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Wszystkim mieszkańcom Gminy Stare Pole
zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

Szanowni Państwo
Przed nami, jak co roku radosne święta zmartwychwstania. W tym roku są one dość późno.
Otaczająca nas przyroda przypomina, że jest już
wiosna. Za parę dni będziemy przeżywać chwile,
które będą napawać nas smutkiem i radością.
Niech poranek wielkanocny i rezurekcyjny
dzwon przyniesie nam optymizm i nadzieję, której tak bardzo każdy z nas potrzebuje. Pierwszy
raz od 30 lat, zabraknie na rezurekcyjnej mszy
naszego zmarłego, proboszcza ks. Bogdana. Mamy nadzieję, że będzie szedł razem z nami i patrzył na nas. Nie zapomnijmy o ludziach potrzebujących, pomóżmy im, aby i oni mieli wiele
radości w tych dniach.
Z najlepszymi życzeniami
radosnych, pogodnych świąt życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z radnymi gminy i powiatu
Wielkanoc 2011 roku

*******
Nostalgia za przeszłością
Bardzo często przy okazji świąt powracamy
myślami do minionych lat i dni. Zastanawiamy
się, jak to było, kiedy mieliśmy obchodzić święta.
Na wioskach w rodzinach odczuwało się, że nadchodzi coś niezwykłego. Panie domu planowały
jak zorganizują te święta, natomiast gospodarze
byli często zajęci do przygotowania wiosennego.
Źle się dzieje, że zapominamy o tradycjach, zwyczajach, gościnności. Bardzo często zamykamy
się przed rodziną, znajomymi, sąsiadami. Czy tak
powinno być?. Współczesny świat, oparty na
ekonomii dzieli mocno społeczeństwo na tych, co
mają i na tych, co chcieliby mieć, aby cieszyć się
tak jak inni. Kiedyś cieszyliśmy się każdą porą
roku, otaczającą nas przyrodą. Dzisiaj odchodzimy od obrzędowości tradycji. Młode pokolenie
nie zna tradycji i nie przywiązuje do niej uwagi.
Starsze pokolenie ma powinność przekazywania
zwyczajów i obyczajów tak, aby one stanowiły
łańcuch naszego życia. Często o tym wspominał
nieżyjący nasz proboszcz ks. Bogdan Lesiński
twierdząc, „że jest to integralna część powinności
przyszłych pokoleń”. Szanowni Państwo, ratujmy
2

to, co jeszcze jest do uratowania. Nasza gmina to
zlepek różnych kultur, obyczajów i zwyczajów.
Kultywujmy to w naszych rodzinach. To nowe
pokolenie musi być zbudowane na mocnych fundamentach, bowiem nie da się tworzyć przyszłości
nie opierając się na mocnych korzeniach przeszłości. Przed nami tradycje palm wielkanocnych, malowanie pisanek i kraszanek, zanoszenie skorupek
ze święconych jajek na orne pole i wreszcie lany
poniedziałek „na wodę i zdrowie”. Nie zapominajmy o gotowanej „święconce”, o święconym
ogniu – symbolu płomienia nadziei i o spaleniu
„Judasza” w wielki czwartek. Wiele jest tradycji
związanych z różnymi świętami. Te nadchodzące
napawają nas nadzieją, że wiosna zmieni nasze
życie i będzie ona inna od tej poprzedniej, przyniesie nam radość. Przypomnijmy sobie o innych
tradycjach, które przekazali nam nasi rodzice, o
tych, które przeżywaliśmy wspólnie z nimi. Ich już
może nie ma, ale duch ich słów pozostał nam w
pamięci. Zawarli to w testamencie ich życia dla
nas, obyśmy przekazywali przyszłym pokoleniom.
Materiał zebrał Jan Pawlina

*******
Z życia GOKiS
Tradycją w Starym Polu stało się w GOKiS organizowanie balu Sylwestrowego, na który od lat
zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić ten
szczególny w roku wieczór w miłej i szampańskiej atmosferze. Również tegoroczny bal upłynął
przy dźwiękach wspaniałej muzyki, a „Staropolanie” witali Nowy Rok 2011 w wyśmienitych humorach. W dniu 17 stycznia rozpoczęły się w
naszym ośrodku ferie zimowe. Oferta skierowana
do dzieci i młodzieży miała na celu bezpieczne,
kulturalne spędzenie wolnego czasu połączone
z rozbudzeniem zainteresowań, integracją, nauką
zdrowej rywalizacji i wspólną zabawą. Program
był bardzo urozmaicony, każdy mógł w nim znaleźć dla siebie coś ciekawego. Odbyły się m.in.
wycieczki do Multikina, na lodowisko oraz na
basen. Prowadzone były zajęcia plastyczne, kulinarne, warsztaty teatralne, taneczne, wokalne,
zespołu muzycznego oraz gry na gitarze. Chętni
wzięli udział w spotkaniu z pedagogiem oraz w
konkursie plastycznym „Stop dopalaczom”.
W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną przeprowadziliśmy całonocne zajęcia dla
dzieci pt. „Noc z Opowieściami z Narnii” oraz

spotkanie zatytułowane „Podwieczorek z Babcią”. Zdrowej rywalizacji nie zabrakło zwłaszcza
wśród chłopców, którzy chętnie brali udział w
turnieju tenisa stołowego oraz piłki nożnej. Na
zakończenie ferii organizatorzy zorganizowali
podsumowanie zimowego wypoczynku, podczas
którego dzieci i młodzież zaprezentowały przygotowaną przez siebie część artystyczną, a uczestnikom wręczono nagrody za udział w konkursach
plastycznych. W tym miejscu jeszcze raz pragniemy złożyć gorące podziękowania za życzliwość, dobre serce i okazane wsparcie:
- pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Polu,
- pracownikom Posterunku Policji w Starym Polu,
- Panu Jarosławowi Szturmowskiemu,
- Panu Mirosławowi Chanasowi.

