansowanie wyniosło 51 tys. zł. Ze
względu na to, że kwota dofinansowania wszystkich
wniosków złożonych w ramach konkursu przekroczyła pulę środków przeznaczonych dla działania „Małe
Projekty” Rada Lokalnej Grupy Działania nie wybrała
do dofinansowania wniosku dotyczącego organizacji
Nocy Świętojańskiej nad rzeką Nogat. Pozostałe
wnioski są obecnie sprawdzane w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Ze względu na długi okres weryfikacji projektów, ich realizacja została zaplanowana na 2011 r. Kwietniowy nabór wniosków w ramach
wdrażania lokalnych strategii rozwoju to nie jedyny
konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania
„Spichlerz Żuławski”. Na przełomie czerwca i lipca
przyjmowano wnioski o dofinansowanie w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina Stare Pole
złożyła wniosek na zagospodarowanie terenu zieloni
przy ulicy Dworcowej. Projekt przewiduje nasadzenie
nowej zieleni, wykonanie alejek oraz ustawienie ławeczek. Wartość projektu to 78 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie 38 tys. zł. W trakcie oceny przez
Radę Lokalnej Grupy Działania projekt otrzymał największą ilość punktów ze wszystkich, które wpłynęły
z terenu powiatu malborskiego. Obecnie projekt oczekuje na weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim. W
bieżącym roku na terenie gminy prowadzone są trzy
duże inwestycje współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej: budowa kanalizacji sanitarnej w Królewie, przebudowa stadionu w Starym Polu oraz budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie. Wszystkie te
inwestycje zostaną zakończone w roku bieżącym.
Wykonano również instalację solarną do podgrzewania wody na obiekcie sportowym Orlik 2012.
Na tą inwestycję gmina otrzymała dotację w wysokości 15 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”.
W sierpniu złożony został kolejny wniosek do tego
Funduszu o udzielenie dotacji na usuwanie pokryć
dachowych zawierających azbest.
Z 7 wniosków złożonych przez mieszkańców gminy,
5 spełniało kryteria konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku gmina otrzyma na
realizację tego zadania 15 tys. zł. Gmina Stare Pole
uczestniczy również w jednym z największych projektów realizowanych w województwie pomorskim, który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”, którego
głównym beneficjentem jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, obejmuje 23 gminy. Przedsięwzięcie polega na budowie nowoczesnego składowiska odpadów wraz z odpowiednim zapleczem, na
które składać będzie się m.in. sortownia odpadów,
linia przetwarzania odpadów organicznych, a także
stacja przeładunkowa w Stegnie i stanowisko przetwarzania odpadów w Pelplinie. Do Tczewa właśnie tra-

fiać będą odpady z terenu gminy Stare Pole po zamknięciu wysypiska odpadów w Szaleńcu, które w
ramach projektu zostanie poddane rekultywacji. Planowany koszt rekultywacji, którego gmina ze względu
na udział w projekcie nie będzie musiała ponosić, to
ok. 1 mln. zł. Do końca tego roku złożone zostaną
jeszcze, co najmniej dwa wnioski. Pierwszy na remont
dróg gminnych – ulicy Mickiewicza i Jana Pawła II, o
dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Drugą inwestycją będzie remont budynku socjalnego na stadionie w Starym Polu. Zrealizowanie tej inwestycji będzie uwieńczeniem prowadzonych na tym obiekcie prac budowlano – remontowych i pozwoli korzystać mieszkańcom naszej gminy w pełni z odnowionej i nowocześnie wyposażonej bazy sportowo – rekreacyjnej.
Na przełomie roku 2010/2011 planowany jest nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. W konkursie tym Gmina Stare Pole
ubiegać będzie się o dofinansowanie kolejnej dużej
inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Kraszewo i Parwark.
L.Szymańska

*******
Inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
był lub jest wykorzystywany azbest właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest
wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające
azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie
spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania. Osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami, przedkładają tę informację wójtowi
gminy. Informacja ta podlega corocznej aktualizacji.
Na podstawie informacji o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich wykorzystywania złożonych
przez mieszkańców gminy w 2007 r. opracowano i
przyjęto do realizacji Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare
Pole na lata 2007 – 2013. Zgodnie z tym programem
istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na
usuwanie azbestu, który występuje głównie w postaci
dachowych płyt eternitowych. Dofinansowanie może
być udzielone jedynie na usunięcie tych wyrobów
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zawierających azbest, które zostały zinwentaryzowane
i ujęte w gminnym programie usuwania azbestu. Nie
wszyscy właściciele obiektów posiadających eternitowe pokrycia dachowe złożyli informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Nie zostali, więc ujęci w inwentaryzacji i
gminnym programie usuwania azbestu i nie mogą
obecnie ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie
tych wyrobów. W związku z powyższym na początku
przyszłego roku zostanie sporządzona aktualizacja
inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole.
Wszyscy właściciele, zarządcy (w tym wspólnoty
mieszkaniowe) lub użytkownicy miejsc, w których był
lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest proszeni są o złożenie w tutejszym urzędzie
informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystywania wraz z oceną stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających
azbest do 30 listopada 2010 r. (wzory druków do pobrania w Urzędzie Gminy w Starym Polu, pok. nr 4 lub
ze strony internetowej www.bip.starepole.pl w zakładce ochrona środowiska). W celu prawidłowego oszacowania ilości wyrobów zawierających azbest na podstawie spisu z natury należy wziąć pod uwagę powierzchnię płyt eternitowych, która jest z reguły większa niż powierzchnia dachu. W przypadku ubiegania
się o dofinansowanie będzie ono udzielane do powierzchni zadeklarowanej we wcześniej złożonej informacji, a nie do rzeczywistej ilości usuniętego pokrycia dachowego.
L.Szymańska

