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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku 2013
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i świątecznego nastroju
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Stare Pole
Jak co roku, przeżywamy Święta Narodzenia
Jezusa. Myślami będziemy wracać do tego, co
powoli mija, pozostaną wspomnienia. Nie jednemu z nas popłynie łza radości i smutku. Żyjmy
nadzieją na lepsze jutro tych Świąt i Nowego Roku. Tego z całego serca życzą Wam
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
wraz z radnymi Gminy i Powiatu
Niech tym chwilom towarzyszą słowa ludowej
poetki z Piwnicznej, Wandy Łomnickiej- Dulak:
„Wigilia pachnie jedliną
I dziecięcymi snami
Stół jaśnieje opłatkiem
Czy pierwszymi gwiazdkami
Wigilia płonie miłością
Odkrywaną na nowo
Mocniejszą od codzienności
Dziś zmienia znaczenie słowo
Wigilia grzeje dobrocią
Gniewy gasi wzruszeniem
Samotną łzę ociera
Kruszy żalu kamienie
Wigilia rozdaje szczęście
Przyzywane w życzeniach
Biegnie ścieżką przyszłości
I chowa się we wspomnieniach
Wigilia dzwoni kolędą
Stawia trudne pytania
Czy długo potrafimy
Snuć nitkę pojednania”.
Boże Narodzenie 2012 r.

*******
Z kolędą na Święta
Boże Narodzenie jest nie tylko wielkim świętem kościelnym. Jest przede wszystkim najbardziej zacisznym świętem domowego ogniska i
rodziny. Wśród zwykłych radości – choinki, wigilijnych potraw i prezentów – uroczystość wigilijna wyróżnia się śpiewem ku czci Dzieciątka Bo2

żego. Ich źródłem jest zachwyt i podziw dla małego Jezusa i Świętej Rodziny. W starożytnym
Rzymie w tym czasie odwiedzano się i obdarowywano prezentami, śpiewając przy tym kolędy.
Obyczaj ten przetrwał do końca XVI wieku. Jednak słowo kolęda zyskało dzisiejsze znaczenie
dopiero pod koniec XVII wieku. Legenda mówi,
że pierwszą kolędę zaśpiewał Św. Franciszek.
Wielką rolę w rozwoju kolęd odegrały zakony
Franciszkanów i Bernardynów i zapoczątkowali
oni urządzanie szopek i jasełek. Pierwszą szopkę
urządził Św. Franciszek w 1223 roku. Należy
nadmienić, że kolędy ukształtowały się w XIII
wiecznej Francji. Do Polski przyszły z zachodu i
nabrały swojskiego charakteru. Pierwsze ślady
kolęd na ziemiach polskich można spotkać już w
XV w. głównie w misteriach i dialogach. Jednak
najstarsze zabytki pochodzą dopiero z połowy XV
w. Miały one formę modlitwy. Pierwsze pieśni
bożonarodzeniowe śpiewane na ziemiach polskich pochodzą z lat 1424-1440. Z XVI wieku
pochodzi już około 100 pieśni na uroczystość
Bożego Narodzenia, autorstwa Franciszkanów. W
okresie baroku nastąpił rozkwit kolęd, ale miały
one charakter narodowy. Wiele kolęd w XVII
wiecznym rodowodzie to pieśni karmelitańskie,
część pochodzi z klasztorów Klarysek, a część z
klasztorów Benedyktynek. Zachowało się ich
około 700. Polskie kolędy powstałe do końca
XVIII w. śpiewane są do dziś. Pierwszy zbiór
kolęd polskich pochodzi z lat 1630 i 1705. W
roku 1722 Adolf Chyliński – polski muzykolog
spisał i opracował 350 utworów o tematyce Bożego Narodzenia. W XIX wieku powstaje najpopularniejszy zbiór polskich kolęd, większość z nich to
utwory anonimowe. Do dziś wiadomo, że najsłynniejsze napisali Franciszek Karpiński, Piotr Skarga, Teofil Lenartowicz, Jan Kochanowski, Mikołaj
Sęp-Sarzyński, Andrzej Morsztyn i Juliusz Słowacki. Niestety nie były zbyt popularne i zapomniano o nich. Melodie kolęd są różnorodnie oparte na melodiach hymnu, poloneza, kujawiaka czy
krakowiaka. Ważne jest to, że jeżeli wgłębimy się
w wyobraźnię śpiewanego tekstu, to stajemy się
uczestnikami tych scen. Niech śpiewaniu kolęd
towarzyszą nam słowa ks. Jana Twardowskiego:
„Pomódlmy się w Noc Betlejemską
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko się nam rozplątało
Węzły, konflikty, powikłania”.