wiadała o narodzinach harcerstwa w naszej gminie oraz o osobach, które przed laty prowadziły
hufiec, o tym, jak powstawały pierwsze drużyny
harcerskie i zuchowe. Wspominała również, jaką
wspaniałą przygodą dla wielu młodych ludzi były
wyjazdy na obozy, o których do dziś trudno zapomnieć...
W dalszej części uroczystości swoje przygody
wspominali byli komendanci: druh Sylwester
Wiedeński i Mirosław Gliniecki, którzy m.in.
życzyli młodemu pokoleniu harcerzy, by mieli
tyle wspaniałych wspomnień, jak te starsze pokolenia. To, że obozowe doznania sprzed lat pozostają w pamięci, udowodniła starszym harcerzom
druhna Natalia Rucińska. Opowiadała ona o wyjazdach oraz działaniach współczesnych harcerzy,
o które troszczyła się przez dwie kadencje podharcmistrz Beata Woś, a od 2007 r. opiekę nad
nimi przejął komendant podharcmistrz Cezary
Przybyła. Harcerskie wspomnienia przeplatały
„Obozowe Przeboje” w wykonaniu zespołu wokalnego, muzycznego, gromady zuchowej „Orlik” oraz harcerzy młodszych i tych nieco starszych, którzy przybyli powspominać przygody z
młodzieńczych lat.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem dla
wszystkich mieszkańców naszej gminy były 681
„urodziny” Starego Pola, które odbyły się 19 lutego, a tegorocznym tematem obchodów było 65
– lecie harcerstwa w Starym Polu.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Pan
Włodzimierz Załucki Wójt Starego Pola. Głos
zabrała także pierwsza komendantka hufca ZHP
druhna Magdalena Roman, która z wielkim entuzjazmem, rozrzewnieniem i wzruszeniem opo-

Miłym uzupełnieniem tej sentymentalnej podróży w dawne czasy była wystawa harcerskich
fotografii przygotowana z okazji Jubileuszu. Przybliżyła ona historię harcerstwa w Starym Polu- od
jego zarania po czasy współczesne. 681 „urodziny” "Starego Pola tradycyjnie zakończyliśmy
ogniskiem oraz pokazem sztucznych ogni.
Karnawał to czas radości i wesołych zabaw połączonych z tańcami. Takie właśnie spotkanie dla
seniorów oraz zaproszonych gości, seniorów z
gminy Gronowo Elbląskie, zorganizował GOKiS.
Kolejny raz udowodnili oni, że pomimo upływu
czasu są młodzi duchem, potrafią się weselić, żartować oraz spędzać czas miło i radośnie. W tym
roku przypada 400 rocznica urodzin Jana Hewe3

liusza. Z tej okazji Fundacja „Wspólnota Gdańska” ogłosiła konkurs „Człowiek – Ziemia – Kosmos”, w którym wzięli udział uczestnicy zajęć
plastycznych oraz wiejskich świetlic. Na wyniki
konkursu czekamy do drugiej połowy kwietnia.
Kolejnym konkursem plastycznym organizowanym od 5 lat w GOKiS był konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Już tradycyjnie po
ogłoszeniu laureatów konkursu świąteczne kartki
z życzeniami trafią do instytucji i firm w naszej
gminie. Nadeszła wiosna, a wraz z nią rozpoczął
się kompleksowy remont w GOKiS. W związku z
tym działalność kulturalna będzie ogromnie
utrudniona, za co z góry przepraszamy. W miarę
możliwości postaramy się, aby większość kół
zainteresowań pracowała bez szczególnych zakłóceń i problemów, a zaplanowane imprezy odbyły się w plenerze. Jesienią 2010 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinansowania ze
środków powiatu malborskiego na kontynuację
zagospodarowania placu zabaw usytuowanego
przy GOKiS. Cieszymy się niezmiernie, że rozpatrzony został pozytywnie. Prace przy placu ruszą
niebawem, choć jest nam przykro, że niektórym
mieszkańcom nie podobają się posadzone drzewka i kwiaty, które dodają wiele uroku temu miejscu. Mamy nadzieję, że akty wandalizmu już się
więcej nie powtórzą.
GOKiS zaprasza miłośników rowerowych
wędrówek na VII wiosenny rajd rowerowy, który
odbędzie się 3 maja 2011 r.
14 maja 2011 r. zapraszamy na XVIII Festiwal
Pieśni Maryjnej. Hasło tegorocznego festiwalu
brzmi: „Jan Paweł II- Santo Subito”. Dedykowany jest Ś. P. ks. Bogdanowi Lesińskiemu. Patronat honorowy nad FPM objął Biskup Elbląski dr
Jan Styrna. Niebawem więcej szczegółów dotyczących festiwalu.
Tadeusz Burdyński

*******
Wieści z Biblioteki
Nowy rok 2011 rozpoczęliśmy pracami przygotowawczymi do ferii zimowych. Wspólnie z
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu przeprowadziliśmy podczas ferii szereg zajęć i wyjazdów
dla dzieci. Były to m.in. zajęcia manualne „Prezent dla babci i dziadka” – wykonywanie prezentów z papieru, zajęcia otwarte dla dzieci i ich
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opiekunów „Podwieczorek z babcią”. Celem tego
spotkania było głośne czytanie, wspólne poznawanie bajek i baśni oraz wspólne przygotowywanie ciasteczek, zajęcia całonocne „Noc z Opowieściami z Narnii” – celem tych zajęć było odróżnianie postaci realnych i fantastycznych oraz
współpraca w grupie. W tym czasie przeprowadziliśmy również dwa konkursy plastyczne „Ilustracja do Opowieści z Narnii” oraz „Stop dopalaczom”. W lutym w bibliotece odbyły się zajęcia
dla dzieci „Kot w butach” Celem zajęć było zapoznanie dzieci z baśnią, głośne czytanie zgodnie
z akcją "Cała Polska czyta dzieciom". Podczas
zajęć dzieci zostały zapoznane ze zwyczajami
kotów, wypełniały „jadłospis kota”, a następnie
szukały ukrytych myszek w bibliotece. Śmiechu i
radości nie było końca. Dzieci podczas zajęć wykonywały różne zadania m.in.: układanie zagadek, bawiły się w kalambury, ozdabiały ramki do
obrazków, rysowały swojego ulubionego zwierzaka. Miesiąc marzec biblioteka przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu rozpoczęła spotkaniem z seniorami pod tytułem
„Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem
2011”. Spotkanie opierało się na muzyce „Koncert życzeń”. Podczas tego spotkania każdy mógł
„podszkolić” się w kwestii obsługi komputera i
umiejętności korzystania z Internetu. Przedział
wiekowy był bardzo duży, gdyż pojawili się
uczniowie szkoły podstawowej, jako wolontariusze, którzy z wielkim zapałem pomagali starszym
uczestnikom wyszukiwać przeboje lat 60, 70, 80tych. Uczestnicy spotkania z zapałem klikali
myszkami, a po upływie kilku minut w pomieszczeniu biblioteki rozbrzmiewała muzyka lat
sześćdziesiątych. Atmosfera zrobiła się bardzo
miła, a osłodziły ją jeszcze bardziej pączki, które
zakupili organizatorzy dla swoich gości. W trakcie trwania spotkania pojawił się pomysł na zorganizowanie kolejnych spotkań. Wygląda na to,
że każde pokolenie chętnie korzysta z zasobów
Internetu. Marzec zakończyliśmy spotkaniem z
dziećmi na zajęciach „Księżniczka na ziarnku
grochu”. Celem tego spotkania było zapoznanie z
twórczością H.Ch.Andersena, wspólne głośne
czytanie. Podczas zajęć dzieci zmagały się z
krzyżówkami, zagadkami oraz wykonywały
zamki z papieru. Więcej informacji o działalności
Gminnej biblioteki Publicznej w Starym Polu na
stronie internetowej
http://www.starepole.pl/index.php?do=biblioteka
Opisane powyżej spotkania w bibliotece to działalność pozastatutowa, ale nie można zapominać