*******
Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym
Polu, w okresie od 1.08.2010 r. do 30.11.2010 r., realizuje projekt p.t.: „Zdobywasz wiedzę – osiągasz
sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 7 kobiet po 45 roku życia,
długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zaplanowano następujące zajęcia:
- warsztaty psychologiczne
- szkolenie z doradcą zawodowym
- szkolenie komputerowe
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Realizacja zaplanowanych celów projektu, ma umożliwić uczestniczkom projektu powrót na rynek pracy.
Świadczenia Rodzinne
Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach
określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz.992, z późn. zm.).
Nowy okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2010 r. do
31 października 2011 r. W związku z powyższym
wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane
od dnia 1 września 2010 r. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do
dnia 30 września 2010 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada
2010 r. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 października 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 31 grudnia 2010 r.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego
zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi
prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie
opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się,
nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z
ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich
strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym
w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia
21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub
w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje
pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w
szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione
jest również od spełnienia kryterium dochodowego.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
504,00 zł.
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym

stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku
małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest
uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało
zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego
od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia
całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek
rodzinny za granicą, chyba, że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku
życia;
2) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia;
3) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu lub
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży
obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z
wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie
dziecka)
– jeżeli nie podejmują, albo rezygnują z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce-

sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w
pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod
warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, lub osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo,
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji
lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym i korzysta w niej z całodobowej
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem
zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do
świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest
uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi
520,00 zł miesięcznie.
Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
Nowy okres zasiłkowy trwa od 1 października 2010 r.
do 30 września 2010 r. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2010 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z
dokumentami w okresie od dnia 1 września 2010 r. do
dnia 31 października 2010 r., ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
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świadczeń przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 30 listopada.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18
roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole
lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku
życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli jest uprawniona do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd i egzekucja okazała się
bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której,
w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących
zobowiązań alimentacyjnych. Przyznanie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione
jest również od spełnienia kryterium dochodowego, tj.
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
3) zawarła związek małżeński
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak
nie więcej niż 500 zł miesięcznie.
B.Żołędziewska