Zwyczaje Wigilijne
W niektórych regionach tradycja nakazuje, że
pod koniec biesiady wigilijnej dzielić się jabłkiem, aby w ten sposób umocnić więzy rodzinne i
aby każdy z biesiadników powracał zawsze
szczęśliwie do domu. Wieczerza powinna składać
się z potraw przyrządzanych z wszystkiego, co w
polu, lesie, ogrodzie, sadzie i wodzie. Przez cały
dzień, aż do wieczerzy wigilijnej zachowywano
ścisły post, szczególnie niezamężne dziewczęta
pilnie przestrzegały postu, gdyż miało to zapewnić dobrego męża. Kiedy będziemy zasiadać do
stołu, dmuchnijmy na krzesło, aby broń Boże nie
przysiąść ducha przodków, który przybył do nas
w gości. Zwaśnieni ze sobą godzą się wówczas, a
znakiem chęci do zgody jest to, że jeden z nich
pośle do drugiego kogoś z prośbą o przybycie na
wigilię. W wigilię wybaczają sobie urazy, zapominają krzywdy, godzą nieprzyjaźnie, umawiają się i
ugadzają czeladź. Stąd też Wigilia – Godami nazwana. Na Podhalu powszechnie spotykamy piękny zwyczaj. Gdy pierwsza gwiazda zamruga na
niebie, wszyscy skupiają się przy wigilijnym stole,
najstarszy z rodziny wstaje i deklamuje:
„Na dolinie stoi kamień
Sam Pan Jezus siedzi na niem
A Najświętsza Panienka
Kładzie kwiotki do wioneczka
Trzej Królowie w srybrze, w złocie
Przyzirajom się robocie
Niegże u nas, ludzie prości
Tako radość, tyż zagości”
W Wigilię życzono sobie: „Żebyś długo żył i
kapeluszem wódkę pił”.
Chleb ze stołu wigilijnego, jedzono po kawałeczku każdego dnia, od Wigilii do Nowego Roku,
żeby zapewnić sobie urodzaj. Przed mszą Pasterkową nie udają się na spoczynek, aby nie drzemać
przez cały rok przy każdej robocie. Po kolacji
ustawiamy na podłodze 12 świec, po jednej na
każdy miesiąc i kolejno przeskakujemy, jeśli
przewróci się świeca w miesiącu, któremu przypisane „czekają kłopoty finansowe”. W wigilię kawalerowie rzucali przez dach domu but i obserwowali, w którą stronę poleci. Tam, gdzie upadł,
miała mieszkać jego przyszła żona. Wbijano kij w
śmieci, w którą stronę się przechylił, stamtąd miał
przybyć przyszły mąż. Tuż przed pasterką chłopcy biegali na wyścigi z określonego miejsca do
dzwonnicy, który pierwszy zadzwonił, ten miał
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pierwszy się ożenić. Wychodziły dziewczyny
przed dom i pokrzykiwały, np. „hop, hop, z której
strony mój chłop”, albo hop, hop po pośniku, odezwij się mój zalotniku”. Nasłuchiwały, z której
strony odezwie się echo, z tej miał nadejść konkurent. Po kolacji Pani domu powinna zebrać
wszystkie łyżki, związać je i zostawić na noc nie
umyte, dzięki temu rodzina będzie zawsze razem.
Przysłowia Wigilijne
Na Adama pięknie, zima rychło pęknie.
Gdy na Gody Biało na wiosnę śniegu nie mało.
Jeśli dzień wigilijny pogodny, będzie roczek urodny.
W wigilie mróz, będzie siana wóz.
Jak na wigilie z dachu ciecze, zima się długo
przewlecze.
W dzień Adama i Ewy, daruje bliźniemu gniewy.
Jeśli pola zielone, gdy Chrystus się rodzi, to, gdy
zmartwychwstanie, śnieg z mrozem kołaczom
zaszkodzi.
Pogoda w wigilię Narodzenia
Do Nowego Roku się nie zmienia.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
„Śmieciowa rewolucja”
Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości porządku
w gminach, która zmienia dotychczasowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy
system zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013
roku. Fundamentalną zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad jest to, że gmina
stanie się właścicielem odpadów komunalnych,
zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru,
transportu i zagospodarowania. W zamian za
świadczenie tej usługi właściciele nieruchomości
będą wnosić do gminy opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Z chwilą wprowadzenia
nowego systemu właściciele nieruchomości nie
będą już musieli podpisywać indywidualnych
umów z firmami na wywóz odpadów, lecz będą
zobowiązani do złożenia w urzędzie gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór tej deklaracji oraz
termin jej złożenia zostanie określony stosowną
uchwałą rady gminy, która zgodnie z ustawą musi

