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Radosnych, zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
oraz szczęścia i wielu sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

Szanowni Państwo
Za chwilę, przy wigilijnym stole z przenikliwą
radością zaśpiewamy tradycyjną kolędę „Wśród
nocnej ciszy” . Będziemy dzielić się opłatkiem –
symbolem miłości i pojednania. Będziemy pod
choinką składać podarunki – symbol pamięci i
szacunku. Może nie wszyscy tego dnia dostaną
prezenty. Nie zapomnijmy o nich. Niech te święta
upłyną nam w radości, nadziei szacunku i zrozumieniu. Niech tej chwili towarzyszą nam słowa
poety Joachima Ringelnattza.
„Mało lub wiele podaruj
Wszelako jednak szczerze
Ważyć nie będą dary
Kto daje – oceny nie bierze
Chętnie daj z miłością
To, co jest w Tobie radością
Myśli, smak i radości
Dla Twojej przyjemności
Z serca dar możesz wręczyć
Podstępem inni będą się męczyć
Pamiętaj wszakże przy tym
Żeś sam darem znakomitym”
Z najlepszymi życzeniami
Świątecznymi i Noworocznymi
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z radnymi gminy i powiatu
Boże Narodzenie 2010 r.

*******
Tradycje i zwyczaje świąt Bożego
narodzenia w Polsce
W tradycji chrześcijańskiej Boże Narodzenie,
to ważne święto w roku. Święta te zwane także
Godami, Godnymi lub Godnimi Świętami,
Świętymi Wieczorami, Koładką. Rozpoczyna je
wieczór wigilijny zwany postnikiem, a kończy
dzień Trzech Króli. Jej przygotowanie odbywało
się zgodnie z ustalonymi regułami, dotyczącymi
wykonania różnych czynności. Gospodarz rozpoczynał dzień wigilijny od wyprawy do lasu po
zielone gałęzie lub drzewko. Las traktowany był
jak tamten świat, a wyniesiona z niego ukradkiem
choinka miała przynieść „złodziejowi” szczęście i
powodzenie. Od wieków zielone gałęzie towarzy2

szyły sprawowaniu różnych obrzędów i stanowiły
symbol życia, płodności i radości. Kościół katolicki nadał choince chrześcijańską symbolikę „Biblijnego drzewa dobra i zła”. Zielone drzewko
według symboliki kościelnej miało też oznaczać
wieczną zieleń, nadzieję nieba. Świece na
drzewku mają przypominać przyjście na świat
Jezusa Chrystusa. Inne ozdoby symbolizują dary i
łaski Boże, jakie spływają na świat z przyjściem
Odkupiciela. Rozrzucone na choince łańcuchy
symbolizują węża kusiciela. Jabłka zwane rajskimi symbolizują legendarne owoce grzechu z rajskiego drzewa, a błyszcząca na czubku gwiazda
ma przypominać ewangeliczną gwiazdę betlejemską. Stojąca choinka wyparła z domów wcześniejsze wigilijne przybranie w formie zawieszonego u
powały wierzchołka sosiny zwanego na rzeszowczyźnie „jutką”, na Warmii i Mazurach „jeglijka” w Małopolsce „sad”, w lubelskim
„wiechą”, a najbardziej znana była pod nazwą
„podłażniczka”. Najpiękniejsza gałąź ozdobiona
jabłkami i orzechami kulistymi, światłami z kolorowych posklejanych śliną opłatków zawieszał
zawsze gospodarz. Miała przynieść ludziom dobrobyt, szczęście, urodzaj i zdrowie, chronić przed
złem i urokami. Snopy – najczęściej cztery: z żyta, owsa, pszenicy i jęczmienia stawiano w kątach
izby „co by się temu domowi darzyło i mnożyło”. Kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka wszyscy
zasiadają do wieczerzy. Rozpoczynają wspólną
modlitwę. Zgodnie z tradycją głowa rodziny błogosławi opłatek, którym dzielą się wszyscy obecni. Gest ten symbolizuje pojednanie, jedność i
pokój w rodzinie. Do kolacji winna zasiąść parzysta liczba osób. Natomiast ilość potraw wigilijnych powinna być nieparzysta. Jadłospis winien
uwzględniać wszystkie płody rolne i leśne z całego roku. Zwyczaj nakazywał skosztowanie każdej
potrawy, w przeciwnym wypadku, potrawy, której
nie spróbowano zabraknie w przyszłym roku.
Ważnym elementem wieczerzy wigilijnej jest
przygotowanie pokoju. Na stole winno znaleźć się
sianko, gałązki świerku. Na stole winny być
wszystkie dania, nie wolno odchodzić od stołu
przed ukończeniem wieczerzy, gdyż ten, kto odejdzie umrze i drugiej wieczerzy wigilijnej nie doczeka. Wierzono, że kto w wigilię kichnie, ten
zdrów będzie przez cały rok. Pocierano sobie zęby
czosnkiem wierząc, że przez całą noc nie będą
bolały. Jabłka jedzone podczas wieczerzy miały
zapobiegać bólowi gardła, a orzechy bólowi zębów. W tym dniu niechętnie pożyczano, wierzono, że kto w wigilię coś z domu swojego wydaje,
ten niczego się nie dorobi. Wróżono z pogody,

bowiem pochmurne niebo wróżyło zamążpójście
pannom starszym i bogatym, zaś jasne – młodym i
biednym. Woda w źródłach i potokach zmieniała
się na krótki czas w wino, miód, a nawet złoto.
Doświadczyć tego mogły tylko osoby niewinne i
szczęśliwe. Najbardziej oczekiwanymi tego dnia
były dusze zmarłych. Są one zawsze zapraszane
do stołu. Wręczanie podarunków to kolejny prastary zwyczaj wchłonięty przez Boże Narodzenie.
Świąteczne prezenty, wręczane dzisiaj bliskim
osobom mają upamiętniać dary, jakie Trzej Królowie złożyli małemu Jezusowi. Po wieczerzy
śpiewano kolędy i słuchano opowieści sławnych
ludzi o niezwykłych wydarzeniach nocy wigilijnej. Tuż przed północą wszyscy wyruszali na Pasterkę. Po świętach po wsiach chodzili kolędnicy,
była to sprawa męska. Przebierańcy chodzili składając życzenia gospodarzowi i domownikom.
Domownicy, do których nie zawitali kolędnicy
uważali to za zły znak. W kościele katolickim
Święto Trzech Króli zamyka okres Bożego Narodzenia. Tego dnia święci się w kościołach kredę i
mirrę. A co z przeszłości pozostało w naszych
rodzinach i domach ? Na to pytanie odpowiedzmy
sobie sami.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
Coś dla najmłodszych
Gwiazda Betlejemska
Przed narodzinami Chrystusa wszystkie anioły
były bardzo zajęte przygotowaniami do tego wydarzenia. Niektóre dekorowały tron w niebie, inne
zanosiły na ziemię wiadomości o rychłych narodzinach Jezusa. W końcu jedyną rzeczą, która
pozostała do zrobienia było umieszczenie na niebie Gwiazdy Betlejemskiej. Ale wszyscy tak pracowali i byli tak zmęczeni, że nie mieli już sił na
wybranie jednej gwiazdki, która miała się stać
Gwiazdą Betlejemską. Poprosili więc Boga, żeby
wybrał odpowiednią gwiazdkę. Ale Bóg odparł,
że to honorowe zadanie zostawia aniołowi, który
będzie umiał oświetlić stajenkę w której narodzi
się Chrystus. Boskiego zadania postanowił się
podjąć mały aniołek. Kiedy dotarł do stajenki,
zobaczył, że jest w niej bardzo ciemno. Zmartwił
się, że Józef i Maria niewiele widzą. Zawiesił
więc, pod sufitem stajenki malutką gwiazdkę i
nagle pomieszczenie wypełniło się jasnym świa-