*******
Przedszkole powitało dzieci !
Wakacji czas już minął. Z wielką radością powitaliśmy nowy rok szkolny w naszym przedszkolu. Do
przedszkola zgłosiło się aż 131 dzieci. Bardzo nas to
cieszy, jednak baza lokalowa nie pozwala nam przyjąć
wszystkich chętnych. Dlatego też, wielu rodziców
zgłoszonych dzieci oczekuje jeszcze na liście rezerwowej na zwolnienie się miejsca. Obecnie wszystkie
są zajęte, a każda z 5 grup jest wypełniona po brzegi.
Pierwsze dni września mamy już za sobą. Najtrudniej
było najmłodszym. Rozstania z rodzicami i pozostawienie z obcymi osobami jest dla każdego dziecka, a
szczególnie dla trzylatka, niemałym wyzwaniem. Zatem płacz i kurczowe trzymanie się rękawa rodzica
jest czymś normalnym. Okres adaptacji, przyzwyczajania się do realiów przedszkola jest dla każdego
dziecka inny. Życzymy wszystkim rodzicom wytrwałości, a za miesiąc wszyscy zapomnimy, że na korytarzu słychać było płacz. W przedszkolu każdy dzień
jest inny. Tu wprowadzamy przedszkolaka w nowy
nieznany świat. To tutaj przychodzą dzieci z różnym
potencjałem, każdy ma inne wyobrażenie o przed-
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szkolu, ma swoje indywidualne potrzeby i oczekiwania. Naszym zadaniem jest zaprzyjaźnić się z każdym
dzieckiem, zdobyć jego zaufanie i zaakceptować je
takim, jakie jest. Dla większości dzieci przedszkole
staje się miejscem stymulowania rozwoju poznawczego, rozwijania umiejętności społecznych, samodzielności, tolerancji i gotowości niesienia pomocy innym.
Ponadto przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, ale ich nigdy nie zastępuje. Nasze przedszkole posiada bogatą ofertę edukacyjną dla
dzieci.
Wszystkie zajęcia, organizowane zabawy nie są dla
dziecka przymusem. Zadaniem nauczyciela jest sprawić, by dziecko z tych propozycji chętnie korzystało.
W przedszkolu odbywają się zajęcia rytmiki, religii,
języka angielskiego, częste spotkania z teatrem. Prowadzona jest także terapia logopedyczna i zajęcia
kompensacyjno-wyrównawcze dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Warto pamiętać, że w każdym przedszkolu wszystko się zmienia,
ale stały jest zawsze rozkład dnia i tylko czasami ulega zmianie. Dlatego też należy wiedzieć jak wygląda
dzień przedszkolaka. Nasze przedszkole pracuje od
630 do 1600 od poniedziałku do piątku. Dzieci mogą
odbierać tylko rodzice, lub osoby wskazane przez nich
w pisemnych oświadczeniach.
Posiłki dla dzieci przygotowywane są w kuchni
przedszkolnej. O godz. 900 jest śniadanie, godz. 1200
obiad i o 1415 podwieczorek. Przed śniadaniem dzieci
bawią się same pod okiem nauczycielki, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami. Jest to też czas przeznaczony na pracę indywidualną z dzieckiem. Po śniadaniu rozpoczyna się blok zajęć z całą grupą organizowany przez nauczyciela. Są to zajęcia dydaktyczne,
będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Są to zajęcia badawcze, z
rozwoju mowy i myślenia, muzyczne, plastyczne,
gimnastyczne, kształtowania pojęć matematycznych.
Zajęcia trwają do 1030 w zależności od grupy wiekowej. Zajęcia mogą się przedłużyć, jeżeli dzieci wykazują nimi zainteresowanie. Później dzieci mają czas
na zabawę swobodną lub kierowaną przez nauczyciela. Mogą to być zabawy konstrukcyjne (klockami,
materiałem przyrodniczym itp.), tematyczne w kącikach zainteresowań oraz gry i zabawy dydaktyczne.
Rolą nauczyciela jest wzbogacanie i wspieranie przebiegu zabawy, zachęcanie do przyjmowania ról mniej
lub bardziej atrakcyjnych. W tym czasie dzieci mogą
brać udział w grach dydaktycznych, czyli rozwiązywać łamigłówki, układać układanki, domina, puzzle,
oglądać książki i grać w gry planszowe. Dzięki nim
dzieci poznają w interesujący sposób nowe treści,
utrwalają wiadomości, wyciszają się oraz skupiają i
koncentrują uwagę. Inny rodzaj zabaw to zabawy
dydaktyczne. To one ćwiczą funkcje poznawcze, wyobraźnię, spostrzeganie, dostarczają przyjemności
umysłowego wysiłku oraz są źródłem doznań intelektualnych. Jeśli tylko sprzyja pogoda, to jest czas na

zabawę na powietrzu np. w ogrodzie przedszkolnym;
w piaskownicy, spacery, wycieczki. Po obiedzie jest
czas na relaks i odpoczynek. Maluchy (tzn. trzy i czterolatki) leżakują do godziny 1400. Często odpoczywają
przy muzyce i bajce. Natomiast dzieci starsze (5 i 6
latki) mają dalsze zajęcia. Najczęściej jest to praca
indywidualna lub w małych grupach; praca z książką,
gry i zabawy dydaktyczne. Po podwieczorku jest czas
na swobodne zabawy dzieci. Jeśli jest odpowiednia
pogoda dzieci mogą wyjść do ogrodu przedszkolnego.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest urozmaicony,
a większość czasu dziecko spędza na zabawie. Zabawa, bowiem uczy, pogłębia i utrwala doświadczenia i
wiedzę, pobudza wyobraźnię i wzbogaca uczucia, a
także pełni rolę terapeutyczną.
I choć za oknem robi się coraz chłodniej i ponuro,
w przedszkolu nie ma czasu na nudy, bo u nas nawet
w czasie deszczu dzieci się nie nudzą.
Opracowała: B. Madej

*******
…a w szkole
Jak co roku, w dniu 1 września rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z
udziałem nowego sztandaru wspólnego dla obu szkół
wchodzących w skład naszego Zespołu. Pragniemy w
tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować
wszystkim tym osobom, które wspomagały nas w
przygotowaniach. Dziękujemy sponsorom, którzy
ufundowali sztandar, jak i wszystkim rodzicom, którzy pomogli nam przygotować całą uroczystość.