o podstawowym zadaniu biblioteki, czyli gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu księgozbioru. Biblioteka w roku 2011 włączyła do swoich zbiorów 91 woluminów podarowanych przez
czytelników. Są to książki z literatury młodzieżowej, literatury pięknej polskiej i obcej, a także
kilka egzemplarzy z literatury popularnonaukowej. Za wszystkie podarowane książki
składam serdeczne podziękowanie.
W bibliotece od początku roku do końca marca
zarejestrowano 196 czytelników i wypożyczono w
tym czasie 82 audiobooki oraz 1368 książek, z
czego 852 książki literatury dla osób dorosłych,
254 dla dzieci i młodzieży oraz 262 książki z literatury popularno-naukowej. W pierwszym kwartale bibliotekę odwiedzono 1032 razy, w tym osoby
korzystające z komputera. W bibliotece utworzone
są trzy miejsca komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Komputery są wyposażone w
nowoczesne komunikatory typu skype, gg. Zakup
komputerów został dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 Działanie 413 Wrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów.
Biblioteka posiada również ksero i drukarki, z
których mogą korzystać czytelnicy.
Został napisany wniosek do Fundacji Orange o
sfinansowanie opłat za Internet. Wniosek został
przyjęty pozytywnie i oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.
W obecnych czasach biblioteki to miejsca z nowoczesnym sprzętem komputerowym, ale najważniejszą rolę odgrywają książki. Pamiętajmy,
że czytanie wzbogaca nasz język i pobudza wyobraźnię, a więc czytajmy jak najwięcej i zachęcajmy naszych milusińskich do obcowania z
książką.
Anna Popławska-Płachta

*******
a w szkole...
obecnie trwa okres sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych. Nasi uczniowie mają się wykazać
zdobytą wiedzą. Niestety, mimo zachęt i próśb z
naszej strony, duża ilość uczniów, za wiedzą i
zgodą rodziców, nie uczestniczyła w przygotowanych dla nich zajęciach dodatkowych. Zajęciach organizowanych zarówno dla uczniów słabych, jak i zdolnych. Bez systematycznej nauki
nie możemy oczekiwać rewelacyjnych wyników.

Każdy z naszych uczniów ma możliwość dostępu
do nowoczesnych pomocy i metod, ale tylko przy
własnym zaangażowaniu i systematycznej pracy
uczeń może osiągnąć sukces.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu
finansowanego ze środków Unii Europejskiej,
którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu fizyki, chemii i biologii. Zgłosiliśmy swój udział w kolejnych takich projektach z
zakresu matematyki, języka angielskiego oraz
edukacji wczesnoszkolnej. W ramach tych projektów szkoła systematycznie wzbogaca się w
nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nauczyciele
rozwijają swoje umiejętności. Potrzebujemy do
pełnego sukcesu współpracy z rodzicami, do której serdecznie państwa zachęcamy. Jako szkoła
staramy się stwarzać jak najszerszy wachlarz
możliwości uczenia.

Nasi najmłodsi uczniowie ze szkoły podstawowej
chętnie biorą udział w konkursach organizowanych m.in. w powiecie. I tak uczennica klasy IIIa
– Agata Golińska zajęła I miejsce w Powiatowym
Konkursie Ortograficznym i będzie reprezentowała naszą szkolę podczas etapu wojewódzkiego.
W Międzygminnym Konkursie Recytatorskim
klas I-III pt. „Poezja Tuwima i Brzechwy bawi i
cieszy do dziś”, który odbył się w Kończewicach
nasi uczniowie zdobyli także wiele sukcesów. W
kategorii klas I uczennica Anita Kazimierczak z
Ib zajęła II miejsce. W kategorii klas II uczennica
Nikola Hożyn z IIa zajęła I miejsce, a Patrycja
Wojtas z IIb – II miejsce. W kategorii klas III
uczennica Aleksandra Wróbel z IIIa zajęła I miejsce, a Klaudia Marciniak z IIIb zajęła III miejsce.
W Międzyszkolnym Konkursia Ortograficznym
w Szymankowie I miejsce zajęła Ewelina Felczak
uczennica klasy IIc, Joanna Dębowska z klasy IIIa
zajęła III miejsce. W gminnym konkursie na
„Najładniejszą kartkę wielkanocną” wśród na5

grodzonych laureatów znalazły się uczennice
klasy IIIa szkoły podstawowej – Magda Lemke i
Oskar Winiarski.
W klasach IV-VI szkoły podstawowej również
odbył się konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza
Ortografii. W etapie powiatowym, który odbędzie
się 7 maja naszą szkołę będą reprezentowały:
Patrycja Maślińska z klasy Va, Sandra Kosińska z
klasy VIc i Kornelia Rekowska z klasy VIc .