tłem. Nocą, gdy na świat przyszedł Jezus, stajenkę
wypełniało światło i radosny śpiew wszystkich
istot, które były w pobliżu. Mały aniołek wrócił
do nieba, a Bóg był z niego tak zadowolony, że na
jego cześć przemienił malutką gwiazdkę ze stajenki w olbrzymią jasną gwiazdę, która była znana, jako Gwiazda Betlejemska.
Materiał zebrał
Jan Pawlina

*******
Cicha Noc
W wigilie Franc Gruber – organista, w kościele
w małym miasteczku OBERNDORF zauważył, że
jego organy nie wydają dźwięku. Przestraszył się,
że podczas świątecznej mszy zabraknie muzyki i
szybko pobiegł powiedzieć o tym księdzu Josephowi Mohrowi. Poprosił go też, żeby napisał
kolędę, która nie wymaga akompaniamentu organów. Ksiądz Joseph strapił się, ale obiecał pomóc.
Wrócił do swojego mieszkania i zaczął czytać
biblię, która zawsze dawała mu natchnienie. Czytał przez dłuższy czas, aż nagle zdał sobie sprawę,
że wersy w Świętej księdze układają mu się w
słowa pieśni. Całą noc ksiądz spędził nad biblią i
stworzył wiersz. Wcześnie rano poszedł do organisty i z dumą pokazał mu swoje dzieło. Organista
był zachwycony poematem i zaniósł go do swojego przyjaciela, który potrafił grać na gitarze, ów
znajomy skomponował muzykę i obiecał, że zagra
nową kolędę na mszy. Wieczorem do kościoła
przyszli wszyscy mieszkańcy miasteczka. Kiedy
usłyszeli nową kolędę, od razu ją pokochali.
Uznali, że jest to jedna z najpiękniejszych pieśni,
jakie kiedykolwiek słyszeli. Nowa kolęda szybko
znalazła miłośników w różnych częściach kraju, a
potem całego kontynentu. Wkrótce chór kościelny
zawiózł ją do Ameryki, gdzie pieśń skromnego
księdza z Oberndorfu podbiła serca wiernych.
Przez wiele lat zwano ją „Pieśnią z nieba”. Dziś
Cicha Noc jest znana na całym świecie.
Materiał zebrał
Jan Pawlina
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Szanowni Państwo
Minęły emocje wyborcze. Wybrano nową radę
gminy, która ma za zadanie realizować, to co dla
mieszkańców jest istotne i ważne. Mottem pracy
naszej rady będzie „nie skąd przyszliśmy, lecz
po co przyszliśmy”. Niech mi będzie wolno w
imieniu nowo wybranych radnych i Wójta Gminy podziękować Państwu za kredyt zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni ze strony Państwa.
Z podziękowaniem
Wójt z Przewodniczącym Rady Gminy VI kadencji
wraz z radnymi gminy

*******
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
W dniu 30 listopada 2010 roku w Urzędzie
Gminy w Starym Polu odbyło się uroczyste zakończenie projektu systemowego pn. „Zdobywasz
wiedzę – osiągasz sukces”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było zaktywizowanie niepracujących osób do podejmowania samodzielnych działań na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej. W projekcie uczestniczyło 7
niepracujących kobiet z terenu gminy Stare Pole.
Uczestniczki projektu w czasie jego trwania
otrzymały pomoc psychologa i doradcy zawodowego, zdobyły umiejętności w zakresie obsługi
komputera. Ponadto każda z uczestniczek ukończyła kurs opiekunki środowiskowej oraz szkolenie z zakresu wizażu.
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Podczas spotkania beneficjentki projektu otrzymały z rąk Wójta Gminy Stare Pole, certyfikaty potwierdzające zakończenie uczestnictwa w projekcie. W dalszej części spotkania uczestniczki projektu, podzieliły się z zaproszonymi gośćmi,
swymi wrażeniami na temat ukończonych szkoleń
oraz dalszych planów. Wszystkim uczestniczkom
projektu należą się słowa uznania za wytrwałość i
100% frekwencję na zajęciach. Ogółem zrealizowano 177 godzin szkoleń. Mamy nadzieję, że
działania podjęte w ramach projektu, w sposób
pozytywny wpłyną na osoby w nim uczestniczące
i osiągnięty zostanie cel projektu.
Barbara Żołędziewska

*******
Przedszkole
W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna kontynuuje realizację dwóch zadań z roku poprzedniego. Pierwsze zadanie, to program profilaktyczny: „Wzorowy przedszkolak”, którego
celem jest:
• przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w
grupie rówieśniczej,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru takich, jak: uczciwość, życzliwość, obowiązkowość.
Drugie zadanie to: „ Jestem Polakiem i Europejczykiem”. W trakcie realizacji tego zadania, dzieci będą miały możliwość zdobycia elementarnej
wiedzy na temat wybranych krajów Unii Europejskiej. Przedszkole bierze także udział w ogólnopolskim programie: „ Kubusiowi przyjaciele natury”, organizowanym przez Fundację Partnerstwo
dla Środowiska oraz firmę Tymbark.
Wśród zadań związanych z realizacją programu
na rok szkolny 2010/2011 planowane są następujące działania:
• obchody Dnia Oszczędzania Energii,
• konkurs plastyczny na plakat zachęcający do
oszczędzania energii,
• zajęcia plastyczne „ Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”,
• przedstawienie teatralne związane z ochroną
przyrody,
• zdrowa energia- Dzień Warzyw, Owoców i Soków,
• konkurs na wierszyk lub piosenkę „ Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”,
• zbudowanie karmników dla ptaków,