W tym roku powitaliśmy 57 nowych uczniów klas
pierwszych szkoły podstawowej i 65 gimnazjum.
W okresie wakacji przeprowadzono remont biblioteki
szkolnej, odnowiono pomieszczenia kuchenne, kory-

tarze i przebudowano pokój nauczycielski. Oprócz
malowania ścian gabinet fizyki i chemii został wyposażony w zestaw multimedialny, który będzie wspomagał nasze dzieci w nauce.
Nasza kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi
swoje kwalifikacje. W trakcie trwania wakacji liczna
grupa nauczycieli zakończyła staże na wyższe stopnie
awansu zawodowego. Dwie osoby uzyskały stopień
nauczyciela kontraktowego, dwie zdały egzamin na
stopień nauczyciela mianowanego i aż pięć uzyskało
najwyższy stopień awansu oraz tytuł nauczyciela dyplomowanego.
W roku szkolnym 2010/2011, jak już informowaliśmy na zebraniach z rodzicami, w szkole rozpoczyna
się wiele działań, których celem jest dalsze wyrównanie szans edukacyjnych naszych dzieci i podniesienie
poziomu wymagań. W tym właśnie celu nauczyciele
fizyki i chemii przystąpili do realizacji programu
wspólnie z Politechniką Białostocką, w ramach, którego poprowadzą dodatkowe zajęcia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W związku z
wprowadzaniem reformy programowej uczniowie
wszystkich poziomów nauczania mogą, co tydzień
wziąć udział w 39 godzinach zajęć wyrównawczych i
39 godzinach zajęć rozwijających zainteresowania.
Przy tak dużej ilości dodatkowych godzin większość z
tych zajęć będzie się, niestety, odbywać wczesnym
popołudniem (na 9, 10 lekcji), a niektóre z nich, dla
chętnych, będą także w soboty. Tak szerokiej oferty
zajęć dodatkowych dla uczniów nie pamiętają nawet
najstarsi pracujący w naszej szkole nauczyciele. Aby
nasi uczniowie mogli wynieść z tych działań jak największy pożytek, powinni wziąć w nich udział. Dlatego zwracamy się z prośbą do rodziców o wsparcie
i sprawdzenie, czy dziecko powinno uczestniczyć w
zajęciach i czy rzeczywiście uczestniczy. Prosimy
także rodziców o pomoc i zorganizowanie uczniom
dojeżdżającym transportu, bowiem nie do każdej
miejscowości można dojechać komunikacją zorganizowaną.
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego weszły
do użytku nowe dokumenty regulujące pracę szkoły, a
są to Wewnątrzszkolny System Oceniania i Regulamin Oceny z Zachowania. Określają one w bardziej
szczegółowy sposób zasady pracy szkoły, pracy nauczycieli i zachowania uczniów. Określają też dokładniej obowiązki rodziców. W związku z tym serdecznie zachęcamy rodziców do ściślejszej współpracy z nauczycielami i wychowawcami, co może pomóc
nam w rozwiązywaniu spraw trudnych i zmotywuje
uczniów do osiągania większych sukcesów. A przecież o to, aby uczniowie wiedzieli więcej, chodzi zarówno rodzicom jak i nauczycielom.
W związku z pojawiającymi się pojedynczymi
pytaniami rodziców uprzejmie informujemy, że
nasza szkoła od pięciu lat jest w pełni przygotowana do otworzenia klasy integracyjnej dla uczniów z
różnego typu problemami zdrowotnymi. Mamy w
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pełni przygotowanych do tego zadania nauczycieli.
Otworzenie tego typu klasy uzależnione jest tylko
od tego, czy zbierze się odpowiedniej wielkości
grupa dzieci. Do utworzenia takiej klasy potrzebnych jest pięciu uczniów wymagających wsparcia.
Dlatego oczekujemy na informacje od rodziców o
takich potrzebach.
Tadeusz Kaczorek