zostać podjęta w każdej gminie do końca tego
roku. W deklaracji każdy właściciel nieruchomości, a także użytkownik, zarządca czy najemca,
zobowiązany będzie do wyliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To, w jaki sposób naliczana będzie opłata i
jaka będzie wysokość stawki również ustali rada
gminy w drodze uchwały. W tej kwestii nie może
jednak postępować dowolnie. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach daje radzie gminy możliwość wyboru jednej z czterech metod
naliczania opłaty: od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody
w danej nieruchomości lub od powierzchni lokalu
mieszkalnego. Czwartym sposobem jest przyjęcie
przez radę gminy jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego. Ponadto rada gminy ma
obowiązek ustalić stawkę opłaty, biorąc pod uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami. W związku tym, że głównym celem
wprowadzenia tzw. rewolucji śmieciowej jest
uszczelnienie systemu, czyli odebranie i zagospodarowanie wszystkich powstających odpadów
komunalnych oraz skierowanie bezpośrednio do
składowania tylko tych odpadów, których w żaden sposób nie można poddać odzyskowi lub recyklingowi, rada gminy może ustalić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny. Ma to
zachęcić mieszkańców do prowadzenia tzw. selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Z kolei
gmina, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę ma obowiązek zorganizowania nie tylko odbierania i zagospodarowania
tzw. odpadów komunalnych zmieszanych, ale
także tych selektywnie zbieranych, w tym papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych. Każdy właściciel nieruchomości sam w deklaracji zdecyduje, czy będzie
zbierał odpady w sposób selektywny, czy też nie.
Tylko zdeklarowanie się do selektywnego zbierania odpadów będzie uprawniało do skorzystania z
niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To, czy dany właściciel nieruchomości selektywnie zbiera odpady sprawdzi firma
wywozowa, którą gmina wybierze w drodze przetargu. Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi,
że na danej nieruchomości odpady nie są zbierane
selektywnie, powiadomi o tym gminę, która naliczy podwyższoną opłatę. To, w jaki sposób będą
odbierane odpady komunalne, a także inne wy4

magania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, zostaną określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, który jako akt prawa miejscowego, rada gminy ma obowiązek uchwalić do 25
grudnia tego roku. Zgodnie z ustawą gmina zobowiązana jest do odbierania odpadów komunalnych
z
nieruchomości
zamieszkałych.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
takich jak sklepy, obiekty użyteczności publicznej, pensjonaty, restauracje, rada gminy w drodze
uchwały może przejąć obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wytwarzanych na tych nieruchomościach. W tym wypadku
opłata wnoszona do gminy stanowić będzie iloczyn liczby odebranych pojemników oraz stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Właściciel takiej nieruchomości będzie również
zobowiązany do złożenia deklaracji w urzędzie
gminy, właściwym ze względu na położnie danego obiektu. A gdzie będą trafiały odpady komunalne? Zgodnie w Planem Gospodarowania Opadami województwo pomorskie zostało podzielone
na siedem regionów gospodarki odpadami. W
każdym z tych regionów mają funkcjonować dwie
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów.
Gmina Stare Pole należy do Regionu Wschodniego, w którym docelowo odpady będą zagospodarowywane w instalacjach w Tczewie i w Gilwie
Małej k/Kwidzyna. W związku z tym, że ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek budowy, utrzymania i
eksploatacji własnych lub wspólnie z innymi
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, w 2008 r. Gmina Stare
Pole wraz 23 gminami z powiatów malborskiego,
tczewskiego, nowodworskiego i z kilkoma gminami z powiatu sztumskiego i gdańskiego, przystąpiła do wspólnej realizacji projektu pn. Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Funduszu
Spójności w wysokości prawie 100 mln złotych.
W ramach projektu budowany jest nowoczesny
zakład zagospodarowywania odpadów w Tczewie, stacja przeładunkowa w Stegnie oraz stanowisko przetwarzania odpadów budowlanych w
Pelplinie. Ponadto w projekcie zostanie również
wykonana rekultywacja dziewięciu składowisk
odpadów, w tym składowiska w Szaleńcu. Planowany termin oddania do użytkowania instalacji
w Tczewie to styczeń 2014 r. O tym, w jaki sposób nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie funkcjonował w Gminie Stare

Pole, a w szczególności, jaka metoda naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązywała na terenie Gminy, jaka
będzie wysokość stawki, w jakim terminie trzeba
będzie złożyć pierwszą deklarację, mieszkańcy
będą informowani na zebraniach wiejskich, za
pośrednictwem Sołtysów i Radnych, a także poprzez informacje na stronie internetowej Gminy
Stare Pole i tablicach ogłoszeń. Będzie również
prowadzona kampania informacyjna, dotycząca
form zbierania odpadów w sposób selektywny.
Obecnie w Parlamencie trwają prace nad zmianą
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proponowane zmiany mają ułatwić gminom, a przede wszystkim mieszkańcom, przyjęcie
nowego systemu gospodarowania odpadami.
O wszystkich zmianach i nowych rozwiązaniach
tutejszy urząd gminy będzie na bieżąco informował mieszkańców.
Lucyna Szymańska