• organizowanie zajęć związanych z edukacją ekologiczną.
Od listopada bieżącego roku w przedszkolu zaszły
istotne zmiany dotyczące odpłatności za przedszkole. Obecnie przedszkole zapewnia dzieciom
fachową opiekę wychowawczo- dydaktyczną i
zobowiązuje się do bezpłatnego realizowania podstawy programowej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) w
sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W przypadku pobytu
dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym
realizowanie podstawy programowej (tj. powyżej
5 godzin) rodzic uiszcza dodatkową opłatę w
kwocie 0,70 zł za jedną godzinę pobytu, ustaloną
przez Radę Gminy Stare Pole, uchwałą Nr
XXXVI/255/201 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie
ustalenia opłaty świadczenia prowadzonego przez
gminę przedszkola ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
dnia 15.10.2010 r. Nr 126 poz. 2141). Rodzice
wnoszą ponadto opłatę za wyżywienie, której wysokość uzależniona jest od ilości posiłków spożywanych przez dziecko w przedszkolu. Opłaty,
które ponoszą rodzice podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka. W tym roku po raz
pierwszy przedszkole przystąpiło do akcji organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod
hasłem: „ Góra Grosza”. Dzieci we wszystkich
grupach wiekowych zbierały pieniądze do puszek
na cele charytatywne. Ogółem zebrano: 8122 monety o różnych nominałach, co w sumie dało kwotę: 247,89 zł. W przeliczeniu na jednego przedszkolaka kwota ta wynosi: 2,01 zł. Dzieciom i
rodzicom bardzo dziękujemy za włączenie się do
akcji!!! Pieniądze zostaną przekazane organizatorom, którzy zdecydują o ich przeznaczeniu.
Przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskim
konkursie „ Kraina Drobisiów” na który, jak podają organizatorzy, nadesłano 12 tysięcy prac z
816 przedszkoli w całej Polski). Niestety, pomimo
pięknych i pracochłonnych prac nie udało nam się
zająć żadnego miejsca. Dzieci z grup najstarszych
wykonały prace na konkurs: „ Karta Świąteczna”,
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Starym Polu. Wszyscy uczestnicy otrzymali
atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Do tej pory w
przedszkolu odbyły się następujące uroczystości i
imprezy:
• „ Święto pieczonego ziemniaka- Powitanie Jesieni”,
• „ Dzień Edukacji Narodowej”,

• „ Święto Niepodległości Polski” przygotowane
przez grupę „ Muchomorki” i „ Biedronki”,
• „ Mikołajki”, kiedy to dzieci otrzymały nowe
zabawki i gry do sal oraz słodkie niespodzianki
dla każdego przedszkolaka.
Dzieci były także w kinie na filmie; „ Żółwik
Sammy” oraz gościły aktorów w przedszkolu.
Obejrzały przedstawienia:
- „ Magiczny klucz” ( IX)
- „ Zaczarowany las” ( X)
- „ Magik w przedszkolu” (XI)
- „ Przygody Maciupinka” (XII)
Pomimo, iż w przedszkolu korytarze i sale ozdabiają elementy dekoracyjne związane ze Świętami
Bożego Narodzenia, a za oknem pogoda iście zimowa- nadal mamy kalendarzową jesień. Dzieci z
grupy „ Motylki” pożegnały ją uroczyście przygotowując przedstawienie dla rodziców pt. „ Pożegnanie Jesieni”.

W najbliższym czasie zostaną zorganizowane następujące imprezy:
• „ Jasełka”, przygotowane przez grupę „ Biedronki”(16 grudnia)
• „ Zabawa choinkowa” w GOK-u ( 13 stycznia),
• wizyta w Drzewinie w Przystanku Świętego Mikołaja” (21 stycznia- przełożona z 03 grudnia ze
względu na niesprzyjające warunki pogodowe),
• Dzień Babci i Dziadka.
Mirosława Chudzik
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…a w szkole
oprócz obowiązkowej codziennej nauki odbywa się wiele zajęć dodatkowych. Realizujemy finansowany ze środków unijnych program podnoszenia efektów kształcenia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Dodatkowe nieodpłatne
zajęcia z młodzieżą gimnazjum, oprócz Pani Moniki Chrzuszcz i Pana Andrzeja Krotowskiego,
prowadzą także przyjeżdżający do nas pracownicy
naukowi Politechniki w Gdańsku i Białymstoku.
Realizacja programu potrwa trzy lata.

Tak jak już informowaliśmy, od września
wszyscy nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia
wyrównawcze dla uczniów mających problemy z
nauką, jak też zajęcia dla uczniów zdolnych.
Wszyscy, którzy powinni w nich uczestniczyć,
zostali o tym poinformowani. Nauczyciele odnotowują obecność na tych lekcjach. Prosimy rodziców, aby zainteresowali się, czy ich dziecko
uczestniczy w tego typu zajęciach.
Problemem, z którym szkoła boryka się od
dłuższego czasu, są częste opuszczenia lekcji
przez uczniów bez ważnych powodów. Jest to tym
większy kłopot, że duża część tych nieobecności
odbywa się za wiedzą i zgodą rodziców, którzy
usprawiedliwiają takie nieobecności. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać do tego, iż dziecko
nieobecne na zajęciach musi w późniejszym terminie samo nadrobić zaległości albo będzie miało
gorsze wyniki w nauce. W tej sprawie również
zwracamy się do rodziców, prosząc o rozwagę i
ściślejszą współpracę z wychowawcami.
Oczywiście rok szkolny to nie tylko udział w
lekcjach, ale także reprezentowanie szkoły poprzez udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych no i oczywiście sportowych.
Nasi uczniowie odnoszą w nich liczne sukcesy, o
czym świadczy rosnąca liczba pucharów, dyplomów i nagród zdobiących korytarze szkoły. Nasze
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ostatnie wielkie sukcesy sportowe w Szkole Podstawowej to III miejsce dziewcząt i III miejsce
chłopców podczas Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, III miejsce dziewcząt i IV miejsce chłopców w turnieju unihokeja
podczas Igrzysk Żuławskich, II miejsce w finale
powiatowym i XI miejsce w finale krajowym Halowej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich. Nasza szkoła
jest organizatorem grudniowego turnieju w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w ramach Igrzysk Żuławskich.

Gimnazjaliści mogą także pochwalić się swoimi sukcesami, a są to: I miejsce dziewcząt i III
miejsce chłopców turnieju unihokeja w ramach
Gimnazjady Powiatowej, III miejsce dziewcząt w
półfinale wojewódzkim tegoż turnieju, II miejsce
dziewcząt i III miejsce w turnieju tenisa stołowego
podczas Gimnazjady Powiatowej,III miejsce
chłopców podczas Mistrzostw Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Ciekawym szkolnym wydarzeniem był
„Mecz Przyjaźni” w piłkę siatkową rozegrany
pomiędzy drużynami nauczycieli i uczniów. Doszło do niego z inicjatywy uczniów Gimnazjum w
Starym Polu. Mecz zakończył się po bardzo zaciętej i niezwykle wyrównanej walce wynikiem 3:2
dla … nauczycieli.