*******
Z życia GOKiS
Wakacje 2010 dobiegły już końca, a po letnim
wypoczynku pozostały nie tylko zdjęcia, ale przede
wszystkim wspomnienia…
W tym roku organizatorzy „Wakacyjnej przystani”
zaoferowali nam wiele atrakcyjnych wycieczek, rajdów rowerowych, zajęć plastycznych oraz integracyjnych. Dzięki naszym sponsorom: Radzie Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Malborku oraz Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Starym Polu, wakacyjne wycieczki były na przysłowiową „każdą kieszeń”. Z wyjazdów skorzystało wiele dzieci i młodzieży z naszej gminy. We wszystkich
zajęciach, wycieczkach, rajdach oraz zabawach integracyjnych brały czynny udział dzieci ze Złotowa
wraz z panią świetlicową. Podczas wakacji prowadzone były między innymi warsztaty kulinarne, które
należą do jednych z bardziej lubianych zajęć przez
dzieci. Swoje umiejętności można było wykorzystać
w piekarni przy pieczeniu kruchych ciasteczek oraz w
restauracji „Duet”, gdzie można było podpatrzeć, jak
kucharz Tomek przyrządza pizzę ze składników, które
uczestnicy kulinarnych spotkań sami mogli wybrać.
Wielką atrakcją, nie tylko dla dziewczynek, ale również dla chłopców okazały się zajęcia, na których
powstawała piękna wakacyjna biżuteria. Kolejnymi
zajęciami podczas tegorocznych wakacji były zajęcia
umuzykalniające dla dzieci od 3 do 6 lat, które miały
na celu przybliżenie świata muzyki, harmonii rytmu,
rozwój słuchu muzycznego oraz zainspirowanie rodziców do zabaw muzycznych z dziećmi. Odbył się
również gminny konkurs plastyczny, który w tym
roku nosił tytuł „Moje wakacje”. Wszelkie prace wykonane przez dzieci to nie tylko wspomnienia minionych chwil, ale i często wielkie marzenia związane z
wakacjami. Dlatego też wakacyjna przystań w swojej
ofercie miała również wycieczki, na które nie brakowało chętnych i które wzbudziły wiele emocji. Na
pierwszą autokarową wycieczkę tego lata wybraliśmy
się do Fundacji „Końskie zdrowie” w Elblągu. Choć
dzień był bardzo upalny, to uczestnicy i tak dzielnie
dosiadali koni, jeździli wozem zwiedzając elbląskie
okolice, a później mieli jeszcze siłę na skoki po trampolinie. W wakacyjne dni nie mogło zabraknąć rajdów
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rowerowych z noclegiem, które zorganizowaliśmy do
Szlagnowa i Ząbrowa. Może to niedaleko, ale i tak
wspaniale spędziliśmy czas przy różnych grach i zabawach integracyjnych oraz wspólnym przygotowywaniu posiłków.
Zorganizowaliśmy również jednodniowy rajd rowerowy do Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie,
gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z procesem produkcji wody pitnej oraz obejrzeć laboratorium, gdzie
bada się czystość wody. W drodze powrotnej „wakacyjni rajdowicze” szukali skarbu bawiąc się w podchody. Wycieczka do Kwidzyna, do warsztatu papieru
czerpanego w Stowarzyszeniu Eko- Inicjatywa również była bardzo udana i pouczająca. Uczestnicy m.in.
pogłębili wiedzę na temat przetwarzania surowców
wtórnych, a także odkryli tajemnicę starożytnych i
współczesnych metod wytwarzania papieru. Niezapomniane wrażenia i prawdziwą lekcję historii przeżyliśmy w Muzeum Zamkowym w Malborku, a
wszystko to dzięki naszemu dzielnicowemu panu
Ryszardowi Sekule, który nie tylko dba o porządek i
spokój w Starym Polu, ale jest także przewodnikiem
Stowarzyszenia Komtura w Malborku.

W naszej wakacyjnej ofercie znalazł się też wyjazd
do Multikina, gdzie rozbawił nas przesympatyczny
„zielony ogr”. Film nosił tytuł „Shrek Forever”, a
dodatkowych emocji i wrażeń dodała nam projekcja w
wersji 3D. Oprócz wycieczek i zajęć, które przygotowaliśmy w GOKiS, wakacyjny czas można było spędzać na obiekcie sportowym Orlik 2012, gdzie odbywały się mecze i turnieje. 27 sierpnia zaprosiliśmy
mieszkańców naszej Gminy, na spektakl teatralny
oparty na mniej znanej baśni Braci Grimm pt: „Skrzat
Titelitury” w wykonaniu grupy teatralnej ze Studia
Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii
„ART-RE” z Krakowa. Widzowie byli zachwyceni
barwnym przedstawieniem, pięknymi strojami, scenografią i muzyką. Spektakl uczył, że zarozumialstwo,
przechwalanie się i mówienie nieprawdy mogą mieć
złe konsekwencje. Mamy nadzieję, że grupa teatralna
jeszcze zawita do naszego ośrodka, bo przecież wiemy, jak bardzo ważna jest edukacja teatralna, która
pozwala rozwijać horyzonty. Poza tym spektakle

zwracają naszą uwagę na najważniejsze życiowe wartości, takie jak rodzina, miłość, dobro i tolerancja.
Zakończeniem lata 2010 był festyn rekreacyjnosportowy, który odbył się 29 sierpnia na boisku sportowym w Starym Polu. Wszystkim, którzy mimo niesprzyjającej aury wzięli udział w festynie serdecznie
dziękujemy. Chcielibyśmy również, jeszcze raz serdecznie podziękować Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Malborku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu,
Czesławie i Januszowi Sobierańskim, Annie i Dariuszowi Zawada, Zofii Urbańczyk, Joannie Grzybowskiej, Lucynie Stec, Joannie Trybuła, Małgorzacie
Olejnik, Krystynie Lubomskiej, Annie Przybysz, Ryszardowi Sekule- za zaangażowanie oraz bezinteresowną pomoc w organizacji tegorocznych wakacji w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu.
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim kolejny
sezon działalności kulturalno- oświatowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w zajęciach w GOKiS:
- pianino,
- gitara klasyczna,
- zespół muzyczny,
- zespół taneczny,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia kulinarne,
- liga podwórkowa dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Pierwszy raz w Starym Polu przy najpiękniejszych rytmach świata zapraszamy na kurs salsy solo!
Więcej informacji na temat wydarzeń w GOKiS
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
www.gokisstarepole.pl – Zapraszamy!
T. Burdyński