W styczniu w bibliotece szkolnej odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników biblioteki szkolnej.
Dzieci zostały zapoznane z regulamin korzystania z biblioteki, a w zaczarowany świat bajek i
baśni wprowadziła je „Królowa Książka”.
Przeprowadzono w bibliotece konkurs plastyczny
dla uczniów klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej pt. „Zaczarowany świat bajek i baśni”. Laureaci tego konkursu w kategorii klas I- III to:
Małgosia Goździejewska kl. I c, Igor Klemarczyk
II b, Julia Młynarczyk kl. IIc i Jakub Kurkowski z
klasy IIIa - wszyscy oni zajęli pierwsze miejsce.
Drugie miejsca zdobyli: Mateusz Ostrowski
kl.IIa, Julia Kotuła kl.Ib, Zuzia Kochańska IIIa i
Dominika Pypłac z kl. Vc. Trzecie miejsca zajęli:
Klaudia Gościńska kl. IIa, Nikola Hożyn kl. IIa,
Wojtek Bujalski kl. IIIa i Wiktoria Menczikowska kl. IVc. W kategorii klas IV –VI pierwsze
miejsce zajęła Sandra Mamczyńska, II miejsce Dominika Pypłac kl. Vc, a trzecie - Wiktoria
Menczikowska z kl. IVc .Luty to miesiąc, w którym biblioteka przeprowadza cieszący się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci cykliczny konkurs poetycki pt. „Każdy bywa poetą” (15 edycja). Nagrodzeni uczniowie to: Magdalena Kowalska kl. IIa gimnazjum, Katarzyna Szumska z
kl. Vc, Klaudia Goździejewska kl. IIa szkoła podstawowa - zajęły I miejsce, II miejsce zdobyła
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Patrycja Głuchowska kl. Vc, trzecie zaś Klaudia
Lisińska kl. VIc.
Ostatnie miesiące to także czas zawodów i
turniejów sportowych, na których nasi uczniowie
zdobywają kolejne medale i puchary. W lutym
chłopcy z klas IV-VI szkoły podstawowej zdobyli
III miejsce w piłce siatkowej podczas Mistrzostw
Powiatu Malborskiego. W marcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej, na których
chłopcy z klas IV-VI zajęli II miejsce, a dziewczęta – IV. Podczas Igrzysk Żuławskich w tenisie
stołowym uczeń klasy IVb – Maciej Zalewski
wywalczył I miejsce, zaś Bartosz Kwiatkowski z
VIb - III miejsce.
Podczas „Gimnazjady Powiatowej” w piłce
ręcznej dziewczęta z klas I-III gimnazjum wywalczyły III miejsce, zaś chłopcy – V, a w piłce
koszykowej dziewczęta zdobyły II miejsce, zaś
chłopcy – III. Uczeń klasy IIa gimnazjum –
Szymon Sulikowski zajął II miejsce podczas Indywidualnych Biegów Przełajowych na szczeblu
powiatowym, zaś na etapie wojewódzkim uplasował się na XXVIII miejscu.
Trwa nabór uczniów do pierwszej klasy szkoły
podstawowej. Rodzice mogą zapisać swoje pociechy, wypełniając odpowiedni formularz zgłoszenia i składając go w sekretariacie szkoły.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, istnieje
możliwość zapisania do szkoły sześciolatków.
Daje to szansę na stworzenie mniej licznych klas,
niż będzie to w przyszłym roku, kiedy do pierwszej klasy przyjdą wszystkie siedmiolatki i sześciolatki – wówczas klasy będą bardzo liczne.
W związku z tym, aby ułatwić dzieciom w tym
roku adaptację planujemy utworzenie osobnej
klasy sześciolatków, o ile znajdzie się odpowiednia ilość dzieci do jej utworzenia.
Tadeusz Kaczorek

*******
Informacje z Przedszkola
W dniu 31 marca 2011 roku zakończyła się
rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny
2011/2012. W terminie złożone zostały 133 karty.
Rodziców dzieci 5 i 6- letnich, którzy do tej pory
nie zapisali swoich pociech prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do przedszkola. Dzieci te mają
obowiązek odbywania rocznego przygotowania
przedszkolnego.

Dzień 31 marca ( zgodnie z procedurą przedszkola) jest także terminem wypełniania przez nauczycieli dzieci starszych końcowych informacji
w kartach obserwacji pedagogicznych. Wnikliwa
obserwacja dzieci w różnorodnych sytuacjach
dnia codziennego, w trakcie zabaw, zajęć, imprez
i uroczystości – dostarcza nauczycielowi wiedzy
na temat posiadanych przez nie wiadomości i
umiejętności. W oparciu o tę wiedza wychowawca grupy planuje pracę z całą grupą oraz pracę w
małych zespołach lub indywidualną- by zasób
wiedzy przedszkolaków stale się bogacił i by wykształcić u nich pożądane umiejętności. Wyniki
obserwacji odnotowywane są trzy razy w ciągu
roku szkolnego w kartach obserwacji pedagogicznych prowadzonych dla każdego dziecka
uczęszczającego do przedszkola. Analiza porównawcza I i III obserwacji dowodzi, iż w zakresie
wszystkich form aktywności dzieci nastąpiła
ogromna poprawa. Przedszkolaki są bardziej samodzielne, potrafią lepiej funkcjonować w społeczności przedszkolnej. Poprawiła się wrażliwość estetyczna dzieci, wzbogacił się zasób wiedzy dotyczący otoczenia przyrodniczego, społecznego oraz pojęć matematycznych. Starszaki
są lepiej przygotowane do nauki pisania i czytania. Dzięki prowadzonej w przedszkolu terapii
logopedycznej oraz ćwiczeniom z zakresu rozwoju mowy i myślenia organizowanym przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowychnastąpił u dzieci znaczny rozwój mowy. Przedszkolaki z orzeczeniami o potrzebie wczesnego
wspomagania uczestniczą w zajęciach kompensacyjno- wyrównawczych prowadzonych w przedszkolu.
W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna obok realizacji programu profilaktycznego: „Wzorowy przedszkolak” oraz programu:
„Jestem Polakiem i Europejczykiem” – bierze
udział w ogólnopolskim programie organizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska
pod hasłem: „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Spośród działań przewidzianych do realizacji w
ramach programu do tej pory udało się zorganizować:
• Obchody Dnia Oszczędzania Energii,
• Obchody Dnia Marchewki,
• Dzień Soków, Warzyw i Owoców,
• Zbiórkę baterii w przedszkolu,
• Kąciki zielone we wszystkich grupach,
• Wystawę: „Oszczędzamy energię”,
• Zajęcia z zakresu ochrony środowiska,

• Ankietę dla rodziców o tematyce ekologicznej,
• „Ptasią stołówkę- dokarmianie ptaków zimą”,
• Segregację śmieci w przedszkolu.
Zorganizowano dwa konkursy: „ Konkurs na
wiersz lub piosenkę o tematyce ekologicznej”
oraz „ Konkurs na plakat zachęcający do oszczędzania energii’. Pierwszy z nich został już rozstrzygnięty, oto wyniki:
I miejsce: Ewelina Mitura z mamą
(gr.„Muchomorki”)
II miejsce: Oliwier Dziki z mamą
(gr.„Biedronki”)
III miejsce: Olga Klemarczyk z mamą
(gr.„Biedronki”)
Wyróżnienia otrzymali:
Olga Klemarczyk z mamą ( gr.„ Biedronki”)
Piotr Kurkowski z mamą ( gr. „ Motylki”)
Michał Popiołek z mamą ( gr. „ Muchomorki”).