Sukcesy artystyczne to dwa III miejsca naszych grup teatralnych ze Szkoły Podstawowej –
„Trzeciaków” z klasy IIIa pod kierunkiem pani
Marii Koprowskiej i „Atrapy” z klas IV-VI pod
przewodnictwem pani Agnieszki Majewskiej i pana Łukasza Radeckiego podczas 9 Powiatowego
Konkursu Amatorskich Zespołów Teatralnych
„Człowiek człowiekowi bliźnim”.
Nasi szkolni artyści pokazali się po raz kolejny na Międzygminnym Przeglądzie Bożonarodzeniowym, który w tym roku odbył się w Gminie
Malbork. Zespół szkoły podstawowej, który przygotowały panie Alicja Goldfarb i Dagmara Goździejewska oraz zespół teatralny gimnazjum
przygotowany przez panie Agnieszkę Majewską i
Małgorzatę Olejnik zaprezentowały piękne przedstawienia, które także będą mogli obejrzeć mieszkańcy naszej Gminy. W tym miejscu serdecznie
dziękujemy Panu Wójtowi, Włodzimierzowi Załuckiemu, za ufundowanie młodym aktorom nagród rzeczowych i słodyczy.

W ostatnim czasie rozdano także nagrody
uczniom klas I-III szkoły podstawowej, którzy
brali udział w szkolnym konkursie plastycznym
pod hasłem „Bądź kulturalny, na co dzień, a nie
od święta” oraz w konkursie na plakat „Czarodziejskie słowa: proszę, dziękuję, przepraszam”.

Tuż po nowym roku, tradycyjnie w sobotę,
8 stycznia, Zespół Szkół i Hufiec ZHP w Starym Polu organizują finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zachęcamy Państwa do
udziału i szczodrości zarówno podczas kwesty,
która będzie prowadzona przed sklepami, jak i
też do wspólnej zabawy w szkole od godziny
12.00.
A 14 stycznia zapraszamy wszystkich na coroczny Festiwal Kolęd i Piosenek o Świętach, który
odbędzie się w GOK-u o godz. 9.00 w ramach VIII
Staropolskiego Festiwalu Twórczości Bożonarodzeniowej. Podczas festiwalu rozdamy nagrody za
wszystkie świąteczne konkursy, które przeprowadzono w szkole.
Tadeusz Kaczorek

*******
Z życia GOKiS
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu można podzielić na dwie części: do pierwszej należą zajęcia w poszczególnych kołach i
sekcjach, do drugiej- organizacja imprez okolicznościowych stanowiących tradycję naszego
ośrodka (np. Festiwal Pieśni Maryjnej, Noc Świętojańska, Wiosenny Rajd Rowerowy, Święto Pieczonego Ziemniaka i wiele innych). Ukształtowana w taki sposób organizacja pracy Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu kontynuowana jest od
lat. Powstają nowe koła bądź imprezy, ale charakter i profil placówki pozostaje ten sam.
„Święto Pieczonego Ziemniaka” w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu obchodziliśmy 30 września. Imprezę rozpoczęliśmy pochodem ulicami
Starego Pola, aby zachęcić mieszkańców do
wspólnej zabawy, która, jak co roku odbyła się na
placu zabaw przy GOKiS. Nasze ziemniaczane
święto rozpoczęliśmy od otwarcia „Ostoi Przyrody”, którą stworzyliśmy na istniejącym placu zabaw dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu
Malborskiego. Naszym celem było stworzenie
miejsca do odpoczynku, zabawy oraz przeprowadzania zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu
ochrony środowiska i ochrony przyrody. Z okazji
otwarcia „Ostoi Przyrody” Dyrektor GOKiS pan
Tadeusz Burdyński złożył na ręce pani Bogusławy
Luterek- Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa ze Starostwa Powiatowego w Malborku,
podziękowanie w postaci zielonego drzewka, które ma przypominać pani Bogusi uśmiechnięte
buzie naszych młodszych mieszkańców Starego
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Pola. Kolejnym punktem programu był występ
grupy teatralnej, a następnie konkursy z nagrodami, w których brały udział nie tylko dzieci, ale
również zaproszeni goście. Pogoda sprzyjała
„ziemniaczanym” zabawom, a w ich trakcie można było konsumować wyśmienite potrawy z ziemniaków. W dniu 17 października br. Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu z okazji Dnia Papieskiego zorganizował w kościele pw. Matki Bożej
Królowej Polski w Starym Polu program słownomuzyczny pt. „Wspomnienie Jana Pawła II”. Za
pomoc w przygotowaniu dziękujemy serdecznie
pani Małgorzacie Olejnik, panu Sebastianowi
Braneckiemu oraz staropolskiej młodzieży, z której jesteśmy dumni i na którą zawsze możemy
liczyć. 11 listopada uroczyście obchodziliśmy
Narodowe Święto Niepodległości. Podczas spotkania z programem okolicznościowym wystąpili
młodzi artyści z grupy teatralnej, natomiast oprawę muzyczną programu przygotował zespół muzyczny i wokalny działający przy GOKiS. Na
zakończenie uroczystości przed staropolską publicznością wystąpiła ze swoim wokalnym repertuarem Violetta Jankowiak.
Listopad to również czas wróżb i zabaw andrzejkowych. Kto był, ten wie, ten, kogo nie było,
niech żałuje i czeka na kolejną zabawę w przyszłym roku, bowiem Andrzejki w GOKiS były
bardzo udaną imprezą! Przy dobrej muzyce i
świetle świec mieliśmy okazję potańczyć oraz
porozmawiać z przyjaciółmi i znajomymi, a
wszystko to dzięki DJ-owi Januszowi z Gdańska i
wszystkim uczestnikom imprezy.
Kolejnym wydarzeniem był Gminny Dzień Seniora, który niewątpliwie dostarczył naszym drogim Seniorom wielu wrażeń oraz- mamy nadziejęniezapomnianych wspomnień. By uczcić to święto
18 listopada w GOKiS spotkali się najstarsi
mieszkańcy Gminy Stare Pole oraz zaproszeni
goście. Miłej atmosferze towarzyszyły słowa
dawnych piosenek biesiadnych, sypały się żarty.
Wszyscy wiemy, że ruch, śpiew i taniec – to najlepsza terapia dla ludzi w każdym wieku. Zabawa
trwała więc do późna, zaś uczestniczący w spotkaniu Seniorzy nie kryli zadowolenia z faktu, że
ktoś jeszcze o nich pamięta i potrafi umilić im
czas. W dniu 14 grudnia Wójt Gminy Włodzimierz Załucki dokonał uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Kraszewie, która będzie służyła
mieszkańcom wsi, jako miejsce spotkań i rekreacji. Oprócz uroczystego przecięcia wstęgi gospodarze zaplanowali między innymi drobny poczęstunek dla zaproszonych gości, którzy przybyli tak
licznie, aby wspólnie świętować oddanie świetlicy
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do użytku. Święty Mikołaj to dobry i życzliwy
staruszek. Pomimo licznych obowiązków pojawił
się także w Starym Polu na mikołajkowej imprezie połączonej z uroczystym zapaleniem lampek
na choince przy Urzędzie Gminy. W tym roku
Mikołaj przyjechał do nas wozem strażackim, co
sprawiło wszystkim wiele, wiele radości!
Po zapaleniu lampek na choince wszyscy
uczestnicy wrócili w świątecznych już nastrojach
do Gminnego Ośrodka Kultury, by tam obejrzeć
spektakl pt. „Cudowna lampa Aladyna” w wykonaniu grupy teatralnej ART-RE z Krakowa. Po
tych wszystkich atrakcjach nadeszła pora na osobiste spotkanie dzieci z Mikołajem. Dla zgromadzonych zostały przygotowane konkursy, gry
i zabawy integracyjne. Każde dziecko otrzymało
od Mikołaja słodycze i upominki. Podczas spotkania mikołajkowego odbyło się także podsumowanie gminnego konkursu plastycznego „Kartka
Bożonarodzeniowa”. W konkursie wzięło udział
77 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody oraz słodkie
upominki. Niestety wszystko, co dobre, szybko się
kończy Również nasza mikołajkowa przygoda
dobiegła końca. Święty Mikołaj pożegnał nas życząc radosnego oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia. No i pojechał.. Zapewne do innych
dzieci, które czekały na niego z takim samym utęsknieniem, jak my.
Wszystkim ludziom dobrego serca, dzięki którym możliwe było przygotowanie upominków
Mikołajkowych dla dzieci, SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY! Firmie KREX, Barbarze i Zdzisławowi Ziaja, Barbarze Braneckiej, Wiesławowi
Kułakowskiemu, Bożenie Piędel i Stanisławie
Zakaszewskiej, Beacie Szoska, Markowi Szczypior, Dariuszowi Zawadzie oraz Gminnej Straży
Pożarnej w Starym Polu.
Tadeusz Burdyński