*******
Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Polu
Liczba zarejestrowanych czytelników w Gminnej
Bibliotece Publicznej w roku 2010 to 329 osób, w tym:
142 – dzieci i młodzież, 33 – studenci, - 154 – dorośli.
Od początku roku do końca sierpnia wypożyczono
3259 książek. Największą popularnością cieszy się
literatura piękna polska i obca dla dorosłych, literatura
dla dzieci i młodzieży oraz popularno-naukowa.
Do końca sierpnia naszą bibliotekę czytelnicy odwiedzili 2014 razy. W porównaniu do roku poprzedniego
zanotowano wzrost czytelników o 82 osoby, a wypożyczeń było więcej o 293 woluminy. Księgozbiór
obecnie liczy 10870 woluminów, 89 audiobooków i
20 filmów DVD dla dorosłych, a także 36 bajek na
DVD. Posiadamy również księgozbiór podstawowy, z
którym można zapoznać się na miejscu (encyklopedie,

słowniki, leksykony). Z księgozbioru podstawowego
korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież. Dbamy o systematyczne uzupełnianie księgozbioru.
W tym celu wydaliśmy w roku bieżącym 2452,95 zł
(147 woluminów). Biblioteka otrzymała dotację na
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1000,00 zł. (zakupiono 67 woluminów).
Zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek. W obecnych czasach
jest to niewystarczające, więc biblioteka podejmuje
kroki pracy z najmłodszym czytelnikiem i tak:
- w m-cu kwietniu została zorganizowana „Noc z
panem Andersenem”. Uczestnikami były dzieci w
wieku od 6 do 10 lat. Podczas tej nocy dzieci zapoznały się z twórczością pana Andersena. Odbyły się
różne gry i zabawy dotyczące baśni, a także powstały
piękne ilustracje do baśni Hansa Christiana Andersena. Odbyły się również spotkania pod tytułem "Misiolandia", z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola w Starym Polu. Biblioteka na ten czas zamieniała
się w pomieszczenie pełne misiów. Dzieci zapoznawały się z historią niektórych misiów mieszkających
w bibliotece, a także opowiadały o swoich ulubionych
misiach. Bohaterami tego spotkania był Miś Uszatek,
Miś Paddington, Miś Coralgol, Miś Yogi, który zrobił
na dzieciach największe wrażenie, bo okazało się, że
jest to miś trochę zapomniany. Nie zapomnieliśmy
oczywiście o Kubusiu Puchatku.
- w m-cu maju odbyły się zajęcia otwarte „Królewna
Śnieżka” dla dzieci od 6 do 10 lat wraz z opiekunami.
Podczas spotkania została przeczytana baśń "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Podczas zajęć
dzieci wcielały się w postacie krasnoludków. Poznawały i określały charaktery bohaterów baśni, a także
czynnie brały udział w dyskusji dotyczącej rozmów i
otwierania drzwi osobom obcym.
- w m-cu czerwcu odbyło się nocne czytanie "Muminkolandia, czyli noc z Muminkami", dla dzieci w
wieku od 6 do 8 lat. Celem nocnego spotkania było
zapoznanie dzieci z twórczością Tove Jonssona, a
także z bohaterami Muminków. Każde dziecko wcielało się w jakąś postać.
– w m-cu lipcu zostały zorganizowane spotkania w
cyklu „Letnie czytanie”. Na spotkania każdego dnia
była zapraszana inna osoba, a więc z dziećmi na spotkanie przybyli:
● policjanci pan aspirant Zbigniew Murawski i sierżant
sztabowy Edward Walędzik. Spotkanie rozpoczęło się
od wysłuchania opowiadania pani Renaty Piątkowskiej
„Nie ma nudnych dni”, następnie panowie zapoznali
dzieci z bezpieczeństwem podczas wakacji między
innymi w lesie, wodzie i na drodze, podawali przykłady
z życia, co jeszcze bardziej zainteresowało dzieci,
● pani Sekretarz Gminy Elżbieta Zawadka, przeczytała dzieciom książkę o Jasiu Wędrowniku.
● pani Skarbnik Gminy Agnieszka Michalska-Rojek,
przeczytała dzieciom legendę "Lwy z gdańskiego
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ratusza". Pani Agnieszka, również zapoznała dzieci z
"tajnikami" pracy skarbnika gminy,
● pan Andrzej Phenke, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polu. opowiadał o pracy strażaków, niebezpieczeństwach, ratowaniu ludzi i zwierząt.
Dzieci zadawały pytania, na które pan Andrzej chętnie
odpowiadał. Podczas spotkania łączył się z centralą
główną Państwowej Straży Pożarnej w Malborku i
dzieci miały kontakt z dyspozytornią. Na zakończenie
dzieci zostały zaproszone do samochodu strażackiego,
by obejrzeć jego wnętrze.
● pani Izabela Chojnacka - Skibicka, zapoznała dzieci
z bajką „Pasterka i kominiarczyk” oraz opowiedziała
dzieciom skąd się biorą pomysły na książkę, przekonywała dzieci, że warto czytać i pisać książki.
Podczas „Letniego czytania” odbyły się dwie wycieczki do Malborka. Pierwsza do Miejskiej Biblioteki
dla dzieci i młodzieży, a druga poświęcona zwiedzaniu Malborka z przejazdem kolejką turystyczną „Marianek”. Na parkingu przed budynkiem GOKiS odbył
się mini konkurs malowania kredą po betonie. Parking
zamienił się w bajkową krainę - nie zabrakło pięknych
zamków, przechadzających się postaci, wyrosły drzewa, krzewy i wiele kwiatów. Biblioteka dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek posiada stanowisko komputerowe dla czytelnika z podłączeniem do
Internetu, który jest udostępniany bezpłatnie. Biblioteka w tym roku zakwalifikowała się do programu
BIBLIOTEKA+, w ramach, którego zostałam zaproszona na bezpłatne szkolenia dla pracowników bibliotek. Szkolenia te będą trwały do końca listopada. Złożyłam wniosek do LGD „Spichlerz Żuławski” na zorganizowanie mini kafejki internetowej. Celem projektu jest szeroki dostęp do internetu, co mam nadzieję,
poprawi jakość życia mieszkańców.
Zapraszam do korzystania z usług biblioteki.
A. Popławska-Płachta