*******
Realizacja Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Stare Pole
w roku 2012 r.
W 2012 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare
Pole realizowany był w dwóch edycjach.
W edycji pierwszej dofinansowanie na demontaż,
transport i utylizację eternitowych pokryć dachowych otrzymało pięciu właścicieli nieruchomości.
Łącznie usunięto 757 m2 pokryć dachowych
azbestowych i przetransportowano oraz unieszkodliwiono 12,34 ton odpadów zawierających
azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł
20.291,78 zł, z czego przyznano dofinansowanie z:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innymi
niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów
zawierających azbest" w kwocie 4.968,00 zł;
-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie
4.968,00 zł;
- budżetu Gminy Stare Pole w kwocie 4.259,00 zł.
W drugiej edycji z dofinansowania skorzystały 3
osoby. Zdemontowano 1,113 m2 pokryć dachowych i przetransportowano oraz unieszkodliwiono 15,66 tony odpadów zawierających azbest.
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Koszt całkowity zadania wyniósł 22.216,68 zł, z
czego przyznano dofinansowanie z:
-Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innymi
niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów
zawierających azbest" w kwocie 5.135,00 zł;
-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie
5.135,00 zł;
- budżetu Gminy Stare Pole w kwocie 2.210,12 zł.
Lucyna Szymańska

*******
Unijne dotacje
W dniu 10 grudnia bieżącego roku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Wójt Gminy Stare Pole podpisał umowy o dofinansowanie dwóch projektów. Pierwszy z nich
dotyczy doposażenia bazy sportowo – rekreacyjnej w Starym Polu w sprzęt sportowy, służący
poprawie kondycji i sprawności fizycznej. W ramach projektu, którego realizacja planowana jest
w 2013 r. zakupionych zostanie 7 urządzeń siłowni plenerowej, wykonanych ze stali nierdzewnej. Drugi projekt pn. Zachowanie lokalnego
dziedzictwa przyrodniczego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie XIX-wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie, polegać będzie na odtworzeniu pierwotnej kompozycji parku, który stanowi
jedyny zachowany element pruskiego majątku
ziemskiego z drugiej połowy XIX wieku. W ramach projektu wykonana będzie inwentaryzacja
istniejącego starodrzewu, a następnie prace polegające na zabezpieczeniu drzew i uporządkowaniu terenu. Zostanie również ustawiona tablica
promocyjna, zawierająca informacje dotyczące
historii parku. Realizacja projektu odbywać będzie się na przełomie roku 2012 i 2013. Przedstawione projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.
Pod koniec tego roku Gmina Stare Pole złożyła
również wnioski o dofinansowanie w ramach
konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę
Działania „Spichlerz Żuławski”. Wniosek złożony
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dotyczy zagospodarowanie zbiornika wodnego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej. Projekt

dotyczy wykonania nowego ogrodzenia, wyczyszczenia i zabezpieczenia skarp zbiornika oraz
nasadzeń zieleni. Celem projektu jest poprawa
estetyki wsi Stare Pole. Ponadto Gmina Stare Pole
złożyła dwa wnioski w ramach tzw. małych projektów. Pierwszy z nich dotyczy utworzenia kawiarenki internetowej przy Zespole Szkół w Starym Polu, drugi zabezpieczenia i oznakowania
pomników przyrody na terenie gminy. W przypadku otrzymania dofinansowania projekty realizowane będą w 2013 r. W dniu 30 listopada tego
roku Gmina Stare Pole złożyła także wniosek o
dofinansowanie przebudowy przepompowni ścieków i podłączenia osiedla w Złotowie do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki na
oczyszczalnię ścieków w Starym Polu. Wnioskowana kwota pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to 320 tys. zł.
Lucyna Szymańska

*******
Informacje z Przedszkola
Już grudzień - miesiąc, który każdemu, a
szczególnie dzieciom, kojarzy się z Mikołajem i
prezentami. Miesiąc tajemniczy, magiczny i niezwykły, kiedy spełniają się marzenia i wszystko
może się zdarzyć...Ale w przedszkolu nie tylko w
grudniu wiele się dzieje. Ostatnie trzy miesiące
obfitowały w mnóstwo ciekawych zajęć, zabaw,
imprez, uroczystości i konkursów, które dostarczyły przedszkolakom radości i powodów do zadowolenia.