Wieści z Biblioteki
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy pracą zgodnie
z projektem „Czytamy i bawimy się wspólnie z
naszymi pociechami”. Głównym celem projektu
jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, wzbudzenie konieczności czytania oraz wspólne głośne
czytanie. W ramach tego projektu odbyły się różne zajęcia oraz konkursy, tj:
- 7 października 2010 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Szkolnej w Starym Polu przy współudziale
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Polu
zakończył się konkurs na prezentację multimedialną „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”.
Do konkursu zgłosiły się 3 osoby, które wykonały
pokaz multimedialny związany z życiem i twórczością Marii Konopnickiej. Mimo tak małej liczby zgłoszeń trudno było ogłosić werdykt. Celem
konkursu było pokazywanie ciekawych projektów
prezentacji multimedialnych, które wykorzystywane są w dalszych działaniach edukacyjnych
prowadzących przez biblioteki, zapoznanie
uczniów
z życiem i twórczością Marii Konopnickiej oraz
zainteresowanie uczniów twórczością polskich
pisarzy. Szczegóły w protokole na stronie internetowej www.starepole.pl zakładka biblioteka publiczna zaprasza.
- 8 października 2010 r. - uroczyste rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego „Twórczość
Marii Konopnickiej”. Rozstrzygnięcie odbyło się
w czytelni Biblioteki Szkolnej w Starym Polu. Do
konkursu zgłosiło się 29 uczniów, które zaprezentowały wiersze Marii Konopnickiej, a więc nie
zabrało „Stefka Burczymuchy” czy też „Wielkiego prania”. Występy dzieci były wspaniałe i jury
miało trudne zadanie z wyborem najlepszych
„małych aktorów”. Przyznano od I do III miejsca i
kilka wyróżnień. Pozostali uczestnicy otrzymali
podziękowania i słodkości. Konkurs organizowany był wspólnie przez Szkolną Bibliotekę oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu.
Szczegóły w protokole na stronie internetowej
www.starepole.pl zakładka biblioteka publiczna
zaprasza.
- 29 października 2010 r. - zajęcia dla dzieci w
wieku od 5 do 7 lat wraz opiekunem pod tytułem
„Czerwony Kapturek”. Celem zajęć było zapoznanie z twórczością Charlesa Perrault oraz
uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa rozmowy z nieznajomym. Uczestników było 24. Na
początku została przedstawiona krótka inscenizacja baśni, w celu przypomnienia treści bajki.
Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, a więc w

bibliotece znaleźli się wilki, babcie, Czerwone
Kapturki oraz Gajowi. Każda z grup musiała
skompletować koszyk dla babci, nie było to łatwe,
ponieważ produkty były pochowane w różnych
miejscach. Po skompletowaniu koszyczków dorośli uczestnicy (opiekunowie) musieli przygotować
poczęstunek. Podczas zajęć nie zabrakło również
gier dydaktycznych, np. jaka to bajka?, czy też
interpretacja obrazków przedstawiających ilustracje do baśni. Uczestnicy wzmagali się z rozwiązywaniem krzyżówek, a rozwiązanie musieli
pięknie narysować i pomalować, ponieważ zdobi
teraz pomieszczenie biblioteki.