*******
Ochrona przeciwpożarowa
Jednostki OSP działające na terenie gminy Stare
Pole w pełni zabezpieczają ją w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Wyposażenie jednostek oraz specjalistyczne wyszkolenie strażaków gwarantuje udział
we wszelkich akcjach ratowniczych. Nasi strażacy
likwidują skutki kolizji drogowych, gaszą pożary,
usuwają gniazda niebezpiecznych owadów, pomagają
ludności w usuwaniu skutków długotrwałych opadów
atmosferycznych. Największą akcją, w jakiej uczestniczyli strażacy Gminy Stare Pole było zabezpieczanie wałów rzek przed wylaniem w miesiącu maju i
czerwcu bieżącego roku na terenie naszego województwa w rejonach najbardziej zagrożonych powodzią. Strażacy czuwali dzień i noc na wałach przeciw-
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powodziowych układając worki z piaskiem, aby
ochronić dobytek ludzki przed powodzią.
Całe społeczeństwo dziękuje strażakom za ich oddanie i poświęcenie w niesieniu pomocy bliźniemu.
K. Fałek

*******
Wpisy do Ewidencji
Działalności Gospodarczej
Wniosek EDG-1 stanowiący podstawę wpisu został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w
art.7b ust.10 ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do
naczelnika Urzędu Skarbowego, zgłoszeniem albo
zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub
ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezależnie od
złożenia wniosku EDG-1, w formie zgłoszenia ZUS
ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie pisemnej bezpośrednio do ZUS. Dane ewidencyjne,
określone w art. 7b ust.2 oraz 7ba ust.1 ustawy – Prawo działalności gospodarczej są jawne. Dokonanie
wpisu do EDG oraz wszelkie zmiany są wolne od
opłat.
K. Fałek

*******
Jubileusze w USC
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu w dniu 14
września 2010 r. gościł jubilatów, którzy obchodzili
pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Medale
przyznane przez Prezydenta RP wręczył Wójt Włodzimierz Załucki Państwu:
Danieli i Tadeuszowi Głuchowskim
Mariannie i Henrykowi Simon
Juliannie i Janowi Sinackim
Mariannie i Zygmuntowi Słojewskim.
Wszyscy jubilaci od lat związani byli zawodowo z
naszą gminą, a teraz cieszą się zasłużonym odpoczynkiem.
K. Fałek

Aktualności

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi skargami mieszkańców
Starego Pola na działalność prowadzoną przez Firmę
Krex Sp. z o. o. Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska
84A, prowadzącą bazę rozładunkowo-przeładunkową
węgla kamiennego na terenie bocznicy kolejowej w
Starym Polu Wójt Gminy wielokrotnie interweniował
w tej sprawie u organów odpowiedzialnych za działalność prowadzoną na terenach zamkniętych, organów ochrony środowiska, a także u właściciela terenu
– Polskich Kolei Państwowych. Obecnie Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi
postępowanie w sprawie legalności działania Spółki
Krex na terenie terminalu w Starym Polu. W dniu 15
września br. Wójt Gminy wystąpił do wyżej wymienionego organu o przekazanie do wiadomości decyzji
w tej sprawie. Ponadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi od maja br. pomiary opadania pyłu. Ostatnia próba zostanie pobrana
pod koniec września natomiast do końca października
zostanie opracowany zbiorczy raport. O wynikach
prowadzonych postępowań w sprawie działalności
Firmy Krex będziemy na bieżąco informować opinię
publiczną.
L. Szymańska