Swój pierwszy występ w życiu mają za sobą
dzieci 3 i 4- letnie z grupy "Pszczółki", które podczas krótkiej części artystycznej zaprezentowały
rodzicom to, czego do tej pory nauczyły się w
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przedszkolu. Występ uatrakcyjnił uroczystość
„Pasowania na przedszkolaka", która odbyła się
27 listopada 2012 roku. Bardzo nas cieszy rekordowa frekwencja rodziców podczas imprezy,
dziękujemy serdecznie za zaangażowanie w jej
organizację!!!
Także starsze dzieci mogą się pochwalić udanymi
występami. Piękne przedstawienie przygotowały
dzieci z grupy "Biedronki" oraz "Misiaki" z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dzieci z grupy "Muchomorki" z okazji Dnia Niepodległości.
Przedszkolaki wystąpiły również podczas Dnia
Seniora organizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu. Przedszkolaki uwielbiają konkursy. W ramach realizacji Programu Profilaktyki
Zębów - Akademia Aquafresh, dzieci wzięły
udział w konkursie plastycznym dotyczącym profilaktyki stomatologicznej w przedszkolu. Każda
grupa wiekowa, zgodnie z regulaminem, przygotowała jedną pracę konkursową. Wybrana praca
została umieszczona na stronie www.akademiaaqafresh.pl. Z niecierpliwością czekamy na moment ogłoszenia wyników i dziękujemy wszystkim, którzy oddawali głosy. Przedszkole przystąpiło również do konkursu: „Projekt sukni", ogłoszonego przez Furora Studio, polegającego na zaprojektowaniu sukni swoich marzeń. Nagrodzonych 20 osób otrzyma w prezencie suknię, uszytą
według własnego pomysłu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 20 stycznia 2013 roku.
Dzieci z przedszkola przygotowały także ponad
20 prac na konkurs: „Najpiękniejsza Kartka
Bożonarodzeniowa" organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. I miejsce zajął Kacper Bogusławski(grupa Motylki), II miejsce Zuzanna Lubomska (grupa Motylki), III MIEJSCE
Małgorzata Olszewska (grupa Misiaki).W miesiącu październiku natomiast przedszkolaki wzięły
udział w konkursie polegającym na zilustrowaniu
treści wierszy poety Wiesława Piechoty. Miło
nam powiadomić, że prace sześciorga dzieci z
naszego przedszkola zostały zamieszczone i wydane w tomiku wierszy pt. „Pod rubinowym
lizakiem". Laureaci to: Zuzanna Jasińska, Weronika Drezner, Małgorzata Olszewska, Piotr Goździejewski, Natalia Dziurdź i Milena Jędrzejewska. Dnia 11 grudnia 2012 roku odbyło się w
przedszkolu spotkanie z autorem wierszy.
Po krótkiej części artystycznej, przygotowanej
przez małych aktorów z kółka teatralnego, dzieci
miały możliwość otrzymania książki z autografem. A teraz największy sukces, jaki udało się
osiągnąć wychowankowi naszego przedszkola!!!

W konkursie plastycznym pod hasłem: „I Ty możesz zostać ilustratorem bajki" praca przygotowana przez Weronikę Leier pod kierunkiem Pani
Małgorzaty Jęczmień zajęła I miejsce. Przedszkole uzyskało główną nagrodę i otrzymało telewizor LCD. Przedszkolaki mają za sobą pierwsze wycieczki i wyjazdy. W październiku wybraliśmy się na jesienny spacer po lesie. W listopadzie byliśmy w kinie na filmie pt.: Dziadek do
orzechów".
W grudniu pojedziemy do teatru na spektakl: „Jaś
i Małgosia". Dzieci gościły także w przedszkolu
aktorów, którzy zaprezentowali przedstawienie
wdrażające do szanowania książek i zachęcające
do czytania. Każda z grup zorganizowała także
„Urodziny Pluszowego Misia". Dzieci przyszły
do przedszkola ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi, bawiły się z nimi, brały udziały w konkursach, pląsach.

W miesiącu listopadzie, we wszystkich grupach
wiekowych odbyły się zebrania grupowe. Wychowawcy zapoznali rodziców z wynikami
wstępnych obserwacji pedagogicznych, a także
przyjętymi kierunkami pracy na najbliższe miesiące. Martwi ogromny procent dzieci, u których
występują liczne wady wymowy. Również przesiewowe badania logopedyczne przeprowadzone
w przedszkolu dowodzą, że bardzo dużo dzieci
posiada wady wymowy - co niepokoi szczególnie
w przypadku dzieci 6- letnich, które w przyszłym
roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie I szkoły
podstawowej. W związku z tym, oprócz prowadzonej od lat w przedszkolu terapii logopedycznej, a także realizacji programu: „Aby nam
dźwięczało", nauczyciele pracujący we wszystkich grupach wiekowych systematycznie prowadzą ćwiczenia ortofoniczne usprawniające aparaty artykulacyjne dzieci. Przeprowadzono także
bezpłatne badanie słuchu u około 90 dzieci, dzięki
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którym udało się wykryć niedosłuch, a także wysiękowe zapalenie uszu. Rodzice uczestniczyli
także w spotkaniu z logopedą z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Malborka pod hasłem:
„Słuch a mowa".
A wracając do grudnia...
Na gazetkach przedszkolnych króluje postać
Świętego Mikołaja - ulubieńca dzieci i nie tylko.
Wszystkie przedszkolaki miały okazję spotkania
się z nim 6 grudnia. Czas oczekiwania na upragnionego gościa poprzedziły liczne zabawy, konkursy, pląsy przygotowane i przeprowadzone
przez Mirosławę Chudzik i Krystynę Brodzińską.
Dzieci otrzymały nowe, piękne zabawki do sal
przedszkolnych oraz słodką niespodziankę. Duże
paczki, oczywiście od Mikołaja, dzieci otrzymają
19 grudnia. Aktualnie w przedszkolu trwają intensywne przygotowania do kiermaszu świątecznego, który rozpocznie się 17 grudnia oraz do
przedstawienia jasełkowego, które w tym roku
przedstawi grupa „Muchomorki". Spotkanie jasełkowe odbędzie się 19 grudnia 2012 roku w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, na które juz
teraz gorąco zapraszamy!!!
W grudniu przedszkole uczestniczy również w
akcji organizowanej przez Towarzystwo "Nasz
Dom" pod hasłem: „Góra Grosza". Aktualnie
trwa zliczanie monet. O wynikach akcji poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
Zakończyła się także „sesja fotograficzna” do
kalendarza ze zdjęciami dzieci, przebranych w
stroje związane z porami roku i miesiącami na rok
kalendarzowy 2013. Kalendarze już niedługo będą w sprzedaży.
Mirosława Chudzik