- 12 listopada 2010 r. - zajęcia dla dzieci w wieku
od 5 do 9 lat wraz z opiekunem pod tytułem „Dzień
Misia Pluszowego”. Celem zajęć było kształtowanie
u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi oraz rozwijanie wszechstronnej
stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych i dotykowych..
Uczestników było 28. Na początku została przedstawiona historia powstania Misia Pluszowego.
Uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, a więc w
bibliotece zagościli Kubusie Puchatki, Koralgole,
Misie Uszatki i Misie Yoggi.
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Grupom został przeczytany list, w którym była
informacja o zastępstwie Mysia-Pysia przez Misia
Sportowca, ponieważ Mysio-Pysio przeziębił się.
Każda z grup musiała wymyślić sportowe ćwiczenie dla reszty uczestników. Po ćwiczeniach, dzieci
wraz z rodzicami, słuchając piosenek o misiach
dorysowywali brakujące elementy bajkowych,
pluszowych bohaterów. Po uzupełnieniu rysunków dzieci przedstawiały swoje przyniesione misie, a dorośli uczestnicy (opiekunowie) z wielką
uwagą słuchali. Podczas zajęć dzieci oraz opiekunowie brali udział w grach edukacyjnych, takich
jak:. z jakiej bajki ta melodia?, czy też układanie z
wycinków pluszowego bohatera z bajki .
- 26 listopada 2010 r. godz. 20.00 - całonocne
zajęcia dla dzieci od 7 do 11 lat pod tytułem „Noc
z Harrym Potterem”. Podczas zajęć dzieci zostały
podzielone na trzy grupy, a opiekunkami grup
były, zaproszone uczennice Gimnazjum nr 3 im.
Stefana Batorego z Malborka, Marcelina Myślak,
Dominika Tulska, Sandra Wodzińska. Dziewczyny umiejętnie wprowadzały swoje grupy w świat
fantazji, magii i zapoznawały z przygodami Harry
Pottera. Uczestnicy podczas zajęć wymyślali
straszne historie, dobierali zaklęcia otwierające
drzwi, wykonywali różdżki oraz czapki dla Harry
Pottera. Największą atrakcją było przejście do
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu „tajnym
przejściem” i szukanie duchów w zupełnie ciemnych pomieszczeniach oświetlanych latarkami
przez uczestników zajęć. Pisków, krzyków i śmiechu nie było końca. Dzieci, również bawiły się w
podchody, wymyślane zadania do wykonania w
zupełnej ciemności były bardzo trudne, ale
wszystkim się udało. Dzieci bardzo szczęśliwe o
godzinie 24.00 powróciły do biblioteki, gdzie na
nich czekały wróżby andrzejkowe trwające do
1.00 w nocy. Około 2.00 opiekunki grup przeprowadziły quiz o Harry Potterze (dobra odpowiedź –
cukierek) oraz kalambury.
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O godzinie 3.00 dzieci zostały ułożone do
spania w przyniesionych śpiworach i dla wyciszenia została włączona bajka „Mysi Detektyw”. Podczas nocnych zajęć był, również przygotowany poczęstunek. Dnia 27 listopada 2010
r. o godzinie 7.15 pobudka i podziękowanie za
wspólną zabawę oraz rozdanie zaświadczeń informujących o bardzo niebezpiecznej nocy pełnej duchów, czarów i magii z Harrym Potterem i
odbiór dzieci przez rodziców. Głównym zadaniem biblioteki to gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie księgozbioru, a zajęcia edukacyjne dla dzieci to działalność biblioteki poza
statutowa. Na uzupełnienie zbiorów w roku
2010 wydano 3850 zł i zakupiono 212 woluminów oraz 11 audiobooków. Zachęcam do odwiedzania biblioteki i zapoznania się z innymi
propozycjami książek. W roku 2010 otrzymaliśmy 1000 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, za otrzymaną kwotę zakupiliśmy 67 woluminów o różnej tematyce. W bibliotece w
2010 roku zarejestrowanych czytelników jest
360, w tym:
- dzieci młodzież – 126,
- dorośli – 183
- studenci – 51.
Od stycznia do końca listopada bibliotekę
odwiedzono 2210 razy i wypożyczono 4752 woluminy. Największą popularnością cieszyła się
literatura piękna polska i obca dla dorosłych –
2509, literatura dla dzieci i młodzieży - 1311, literatura popularno-naukowa – 932 sztuki. Wypożyczano, również dokumenty dźwiękowe (audiobooki) – 244 sztuk. W bibliotece utworzone jest jedno miejsce komputerowe z dostępem do internetu
dla czytelnika. Z internetu oraz z nowoczesnych
komunikatorów (gadu - gadu, skype) można korzystać bezpłatnie. W bibliotece można korzystać,
również z usług ksero oraz wydruków komputerowych. Obecnie czekamy na rozstrzygniecie
konkursu grantowego z Lokalnej Grupy Działania
„Spichlerz Żuławski”. Wniosek został napisany na
utworzenie mini kafejki internetowej. Od stycznia
2011 r. będzie działać Dyskusyjny Klub Książki
dla dzieci. Celem działania klubu jest promocja
czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk
skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z
bibliotek publicznych, zachęcenie bibliotekarzy
do kreowania mody na czytanie. Działalność klubów polega na czytaniu, spotkaniach i dyskusji o
książkach zainteresowanych osób. Chętne dzieci
serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Klubie.

Obecnie, biblioteki bardzo się zmieniają, nie tylko
gromadzą i udostępniają książki, ale również organizują wiele ciekawych spotkań z książką.
Anna Popławska-Płachta

*******
Wysokość stawek na 2011 r.
w zakresie podatku od nieruchomości,
podatku od środków transportowych
oraz opłat lokalnych
Podatek od nieruchomości:
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego–
0,30 zł - od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 18,36 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

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 z podatku od nieruchomości: budynki
lub ich części, budowle i zajęte pod nie grunty,
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby kultury,
kultury fizycznej, ochrony przeciwpożarowej,
pomocy społecznej oraz cmentarzy.
Podatek od środków transportowych:
I. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 748,25 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.248,28 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.497,92 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton - 1.632,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 2.016,00 zł
c) od 25 ton do poniżej 29 ton - 2.208,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton - 2.772,00 zł
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1.747,56 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) od 12 ton do poniżej 18 ton - 2.160,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 2.172,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie - 2.209,40 zł
d) powyżej 36 ton - 2.652,00 zł
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.200,00 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 poniżej 18 ton - 1.224,00 zł
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b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 1.284,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie - 1.747,56 zł
d) powyżej 36 ton - 1.992,00 zł
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.152,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc-1.728,00 zł
Przedstawione stawki podatkowe zostały
uchwalone przez Radę Gminy Stare Pole w
dniu 26.10.2010 r.
III. Opłata od posiadania psów
1) Stawka opłaty od posiadania psa na 2011 r.
wynosi 30,00 zł rocznie od każdego psa
podlegającego opłacie.
Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do
dnia 31 maja każdego roku lub w ciągu 2 tygodni
od wejścia w posiadanie psa. W przypadku nabycia psa w II półroczu danego roku stawka opłaty
wynosi 50 % należnej kwoty opłaty.
IV. Podatek rolny
Stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 94,10 zł.
Stawki opłaty targowej nie uległy zmianie na
2011 r. i przedstawiają się następująco:
1) od sprzedaży z samochodu – 5,00 zł,
2) od sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki – 2,00 zł,
3) sprzedaż z zajętego stanowiska (ławy):
a) pod zadaszeniem –5,00 zł,
b) bez zadaszenia – 3,00 zł,
od sprzedaży z pozostałych miejsc: –3,00 zł
Łucja Surdy