Wójt Gminy Stare Pole informuje, że na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie
internetowej bip.starepole.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i
wydzierżawienia. .
W pokoju nr 3 w tut. urzędzie, tel. 55 271 35 33 można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych i dzierżawionych nieruchomości

*******
Gminny Klub Błękitni Stare Pole informuje, że
spotkania piłkarskie Klasy Okręgowej – grupy II seniorów sezonu 2010/2011 – runda jesienna odbędą się
na stadionie sportowym w Malborku, ul. Toruńska
60 (boisko ze sztuczną nawierzchnią) wg harmonogramu:

Numer
meczu

Drużyna
gości

KO-II-50 Ceramik
Lubiana
KO-II-64 Relax Ryjewo

Data
zawodów

09.10.2010
(sobota)
23.10.2010
(sobota)
KO-II-78 Rodło Kwidzyn 06.11.2010
(sobota)

Godzina

16,00
15,00
14,00

J.Osnowski

*******
Powszechny Spis Rolny 2010
Jest to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych
państwach członkowskich UE.
Główne cele spisu to:
• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w

zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską,
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach
rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej
i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT
organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
• aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw
rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).
Dane zebrane w spisie rolnym:
• pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed
i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z
danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
• pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską
Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych
ram po 2013 r.
• dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach
funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społecznodemograficznej i ekonomicznej rolników oraz o
prowadzonej produkcji rolnej,
• w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu
metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnic-
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twie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na
środowisko.

Spis zakończy się 31 października 2010 r., ale ankiety
samospisu należy zamknąć do 17 października 2010 r.

Spisem objęte są:
• ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego –
m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury własnościowej użytków rolnych,
działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie rolnym.
• użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów –
informacje o ogólnej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na kategorie użytkowania oraz
powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych,
• zwierzęta gospodarskie – stan liczebności i struktura
pogłowia zwierząt gospodarskich poszczególnych
gatunków,
• ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o
liczbie ciągników własnych i wspólnych, w podziale
na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,
• zużycie nawozów – dane w czystym składniku o
ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
• pracujący w gospodarstwie rolnym – informacje o
wielkości i strukturze zasobów pracy w rolnictwie
(uwzględniane są wszystkie osoby wykonujące pracę
w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
• struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z
programów wsparcia dla rolnictwa,
• metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na
środowisko).

Wszystkie zbierane i gromadzone w ramach prac
spisowych dane osobowe i indywidualne są poufne
i podlegają szczególnej ochronie. Wykonujący prace spisowe są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Metody spisu:
• samospis internetowy, polegający na samodzielnym wypełnieniu ankiety przez użytkownika gospodarstwa,
• wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera
statystycznego,
• wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego
u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu przenośnym.

Samospis - krok po kroku
Do 17 października każdy rolnik może spisać się sam
przez Internet, w tym celu:
1. Uruchom przeglądarkę internetową i wejdź na stronę www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl.
2. Wybierz napis Formularze Spisowe, a następnie
Formularz identyfikacyjny (osoba przystępująca do
samospisu musi być uwierzytelniona). Wpisz w
nim swoje dane: PESEL, nazwisko, imię/imiona (w
przypadku osób fizycznych) lub REGON (14cyfowy) i NIP (w przypadku osób prawnych) i
utwórz własne hasło (zgodnie z podanymi informacjami). Przy poprawnie wpisanym haśle kolor informacji na temat hasła zmieni się z czerwonego na
zielony. Zapamiętaj hasło - od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Hasło będzie Ci
potrzebne do ponownego uruchomienia formularza.
Uwaga! Jeśli zapomnisz lub zgubisz swoje hasło,
musisz ponownie wypełnić formularz identyfikacyjny i utworzyć nowe hasło.
3. Przepisz ciąg znaków z obrazka widocznego na
stronie internetowej w wyznaczone do tego miejsce. Jest to dodatkowe zabezpieczenie Twoich danych.
4. Naciśnij „Zaloguj”.
5. Przystąp do wypełniania indywidualnego formularza spisowego, przeznaczonego wyłącznie dla Ciebie (na ekranie będą pojawiać się tylko te grupy pytań, które dotyczą Twojego gospodarstwa rolnego).
Formularz będzie częściowo wypełniony danymi ze
źródeł administracyjnych.
Pamiętaj! Na stronach GUS znajduje się szczegółowa
instrukcja wypełnienia formularza spisowego.
J.Salamonik

Informacje o spisie można uzyskać poprzez:
• stronę internetową www.spis.gov.pl,
• Gminne Biuro Spisowe,
• infolinię 800 800 800 z telefonów stacjonarnych
(połączenie bezpłatne) lub 224444777 z telefonów
komórkowych (połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
Pytania można zadawać również za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: spis@stat.gov.pl.
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*******