*******
…a w szkole
Promowanie zdrowego stylu życia, w tym właściwego odżywiania, jest jednym z priorytetów
naszej szkoły. Przystąpiliśmy do realizacji programu „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”.
Najmłodsi uczniowie biorą udział w zajęciach
dotyczących prawidłowego odżywiania się.
W związku z tym nasza szkoła przyłączyła się do
ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc!”.
Tego dnia dzieci w klasie wraz z rodzicami i
nauczycielami zorganizowali wspólne śniadanie
oraz rozmawiali o roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia.

Poznały również 12 zasad prawidłowego żywienia, które postanowiły wdrażać w życie.

Ważne, aby rodzice naszych uczniów również
widzieli niesamowitą potrzebę codziennego jedzenia śniadania przez dzieci, a hasło: „Od dziś
zawsze tak już będzie, zjem śniadanie sił przybędzie” było hasłem przewodnim każdego rozpoczynającego się dnia małego człowieka.
W ramach programu profilaktyki zdrowego odżywiania został zorganizowany „Dzień Witaminy”. Uczniowie klas I zamienili się w jabłuszka,
klas II - w gruszki, a klas III przybrały barwy
śliwki, czyli fioletu. Dzieci poznawały tego dnia
wartości odżywcze owoców i wykonywały ciekawe prace plastyczne, które utworzyły mini sad.
Dzieci w szkole mają możliwość rozwijania
swoich zdolności i umiejętności. Dużym osiągnięciem z dziedziny zabawy w teatr może poszczycić się zespół „Drugaki” z klasy II b, który
pod przewodnictwem pani Marii Koprowskiej
zajął II miejsce w IX Powiatowym Konkursie
Amatorskich Zespołów Teatralnych w Malborku.

Tradycyjnie na początku grudnia wszystkie
dzieci odwiedził Mikołaj. Najmłodsi powitali Go
podczas spotkania pt. „List do Mikołaja”. Specjalny Gość w czerwonym płaszczu podziękował
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dzieciom za piękne przedstawienie, obdarowując
je słodkimi prezentami.
Powędrował do wszystkich klas szkoły przekazując uczniom słodkości od Rady Rodziców.
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej,
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczęli zajęcia wychowania fizycznego w wyremontowanej sali gimnastycznej.

Jak to z remontami zazwyczaj bywa zakres
prac i ich koszt przekroczył zakładane plany.
Dzięki wsparciu z funduszu Rady Rodziców udało się nam w tym obiekcie zamontować także
nowe wyposażenie, co pozwoli naszym najmłodszym ćwiczyć i rozwijać się w bezpieczniejszych
i bardziej higienicznych warunkach. Za finansowe wsparcie i troskę o zdrowie naszych najmłodszych uczniów serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy oraz Radzie Rodziców.
Na początku grudnia dobiegł także końca remont części łazienek dla dziewcząt. Wymieniono
w nich część instalacji hydraulicznej, armaturę
oraz drzwi. Ściany i podłoga zostały wyłożone
płytkami. Tym samym rozpoczęliśmy modernizację tej części szkoły tak, aby także te pomieszczenia wyglądały tak jak na XXI wiek przystało. Te
prace remontowe będą sukcesywnie kontynuowane w miarę posiadanych środków
Listopad to w obu szkołach czas próbnych
sprawdzianów i egzaminów. Po napisaniu i ocenie
prac wyniki uczniów zostały omówione wspólnie
z rodzicami i uczniami. Cieszymy się z faktu, iż
jest wśród naszych uczniów grupa osiągających
wysokie wyniki w tej próbie. Nie mniej jednak są
też i tacy, których stać na więcej punktów. Dlatego jeszcze raz zapraszamy rodziców do ściślejszej współpracy ze szkołą. Takie wspólne oddziaływania mogą wzmocnić motywację naszych
uczniów do nauki i znacznie ułatwić im dalszą