Wpłynęły już prace na drugi konkurs, plakaty
czekają na ocenę jury, co wkrótce nastąpi.
Przedszkolaki biorą także udział w konkursie
organizowanym przez Nadleśnictwo Elbląg:
„ Las jest zawsze otwarty”. Kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych jest bardzo bogaty i
urozmaicony. Dzieci uczestniczyły w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, przystąpiły do
akcji: „Góra Grosza”, za co otrzymały podziękowania od organizatorów. Do tej pory w przedszkolu odbyły się:
• „Jasełka” przygotowane przez grupę „Biedronki”,
• zabawa karnawałowa zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
• „Powitanie Wiosny” przygotowane przez grupę „ Pszczółki”,
Dzieci gościły w przedszkolu aktorów oraz same
występowały w tej roli. Przygotowały następujące przedstawienia:
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• „Dzień Soków, Warzyw i Owoców” (gr.
„Muchomorki” i „Motylki”)
• „Jaś i Małgosia w krainie bajek”
(gr. „Pszczólki”)

nauczycieli dziękuję za życzliwość, serdeczność i
duże zaangażowanie w działania podejmowane
przez przedszkole. Więcej zdjęć z uroczystości
przedszkolnych i informacji znajdziecie Państwo
na stronie internetowej
www.przedszkololestarepole.dlaprzedszkoli.eu
Mirosława Chudzik

*******
Pomoc Społeczna

Aktualnie w salach przedszkolnych trwają przygotowania do przedstawienia teatralnego o tematyce ekologicznej oraz przedstawienie „ Kubusiowe rymowanki”. W najbliższym czasie zostaną
zorganizowane następujące imprezy:
• „Wielkanocny zajączek – wyjazd do Drzewiny”,
• „Festyn Rodzinny”,
• „Dzień Dziecka”,
• „Pożegnanie dzieci 6- letnich”.
W lutym we wszystkich grupach wiekowych odbyły się zajęcia otwarte pod hasłem:
„Watentynki z mamą i tatą”. W naszym przedszkolu od wielu lat zajęcia otwarte przyjmują
formę zabaw integracyjnych, podczas których
zarówno dzieci, jaki i rodzice świetnie się bawią.

Bardzo duża frekwencja rodziców na zajęciach
otwartych oraz na wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole
ogromnie cieszy i świadczy o coraz lepszej
współpracy placówki z rodzicami. W imieniu
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Pomoc społeczna zgodnie z art.2 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej ma na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przez własne środki, możliwości i uprawnienia należy rozumieć nie tylko sytuację materialną, ale także właściwości psychofizyczne, kwalifikacje zawodowe, aktywność w
rozwiązywaniu własnych i rodzinnych problemów
oraz gotowość współdziałania w tym celu z innymi (np. ubieganie się o dodatek mieszkaniowy,
świadczenia rodzinne, alimenty, stypendia, itp).
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zgodnie z art.4 ustawy o pomocy społecznej
mają obowiązek współudziału w rozwiązywaniu
ich trudnej sytuacji życiowej (np. współpraca
z jednostkami pomocy społecznej i pracownikami
socjalnymi, aktywne poszukiwanie pracy, wniesienie powództwa o alimenty).
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a także odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, nie dotrzymywanie
jego postanowień, nieuzasadniona odmowa
podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub
nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, stanowi
podstawę do odmowy przyznania, uchylenia
decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na podstawie art. 11 ust. 2 obowiązującej ustawy.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej przysługuje:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód
nie przekracza kwoty 477 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie
przekracza kwoty 351 zł, zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot
wymienionych kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym
w rodzinie.
Formy przyznawanych świadczeń pieniężnych
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej,
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie,
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak
również dochód na osobę w rodzinie są niższe od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Wysokość zasiłku stałego zależna jest od dochodu osoby lub rodziny.
Zasiłek okresowy:
przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1.osobie samotnie gospodarującej, której dochód
jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej tj. 477,00 zł.;
2.rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego rodziny tj. 351,00 zł. x ilość osób
w rodzinie.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa
niż 20,00 zł miesięcznie.
Zasiłek celowy:
przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
- świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku

zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe może zostać przyznany
specjalny zasiłek celowy.
Pomoc w formie posiłku przyznawana jest na
podstawie rządowego programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom, w
szczególności dzieciom do 7 roku życia, uczniom
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku,
chorym lub niepełnosprawnym, u których dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium
dochodowego wynoszącego odpowiednio dla
osoby samotnie gospodarującej - 477,00 zł, dla
osoby w rodzinie – 351,00 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przysługują osobie samotnej lub
osobie samotnie gospodarującej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie
mogą jej zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują
pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami
dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych.
W imieniu osób wymagających wsparcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje
wszystkim tym, którzy przekazują nieodpłatnie dary rzeczowe.
Barbara Żołędziewska
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Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2010 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Stare Pole obejmuje zestaw danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia
2010 roku. Informacja zawiera:
• dane o przysługujących Gminie prawach własności;
• dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o udziałach w spółkach);
• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
• inne dane i informacje o zdarzeniach mających
wpływ na stan mienia.
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa
majątkowe należące do gminy. Podstawowym
składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego
zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa
trwałe (środki trwałe i inwestycje nieskończone),
należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe (m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem
mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a
więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. Tak zaprezentowane poszczególne składniki aktywów, będą zawierać informacje o całym majątku Gminy w
układzie jednostek organizacyjnych i jednostek
samorządu terytorialnego, które gospodarują lub
użytkują ten majątek. Sposoby nabycia mienia
komunalnego regulują głównie przepisy ustawy o
samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych, przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz Kodeks Cywilny.
Formy gospodarowania mieniem szczegółowo
reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny. Zgodnie z ww. ustawą wraz z zastrzeżeniami
wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące
własność gminy może być przedmiotem:
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- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie
wieczyste, darowizny, wnoszone aportem do
spółki, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu,
- oddawane w trwały zarząd, użytkowanie.
Gmina, może rozporządzać mieniem gminnym, w
formach prawem przewidzianych, co, do którego
uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem,
które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem
prawa własności na rzecz gminy. Gmina Stare
Pole posiada w swoich zasobach nieruchomości,
które nabyła nieodpłatnie na własność w roku
1991 w drodze komunalizacji. Wszystkie grunty
komunalne mają urządzone księgi wieczyste,
mogą być i są przedmiotem obrotu. Gmina korzystając z pełnej swobody dysponowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność, sprzedaje, oddaje w użytkowanie wieczyste, wydzierżawia, oddaje w najem, trwały zarząd lub użyczenie. Gminne zasoby nieruchomości wykorzystywane są na realizację celów publicznych, a w
szczególności budownictwa mieszkaniowego
oraz związanych z tym budownictwem urządzeń
infrastruktury technicznej. Podstawą tworzenia
gminnego zasobu nieruchomości są plany i studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy uchwalane na podstawie
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Stan mienia Gminy Stare Pole na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:
Wartość ogółem wynosi 31.824.250,93 zł, w tym
wartości:
-GOPS Stare Pole - 144.924,16 zł
-GOKiS Stare Pole- 2.781.259,77 zł
-Przedszkole
352.651,77 zł
-Zespół Szkół - 5.018.751,47 zł
-Biblioteka Gminna - 71.906,22 zł
-Urząd Gminy 23.454.757,54 zł
w tym:
wartość gruntów (187,69 ha) 1.360.781,02 zł
I. Wykaz mienia komunalnego z generalnym
podziałem na mienie w postaci gruntów i mienie w postaci obiektów, a w szczególności:
Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne
przeznaczenie i funkcje określone w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, w
tym: niezabudowane a przeznaczone pod mieszkalnictwo i usługi, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, tereny zieleni, sportu i rekreacji, pod