*******
Inwestycje i remonty budowlane
w 2010 r.
Świetlica wiejska w Kraszewie
Do użytkowania oddana została świetlica wiejska
w miejscowości Kraszewo.
W skład budynku, którego powierzchnia użytkowa wynosi około 117 m2 wchodzą:
- sala główna o pow. 62 m2,
- salka komputerowa o pow. 17,4 m2
- zaplecze kuchenne o pow. 9,5 m2
- sanitariaty o pow. 10 m 2
- szatnia o pow. 2,1 m2
- korytarz o pow. 16 m2
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Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. pochylnia oraz rozwiązania
techniczne w części sanitarnej.
Wartość inwestycji wyniosła 455.808,14 zł w tym
kwota 263.982,00 zł zostanie sfinansowana ze
środków unijnych.
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Królewo
Zakończono inwestycję pod nazwą: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo
Gmina Stare Pole”. Koszt prac wyniósł
2.680.000,00 zł .Kwota 1.538.361,49 zł zostanie
sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Powstała kanalizacja sanitarna,
obsługuje 79 gospodarstw domowych. Miejscowość została skanalizowana w 86 % .
Dokumentacja techniczna dla kanalizacji sanitarnej Kraszewo-Parwark
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
przepompowniami i instalacjami elektrycznymi
dla miejscowości Kraszewo - Parwark. W listopadzie Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na jej
budowę. Rozpoczęcie prac planuje się w pierwszej połowie 2011 r.
Dokumentacja techniczna na remont ulicy
Słonecznej w Starym Polu
Została opracowana dokumentacja techniczna na
remont ulicy Słonecznej w Starym Polu. Powstaną
drogi asfaltowe, ciągi dla pieszych oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Modernizacja drogi Królewo
W listopadzie 2010 r. przeprowadzona została modernizacja drogi w miejscowości Królewo poprzez
ułożenie nawierzchni asfaltowej. Dzięki inwestycji
droga zyskała na funkcjonalności i estetyce.
Dokumentacja techniczna na remont drogi w
miejscowości Królewo.
Gmina Stare Pole podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej odnośnie remontu drogi w miejscowości Królewo, Planowane jest
ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku około
0,60 km.
Ewa Rojek

Aktualności

Statystyka

Skład Rady Gminy Stare Pole
kadencji 2010-2014

W 2010 roku:
urodziło się 59 dzieci
zmarły
33 osoby
rozwiodło się 5 małżeństw
w związek małżeński wstąpiło – 45 par
Wanda Łapacz

W dniu 21 listopada br. odbyły się wybory do
Rady Gminy, natomiast w dniu 30 listopada została zaprzysiężona nowa Rada Gminy Stare Pole.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Nazwisko i imię
Czubiński Marek
Dziura Ireneusz
Gregorkiewicz Stanisław
Jerszyński Bogdan
Kania Urszula
Kujawa Wiesław
Kurkowski Paweł
Pawlina Jan
Piekart Krzysztof Stefan
Roman Magdalena Maria
Staniszewska Jadwiga Teresa
Szturmowski Jarosław
Tamaka Mieczysław
Tomczyk Andrzej
Wala Jerzy

*******
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011r. według
stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz.2400.
Na terenie gminy spis wykonywać będzie dwóch
rachmistrzów spisowych powołanych przez dyrektora urzędu statystycznego, na wniosek gminnego komisarza spisowego.
Wanda Łapacz
*******

Katarzyna Golińska
*******
Liczba ludności w poszczególnych
miejscowościach gminy Stare Pole
Janówka - 68
Kaczynos - 391
Królewo - 422
Krasnołęka - 161
Kaczynos Kolonia - 143
Kikojty - 49
Klecie - 71
Kławki - 129
Kraszewo - 154
Krzyżanowo - 350
Parwark - 70
Stare Pole - 1869
Szlagnowo - 116
Szaleniec - 90
Ząbrowo - 389
Złotowo - 282

Ogółem: 4754

Nowe zasady
unieważniania dowodów osobistych
Zasady unieważniania dowodów osobistych
wynikają z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i rozporządzenia w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania,
wymiany, zwrotu lub utraty.
W przypadku zmiany danych w dowodzie osobistym(zmiana imienia, nazwiska, adresu) dokument ten jest unieważniany z urzędu po upływie 3
miesięcy. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami
dowód osobisty jest unieważniony:
- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią
znalezionego dowodu osobistego,
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez
jego posiadacza,
- z dniem zgonu jego posiadacza,
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego
w miejsce poprzedniego,
- z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Osoby, które zmieniły dane zawarte w dowodzie
osobistym, obowiązane są złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 14 dni.
Wanda Łapacz
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OGŁOSZENIE

Urząd Stanu Cywilnego

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka,
Kaczynos, Kaczynos Kolonia,
Gmina Stare Pole

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730 do 1530.
W Urzędzie Stanu Cywilnego załatwia się
sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego dotyczące; urodzenia, małżeństwa i zgonu.
Osobą, która może dokonać zgłoszenia urodzenia,
jest jedno z rodziców noworodka, które powinno
przedłożyć kartę urodzenia dziecka wystawioną
przez lekarza, akt małżeństwa, jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim oraz dowody osobiste obojga rodziców. W przypadku urodzenia
dziecka, nie pochodzącego ze związku małżeńskiego, zgłoszenia dokonują obydwoje rodzice,
lub tylko matka dziecka. W celu zawarcia związku małżeńskiego niezależnie czy to jest ślub cywilny zawierany tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy ślub konkordatowy zawierany w kościele, do urzędu zgłaszają się obydwoje przyszli małżonkowie przedkładając dowody osobiste oraz
akty urodzenia z uiszczoną opłatą skarbową.
W przypadku ślubu konkordatowego przyszli
małżonkowie uzyskują po złożeniu zapewnienia,
że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa zaświadczenie na zawarcie ślubu w formie konkordatowej. Zgłoszenia zgonu dokonują członkowie
rodziny zmarłego, przedkładając w Urzędzie kartę
zgonu wystawioną przez lekarza oraz dokument
stwierdzający tożsamość zmarłego. Zgłoszenia
zgonu może dokonać również inna osoba, ale powinna posiadać pełnomocnictwo od rodziny zmarłego do odebrania aktu zgonu. Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu posiada księgi urodzeń,
małżeństw i zgonów od 1908 roku, z których wydaje odpisy. Za czynności urzędowe pobierane są
opłaty skarbowe zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. z późniejszymi
zmianami. Zgłoszenie urodzenia i zgonu jest bezpłatne. Za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł, za
podanie złożone do urzędu nie pobiera się opłaty
skarbowej. Uzyskanie odpisu z akt stanu cywilnego kosztuje 22,00 zł odpis skrócony; 33,00 zł odpis zupełny. Urząd Stanu Cywilnego przygotowuje również jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego
Wójt Gminy wręcza medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Poleskiej. Wszystkie pary
obchodzące jubileusz zapraszam do współpracy.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr
XVI/126/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos,
Kaczynos Kolonia, Gmina Stare Pole
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 13.12.2010r. - 03.01.2011r. w siedzibie
Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6,
82-220 Stare Pole, w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.12.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu od godz. 14.00 do godz. 16.00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwaną dalej
„ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o
środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje: -o projekcie MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos,
Kaczynos Kolonia, Gmina Stare Pole- o prognozie
oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia ich do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej. Zgodnie z art.
18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Stare Pole z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2011 r.
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki
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Krystyna Fałek