edukację. Dla tych klas, w których rodzice wyrazili lub jeszcze wyrażą chęć uczestnictwa wspólnie ze swoimi dziećmi w kolejnym próbnym egzaminie, zorganizujemy taki egzamin na przełomie stycznia i lutego.
O tym, że warto się uczyć świadczy postawa
ucznia klasy II Gimnazjum Patryka Richert, który
już drugi rok z rzędu bierze udział w programie
„Pomorskie dobry kurs na edukację” i w ramach
tego projektu uczestniczy w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych i na wyższych uczelniach, rozwijając swoje
zainteresowania informatyczne. Naukę tę w formie
stypendium wspiera finansowo Marszałek Województwa oraz środki z Unii Europejskiej. Uczniowi
i jego Rodzicom serdecznie gratulujemy.
Oprócz nauki nasi uczniowie znajdują czas
także na wiele innych pożytecznych działań.
W Gimnazjum postanowili oni pod kierunkiem
pani Agnieszki Czerniewskiej założyć Szkolny
Klub Wolontariatu o ciekawej nazwie „Erka”.

czął się X Jubileuszowy „Staropolski Przegląd
Twórczości Bożonarodzeniowej”, który trwać
będzie do stycznia i zakończy się Przeglądem
Kolęd, Pastorałek i Piosenek o Świętach.
Zespół teatralny „Farsa” pod kierunkiem Pani
Agnieszki Majewskiej jak co roku tak i teraz
przygotował świąteczne przedstawienie, które już
zaprezentował dzieciom ze staropolskiego przedszkola.

A nauczyciele świetlicy zorganizowali 6
grudnia wyjątkowy Kiermasz Mikołajkowy, na
którym można było nabyć przeróżne cudeńka
świąteczne, od pierników, karteczek, aniołków,
gwiazdek począwszy, po sianku na wigilijny stół
skończywszy.
W sobotę, 15 grudnia, w sali widowiskowej
GOKiS odbył się MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD TEATRALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
Jego członkowie przy wsparciu Samorządu
Szkolnego i opiekującymi się nim Pań Izabeli
Miaśkiewicz i Anny Wyczółkowskiej czynnie
uczestniczą w akcjach wspierających zbiórkę
środków dla dzieci z terenu naszej Gminy, które
potrzebują finansowego wsparcia na kosztowne
leczenie. Te działania w jakże piękny sposób wypełniają znaczenie słów umieszczonych na sztandarze naszej szkoły „Prawda, Dobro, Piękno”. Za
taką postawę kształtującą wśród młodzieży
uczucie empatii i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi serdecznie dziękujemy tak
młodzieży, jak i ich wszystkim dorosłym opiekunom.
Okres przedświąteczny to szczególny czas w
szkole, gdzie pojawiają się piękne dekoracje.
Uczniowie ćwiczą kolędy, tworzą kolorowe
ozdoby choinkowe, kleją kartki świąteczne, piszą
Bożonarodzeniowe opowiadania, bo oto rozpo9

A w sobotę,12 stycznia 2013 r. w Starym Polu
zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na
którą również serdecznie zapraszamy już teraz.
Tadeusz Kaczorek

Wieści z Gminnej Biblioteki
"Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla
umysłu , kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji" Billie Joe. W obecnych czasach
telewizja zabiera nam bardzo dużo czasu. Najczęściej z kubkiem.herbaty, czy też z filiżanką pachnącej kawy siadamy przed telewizorem, w ręku
pilot
i zaczynamy podróż po różnych kanałach. A to
zatrzymamy się na chwilę na serialach, to znów
zainteresuje nas kanał z historią, a to ciekawe
informacje ze świata i orientujemy się, że minęła
właśnie godzina, kubek zrobił się o dziwo pusty, a
w naszej głowie nic nie zostało z oglądanych programów. I tak niestety jest z TV, wiele programów to złodziej naszego cennego czasu. Czy nie
lepiej do ręki wziąć ciekawą książkę? Oczywiście, że lepiej, podczas czytania nasza wyobraźnia
zaczyna działać. Przemawia do nas to, co czytamy
i w naszej głowie zostaje o wiele więcej, niż z
oglądanych programów. Jak powiedział Umberto
Eco "Kto czyta książki, żyje podwójnie", więc
czytajmy jak najwięcej książek i w tym celu odwiedzajmy Bibliotekę, która stara się zapewnić
stały dostęp do nowości wydawniczych.
W roku 2012 zakupiono 149 egzemplarze, o różnej tematyce, np.: literatura z dziedziny fantasty
A.Sapkowski „Wiedźmin”, Scarrow S. „Orły imperium”, literatura obyczajowa i romanse Roberts
Nora „Wzburzone fale”, Montefiore S. „Morze
utraconej miłości”, literatura faktu Baroszewski
W. „Powstanie warszawskie”, Ali L., Shears R.
„Zdradzona: ucieczka z Iraku”, literatura dla dzieci i młodzieży „Dinozaury: baza faktów”, Maciejewska K. „Upiorna rodzinka”, Zarębska E. „Antek i stara jabłonka” i wiele innych pozycji.
"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek
dobiera" tak powiedział Monteskiusz. I jest to
prawda, ale w dobie cyfryzacji, komputeryzacji
bardzo ważny jest dostęp do internetu. I w tym
celu w bibliotece powstała i działa mini kafejka
internetowa z bezpłatnym dostępem do internetu.
Bardzo zachęcamy do jej odwiedzania. Nie zapominamy, również o najmłodszych, i zapraszamy do odwiedzania i spędzania wolnego czasu w
powstałym „Kąciku dla najmłodszych” wyposażonym w zabawki i gry edukacyjne.
W bibliotece, oczywiście odbywają się raz w miesiącu zajęcia dla dzieci, a więc:
- w październiku odbyły się zajęcia dla dzieci
uczęszczających do przedszkola pt. "Tęczowe
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czytanie". W bibliotece rozbrzmiał radosny
śmiech dzieci, wesołe krzyki, nawoływanie. To
chyba najprzyjemniejszy rodzaj hałasu, z którym
mamy do czynienia. Podczas spotkań rozmawialiśmy o kolorach, głośno czytaliśmy o przygodach
Kubusia Puchatka. Nie zabrakło oczywiście zadań
i zagadek oraz słodkiego poczęstunku.