lokalizację obiektów cmentarnych, zabudowane
budynkami użytkowymi lub mieszkalnymi gminnymi i na cele użyteczności publicznej. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu
zostały zaewidencjonowane w grupach według
ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy
wyborze kierunków i form ich zagospodarowania
i wykorzystywania, w sposób następujący:
1) wykaz gruntów w hektarach z podziałem na
zasadnicze grupy:
- drogi stanowią 119,60 ha
są to drogi drogi wewnętrzne ( śródpolne, dojazdowe) wydzielone pod projektowane ulice
lokalne i dojazdowe, projektowane ciągi pieszo
– rowerowe nie zaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych;
- tereny zielone obejmują obszar 13,23 ha
do nich zaliczamy: park w Kaczynosie i Krzyżanowie, lasek w Starym Polu oraz boiska: w
Starym Polu, w Złotowie, w Kaczynosie, w
Szlagnowie, w Królewie i Ząbrowie;
- grunty zabudowane i niezabudowane zajmują
powierzchnię 9,20 ha, są to grunty wraz z częściami składowymi tj. budynkami mieszkalnymi
komunalnymi i innymi urządzeniami trwale
związanymi z gruntami oraz na których nie zostały wzniesione żadne budowle, a które są lub
mogą być wykorzystane zgodnie z planem i studium zagospodarowania przestrzennego na cele
budowlane;
- rowy obejmują powierzchnię 1,14 ha;
- grunty, na których usytuowany jest cmentarz
komunalny w Krzyżanowie obejmują powierzchnię 2,49 ha;
- grunty wykorzystywane rolniczo zajmują obszar 29,56 ha, są to grunty, które w chwili obecnej są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej ;
- grunty różne oraz nieużytki obejmują obszar
10,31 ha;
- grunty, na których usytuowane jest wysypisko śmieci zajmują obszar 2,16 ha.
Z gminnego zasobu, wymienionego wyżej, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości
do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i wykorzystania, i tak:
- do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów gminy z gminnego zasobu część gruntów
wydzierżawiana i wynajmowana jest (umowami dzierżawy i najmu) zainteresowanym
osobom na okres od 1 roku do 3 lat.

Obszar gruntów, tak rozdysponowanych na czas
określony w danym roku i w ciągu roku jest
zmienny, zatem i dochody z tego tytułu są wielkością zmienną.
2) wykaz obiektów komunalnych
- Przedszkole w Starym Polu,
- Zespół Szkół w Starym Polu,
- obiekty OSP w Starym Polu /w budynku wielofunkcyjnym/ i Ząbrowie,
- składowisko odpadów komunalnych w Szaleńcu,
- budynek administracyjny w Starym Polu,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym
Polu oraz 8 świetlic wiejskich: w Janówce, Kleciu, Złotowie, Królewie, Kaczynosie Szlagnowie,
Kraszewie i Ząbrowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
- oczyszczalnie ścieków: w Starym Polu, Złotowie i Krasnołęce,
- zasób mieszkaniowy.
W chwili obecnej posiadamy 18 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej wynoszącej
798,48 m2, o łącznej ilości izb 49.
Wszystkie te mieszkania są na ogół w dostatecznym stanie technicznym. Prowadzona dotychczas
polityka mieszkaniowa zmierzała i zmierza do
prywatyzacji mieszkań w jak najszerszym zakresie. Pustostany sprzedawane są w formie przetargu, dla najemców lokali stosowane są ulgi zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy.
Udziały Gminy:
W 2010 r. Gmina objęła na mocy art. 258 kodeksu spółek handlowych 81 sztuk nowych udziałów
po 553 zł każdy, na łączną kwotę 44.793,00 zł w
spółce pod firmą "Centralny Wodociąg Żuławski"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim.
W chwili obecnej posiadamy 5.169 udziałów po
553,00 zł każdy, na łączną kwotę 2.858.457,00 zł.
w kapitale zakładowym i 483,00 zł w kapitale
zapasowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Nowym Dworze Gdańskim. Przedmiotem działalności spółki jest:
1) pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej,
2) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
3) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie rozdzielczych obiektów liniowych;
rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
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5) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych,
6) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych,
7) badania i analizy techniczne,
8) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
9) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w
zakresie przesyłowych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
3) Stan gruntów komunalnych na dzień 31
grudnia 2010 r. w rozbiciu na poszczególne
obręby
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Miejscowość

Klecie
Janówka
Kaczynos
Kaczynos
Kolonia
Kikojty
Kławki
Krasnołęka
Kraszewo
Królewo
Krzyżanowo
Parwark
Stare Pole
Szaleniec
Szlagnowo
Ząbrowo
Złotowo
RAZEM

Wartość w zł

Powierzchnia
w ha

1.316,89
14.134,00
62.353,59

9,83
11,91
5,84

418.662,40
553,00
6.197,00
44.181,29
111.545,17
25.706,66
98.948,40
120.541,00
379.653,22
1.248,00
37.141,00
8.046,74
30.552,66