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.
Rodzaj taryfy
Taryfa za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę
Stawka opłaty abonamentowej:
- wodomierz DN 15; 20
- wodomierz 25; 32; 40
- wodomierz 50; 80; 100

Stawka netto
4,01 zł/m³
3,86 zł/m-c
31,66 zł/m-c
47,06 zł/m-c

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków nie
uległy zmianie. W roku 2011 obowiązywać będzie
dotychczasowa stawka w wysokości 3,92 zł/m3.
Do stawek należy doliczyć podatek od towarów i
usług
(VAT)
w
wysokości
zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
Taryfy obowiązują odbiorców obsługiwanych
przez Centralny Wodociąg Żuławki Sp. z o. o.
w Nowym Dworze Gdański.
Lucyna. Szymańska

*******
Unijne dotacje dla Gminy
W dniu 29 listopada 2010 r. w Filharmonii
Bałtyckiej Gdańsku, w obecności Marszałków
Województwa Pomorskiego, odbyło się uroczyste
podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji
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”. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi
257.340,00 zł. W ramach realizacji projektu zostaną gruntownie wyremontowane pomieszczenia
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym
Polu oraz zakupione będzie wyposażenie kuchenne. Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu
ulic Gen. Bema i Marynarki Wojennej polegać
będzie na urządzeniu skwerku z fontanną, ławeczkami, ścieżkami, uzupełnionymi elementami zieleni. Tydzień wcześniej podpisano umowę na
realizację tzw. małego projektu w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Operacja pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy

wiejskiej w miejscowości Królewo” otrzymała
dofinansowanie w wysokości 5.443,00 zł, które
zostanie przeznaczone na zakup kina domowego,
kuchenki gazowo –elektrycznej, taboretu gazowego i patelni elektrycznej. W związku z naborem
wniosków przeprowadzonym przez Lokalną Grupę
Działania „Spichlerz Żuławski”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Stare Pole złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację
operacji polegającej na remoncie budynku zaplecza
sportowego na terenie bazy sportowo – rekreacyjnej w Starym Polu. Całkowity koszt zadania wynosi 220.000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to blisko 134.000,00 zł. Realizacja operacji jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych projektów - przebudowy stadionu oraz budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” – zmierzających do
kompleksowego odnowienia bazy sportowo – rekreacyjnej w Starym Polu.
Lucyna Szymańska

*******
20 lecie samorządu Terytorialnego
W dniu 9 listopada br. w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu odbyła się uroczysta XXXIX
Sesja Rady Gminy Stare Pole, na której podsumowano dorobek 20 lat samorządu naszej Gminy.
Na tę uroczystość zaproszono wszystkich radnych
i sołtysów minionych 20 lat.

Uroczysta sesja w GOKiS

Łącznie w kadencji 2006-2010 odbyło się 39 sesji
Rady Gminy, na których podjęto 275 uchwał.
Frekwencja na posiedzeniach Sesji wyniosła
95,38 %, Odbyły się:
44 posiedzenia Komisji Rewizyjnej
44 posiedzenia Komisji Oświaty
15

42 posiedzenia Komisji Rolnictwa
ROK 2006
Sesje Rady Gminy - 3
Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy 97,77 %
Odbyły się:
2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2 posiedzenia Komisji Oświaty
2 posiedzenia Komisji Rolnictwa
Rok 2007
Sesje Rady Gminy – 7
Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy - 97,14 %
Odbyło się:
10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
11 posiedzeń Komisji Oświaty
10 posiedzeń Komisji Rolnictwa
Rok 2008
Sesje Rady Gminy – 11
Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy - 95,15 %
Odbyło się:
11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
10 posiedzeń Komisji Oświaty
11 posiedzeń Komisji Rolnictwa
Rok 2009
Sesje Rady Gminy – 10
Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy - 94,66 %
Odbyło się:
10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
10 posiedzeń Komisji Oświaty
10 posiedzeń Komisji Rolnictwa
Rok 2010
Sesje Rady Gminy – 8
Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy – 93,33 %
Odbyło się:
11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
11 posiedzeń Komisji Oświaty
9 posiedzeń Komisji Rolnictwa

Co słychać u kobiet
To już kolejny 7 rok działalności Stowarzyszenia „TRADYCJA”. Mijający rok, był bogaty w
rozmaite wydarzenia w naszej Gminie, gdzie
„TRADYCJA” miała swój aktywny udział. Początek roku, to przygotowania do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Nasze wyroby rękodzielnicze i kulinarne były
licytowane na rzecz Orkiestry. Wiosna to okres
przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Była
okazją do zaprezentowania tradycyjnych wyrobów, na tak zwanym „Wielkanocnym Stole Żuławskim”. Targi rolne, zarówno wiosenne, jak i
jesienne to miejsce i czas promocji naszej Gminy.
Eksponowane tradycyjne kulinaria cieszyły się
dużym powodzeniem. Pełnia lata to dla Nas czas
zbioru zbóż, kwiatów i ziół do wicia wieńców
dożynkowych. W tym roku dożynki gminne miały
skromniejszą oprawę, tym nie mniej tradycja
przygotowania wieńców została zachowana.
Wieńce przygotowane przez koleżanki z naszego
Stowarzyszenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były eksponowane na Dożynkach Powiatowych, Jasnogórskich oraz diecezjalnych. Możemy też mieć satysfakcję z naszego skromnego
udziału w ufundowaniu Sztandaru dla Gimnazjum
w Starym Polu. Bardzo dobrze układała się
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i
Sportu. Koniec roku jest bardzo pracowitym okresem dla „Tradycji”. Zapraszane jesteśmy na różnego rodzaju prezentacje i kiermasze, związane z
okresem Bożego Narodzenia. Koniec roku to także okres życzeń i podziękowań. Korzystając z
okazji składam w imieniu własnym i koleżanek z
„Tradycji”, wszystkim naszym sympatykom i
darczyńcom serdeczne podziękowania i życzenia
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2011 roku.
Elżbieta Kołodziej

Radni kadencji 2006-2010

Bożena Stosik
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