10,21
3,31
2,99
5,27
8,55
17,18
11,27
3,33
42,3
5,05
3,65
28,72
18,28

1.360.781,02

187,69

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.
Planowany dochód z gospodarki nieruchomościami i gruntami na 2011 r. wynosi 121.786,00
zł w tym:
1. z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu
gruntów - 4.886,00 zł
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 58.000,00 zł, w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne - 6.000,00 zł
- czynsze za lokale użytkowe - 14.370,00 zł
- pozostałe dochody (TP SA, POLKOMTEL,
transf., tablice- reklamy, dzierżawa gruntów
rolnych, dzierżawa gruntów pod działalność
handlową) - 37.630,00 zł
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3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych
- 58.400,00 zł, w tym:
- planowana sprzedaż w roku 2011 20.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych ( sprzedaż ratalna) - 38.400,00 zł
4. odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł
III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- sprzedano w formie przetargu 2 działki pod
uprawy rolne w miejscowości Stare Pole,
- sprzedano na rzecz najemców: 2 lokale mieszkalne w miejscowości Królewo,
- sprzedano 2 nieruchomości gruntowe w miejscowości Stare Pole, jako niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej już własność osób,
które ją nabyły,
- nieodpłatnie nabyto z mocy prawa od Skarbu
Państwa nieruchomość stanowiącą drogę w miejscowości Parwark,
- nieodpłatnie przejęto od Skarbu Państwa nieruchomości stanowiące drogi w miejscowości Szlagnowo, Królewo i Kaczynos Kolonia.
IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty
komunalne w okresie od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.
1. Zakończono modernizację drogi gminnej w
miejscowości Kaczynos i Janówka w kierunku
Leśniczówki. Położono nawierzchnię z płyt drogowych. Część zadania została zrefundowana ze
środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i
Nadleśnictwa Elbląg.
2. Wykonano instalację solarną na obiekcie sportowym ORLIK 2012 w miejscowości Stare Pole.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
3. Opracowano dokumentację techniczną na remont zaplecza sportowego na terenie bazy sportowo rekreacyjnej w Starym Polu.
4. W ramach prawidłowego funkcjonowania
oczyszczalni ścieków:
-zmodernizowano przepompownię Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu,
- w ramach zmniejszenia kosztów utrzymania
obiektu w Złotowie zakupiono dmuchawę do
napowietrzania ścieków.
5. Na utrzymanie cmentarza komunalnego w
Krzyżanowie w roku 2010 wydano 4.810,17 zł
(energia, wywóz śmieci i koszty zarządu).

6. Została wybudowana świetlica wiejska we wsi
Kraszewo wraz z zagospodarowaniem terenów
przyległych i wykonaniem boisk sportowych w
ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa
Wsi.
7. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Królewo. Dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
i zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
8. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kraszewo, Parwark.
9. W ramach poprawy gospodarki wodnej poprzez współfinansowanie inwestycji przekazano do Centralnego Wodociągu Żuławskiego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Nowym Dworze Gdańskim kwotę 44.793,00
zł, na zwiększenie liczby udziałów.
10. Przebudowano drogę wewnętrzną w Starym
Polu (osiedle elbląskie), część środków otrzymano z Agencji Nieruchomości Rolnych.
11. Została opracowana dokumentacja techniczna
na przebudowę układu drogowego i uzbrojenia
ulicy Słonecznej w Starym Polu.
12. Na poprawę warunków życia mieszkańców
niektóre sołectwa dokonały wydatków na cele
inwestycyjne na gruntach lub obiektach komunalnych.
V. Koszty związane z utrzymaniem mienia.
1. Poniesione koszty w 2010 r. wyniosły
43.177,22 zł
2. Plan na rok 2011 na gospodarkę gruntami i
nieruchomościami wynosi 117.000,00 zł
w tym: - remonty budynków, wyceny gruntów,
budynków i lokali mieszkalnych, ogłoszenia,
wywóz śmieci, dostawę wody oraz inne koszty
związane z utrzymaniem i sprzedażą mienia.
VI. Zamierzenia obrotu majątkiem gminy na
okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
W celu uzyskania jak największych dochodów z
mienia komunalnego oraz zminimalizowania
kosztów związanych z ich zagospodarowaniem
określone zostały zasady gospodarowania gruntami, zabudowanymi i niezabudowanymi i tak:
nieruchomości stanowiące własność gminy będą
sprzedawane na własność lub oddawane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użyczenie
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie:

- grunty, które stanowią rolnicze wykorzystanie
będą dzierżawione osobom fizycznym lub prawnym na okres, co najmniej jednego roku.
- planuje się dalszą sprzedaż nowo utworzonych
działek budowlanych w Starym Polu
- budynki i lokale wraz z gruntem oddane są w
najem, a następnie będą sukcesywnie sprzedawane na rzecz najemców.
Zaplanowano w budżecie gminy środki na:
- przebudowę układu drogowego i uzbrojenia
ulicy Słonecznej w Starym Polu,
- remont pomieszczeń bazy Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego przy ul. Gen. J. Bema i ul. Marynarki Wojennej w miejscowości Stare Pole.
Przewidywane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- na inwestycję pod nazwą: budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kraszewo, Parwark i
remont oczyszczalni ścieków w Starym Polu.
Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym,
- nieodpłatne przejęcie gruntów (dróg) od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w
Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim,
- w ramach poprawy dostępu do wysokiej jakości
usług medycznych w Gminie, planuje się prace
budowlane w obiekcie Ośrodka Zdrowia, stanowiącego mienie komunalne,
- w ramach terenów estetyki wiejskiej planuje się
zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.
Dworcowej w Starym Polu. Na ten cel został
złożony wniosek Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich LEADER,
Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność gminy
jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie
czynności w zakresie gospodarowania nim, a w
szczególności dotyczące ich obrotu podlegają
szczególnym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada
przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami - podstawowym akcie prawnym dotyczącym zasad
gospodarowania nieruchomościami jednostek
samorządowych. Organ wykonawczy, w granicach swoich uprawnień i kompetencji w zakresie
gospodarowania mieniem, sukcesywnie analizuje
stan posiadanego mienia i podejmuje prawem
przewidziane decyzje w celu właściwej i racjo13

nalnej gospodarki tym mieniem, mając na uwadze również rachunek ekonomiczny, dochodów i
wydatków określanych w budżecie. Przeznaczenie nieruchomości gminy do zbycia, a przede
wszystkim skuteczne ich zbycie (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste) powoduje uszczuplenie majątku gminy z jednoczesnym przysporzeniem dochodów w budżecie gminy.
Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wiesława Maluga

*******
Aktualności
Zaproszenie
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zapraszają na
przegląd pieśni Maryjnych, który odbędzie się w
dniu 14 maja (sobota) o godz. 900. Mszę Świętą
odprawi Jego Ekscelencja Biskup Jan Styrna.
Liczymy, że mieszkańcy gminy będą uczestniczyć w tym, od lat organizowanym festiwalu.
Przegląd poświęcony jest beatyfikacji Jana Pawła
II i nieżyjącemu inicjatorowi festiwalu proboszczowi ks kanonikowi Bogdanowi Lesińskiemu.
***

Kwalifikacja wojskowa
1.W okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa pomorskiego kwalifikacja
wojskowa.
2.Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn:
a) urodzonych w 1992 roku,
b) urodzonych w latach 1987-1991, którzy nie
posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) urodzonych w latach 1990-1991 którzy:
- ze względu na stan zdrowia zostali uznani za
czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby
wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się także
kobiety:
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urodzone w latach 1987 – 1992 posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę
w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz
na kierunkach psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół.
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
wzywa się również osoby, które ukończyły 18
lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej
zdolności do czynnej służby wojskowej.
5. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3
miesiące na terenie gminy Stare Pole – przeprowadzona zostanie w MALBORKU przy ul.
PLAC SŁOWIAŃSKI 18 (Miejski Dom Kultury) w dniach 2-3 czerwca 2011 r. od godziny 800.
6. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) dowód osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadane
dokumenty dotyczące stanu zdrowia,
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień –
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez
nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające
poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
7. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej
od obowiązku stawienia się.
8. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która
z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i
miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta.
9. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt
nałoży na nią grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej.
Wanda Łapacz

Powszechny spis ludności
i mieszkań

Jubileusz

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. rozpoczął się Powszechny spis ludności i mieszkań. Jest on
pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy
Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Spis powszechny
dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o
liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno społecznej i zawodowej, a także o społeczno ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o
ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego
kraju. Spis obejmuje:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami;
• mieszkania i budynki, w których znajdują się
mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami;
• osoby nie mające miejsca zamieszkania.
Spis ludności i mieszkań będzie realizowany metodą mieszaną:
• samospis internetowy,
• wywiad telefoniczny prowadzony przez
ankietera statystycznego,
• wywiad rejestrowany na przenośnym
urządzeniu elektronicznym prowadzony
przez rachmistrza spisowego.
Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.
Spis jest obowiązkowy i nie można odmówić
udzielenia informacji rachmistrzowi chyba, że
wyrazimy chęć spisania się samodzielnie przez
internet lub telefonicznie przy udziale ankietera
statystycznego. Udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania nie jest obowiązkowe.
O fakcie tym powinien poinformować nas rachmistrz. Unikanie kontaktu z rachmistrzem grozi
grzywną do 5 tys. zł, natomiast za podanie nieprawdziwych danych - kara pozbawienia wolności.
Na naszym terenie rachmistrzowie będą legitymować się dokumentem wystawionym przez
Urząd Statystyczny w Gdańsku. Aby potwierdzić
tożsamość rachmistrzów można także kontaktować się z Urzędem Gminy. Spis ludności potrwa
do 30 czerwca 2011 r. Więcej informacji o spisie
można znaleźć na stronie www.spis.gov.pl.

Dnia 18 marca 2011 r. Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu gościł jubilatów 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczeni zostali:
• Aniela i Stanisław Szysz
• Katarzyna i Mieczysław Ptak
• Anna i Wacław Wróbel
• Irena i Stanisław Urbańczyk

Janusz Salamonik

Gratulacje i życzenia złożyli Wójt Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz licznie
zebrani goście.
Krystyna Fałek
***

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 21 marca w Urzędzie Gminy Stare Pole odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, w którym wzięła udział młodzież ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starym Polu. W eliminacjach uczestniczyło 10 osób.

Najlepszymi w poszczególnych grupach wiekowych okazali się:
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•
•

Kornelia Pełka - z młodszej grupy wiekowej,
Michał Bednarz - ze starszej grupy wiekowej.
Zwycięzcy reprezentować będą gminę Stare Pole
w turnieju na szczeblu powiatu.
Krystyna Fałek
***

Szanowni Państwo!
Gminna Biblioteka Publiczna, Biblioteka Szkolna
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym
Polu pod patronatem Wójta Gminy Stare Pole
serdecznie zapraszają do udziału
w Gminnym Konkursie Literackim
„Legenda o mojej miejscowości w gminie
Stare Pole”.
Legenda ma być oryginalna, wymyślona samodzielnie (mogą pomóc rodzice, opiekunowie, dziadkowie), wcześniej niepublikowana. Celem konkursu
jest popularyzacja wiedzy o Gminie Stare Pole.
Więcej informacji na stronie internetowej
http://www.starepole.pl/index.php?do=biblioteka

Drugi złożony wniosek dotyczy wykonania instalacji solarnej na obiekcie Zespołu Szkół i Przedszkolu w Starym Polu. Wartość tego projektu to
400 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 250
tys. zł. W chwili obecnej projekty są weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Lucyna Szymańska

POMORSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
w Gdańsku
ODDZIAŁ STARE POLE
ORGANIZUJE

II WIOSENNE

***

TARGI OGRODNICZE
STARE POLE

Unijne dotacje dla Gminy
W dniu 11 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Wójt Gminy
Stare Pole podpisał umowę o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na realizację operacji pn. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Dworcowej w Starym Polu. Projekt przewiduje wykonanie na skwerku, znajdującym się na końcu ulicy alejek, ławeczek oraz nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 38.247,00 zł. Projekt zostanie
zrealizowany do końca bieżącego roku.
Do końca stycznia można było składać wnioski o
przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W
ramach tego konkursu Gmina Stare Pole złożyła
dwa wniosku. Pierwszy z nich dotyczy budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni przy ulicy Słonecznej i remontem oczyszczalni ścieków w Starym Polu. Łączna wartość
projektu to ponad 3,6 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi prawie 2,2 mln zł.
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7-8 maja 2011 roku
Sobota, niedziela, godz. 10.00 – 17.00
Podczas Targów:
 Ekspozycje handlowe:

• drzewa i krzewy owocowe, kwiaty i rośliny
ozdobne, nasiona, sadzonki, cebule, rośliny
rabatowe
• nawozy, środki ochrony roślin
• wyposażenie ogrodów, narzędzia i sprzęt
ogrodniczy
• systemy grzewcze, materiały budowlane
• ochrona środowiska, odnawialne źródła energii
• rzemiosło, produkty tradycyjne i regionalne
• prezentacja firm samochodowych
• wystawa gołębi i ptaków ozdobnych
• doradztwo rolnicze
• „wesołe miasteczko”



Prezentacja instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