Na koniec spotkania dzieci bawiły się w otwartym
już kąciku dla najmłodszych, wyposażonym w
zabawki i gry. Za spotkania w bibliotece bardzo
dziękuję naszym kochanym dzieciom i ich wspaniałym paniom,
- w listopadzie odbyły się Andrzejki dla dzieci,
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w
ten magiczny wieczór zorganizowaliśmy moc
niespodzianek. Zajęcia trwały od godz. 18.00 do
20.00.

W tym czasie odbyły się wróżby i zabawy andrzejkowe. Odwiedziła nas cyganka Esmeralda,
która dzieciom przepowiedziała przyszłość, a
także była czynna tylko na ten wieczór „Kawiarnia pod Zdechłym Pająkiem”. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy.

- w grudniu biblioteka przyłączyła się do zorganizowania Mikołajek dla dzieci, podczas których
każde dziecko zostało obdarowane słodkościami
od Świętego Mikołaja. Na scenie dla dzieci został
przedstawiony krótki występ teatralny „Dorośli
dzieciom”, a później również dorośli cudownie
zaśpiewali zimowe piosenki. Było bardzo miło
poczuć magiczny nastrój zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. Wszystkim, którzy przybyli
na spotkanie z Mikołajem oraz sponsorom, którzy
ufundowali wiele słodkości składamy wielkie
podziękowania. W roku 2012 wypożyczono około
5000 książek, bibliotekę odwiedzono 1860 razy, a
z komputerów korzystano około 1000 razy. Najwięcej wypożyczono literatury pięknej polskiej i
obcej. Biblioteka otrzymała dofinansowanie z
Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych kwotę 2.400 zł. oraz z Fundacji Orange
dla Bibliotek na stały dostęp do internetu kwotę
około 700 zł.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.starepole.pl/index.php?do=biblioteka.
Zapraszam do odwiedzania biblioteki, do brania udziału w organizowanych zajęciach, do śledzenia naszej strony internetowej, a przede
wszystkim do wypożyczania i czytania książek,
gdyż "Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty w umyśle pisarza przenika do umysłu czytelnika...Każda książka żyje
tyle razy, ile razy została przeczytana." (…)
Miłych, serdecznych Świąt Bożego Narodzenia,
Niech Mikołaj spełni każde życzenie,
Niech choinka błyśnie tysiącem kolorów,
Niech będzie miło i serdecznie,
A wokół stołu wielu gości.
Anna Popławska-Płachta

*******
Z życia GOKiS
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu to miejsce, w którym staramy się zapewnić warunki do
wypoczynku i rozwoju w grupach wspólnych
zainteresowań, proponując na miarę możliwości
różnorodne formy działań i uwzględniając potrzeby poszczególnych grup odbiorców. GOKiS
w ramach swojej działalności statutowej animuje życie kulturalne w gminie poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych,
edukacyjnych i integracyjnych. Jesień w na11

szym Domu Kultury rozpoczęła się od cyklicznej imprezy zatytułowanej „Święto Pieczonego
Ziemniaka”, która odbyła się 28 września. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w
Starym Polu. W zabawie uczestniczyły dzieci ze
Starego Pola, Kraszewa i Szlagnowa. Podczas
imprezy organizatorzy zachęcali młodych
uczestników i ich rodziców do zdrowej rywalizacji poprzez udział w zorganizowanych konkursach. Była to także doskonała okazja do
współpracy pomiędzy dziećmi w różnym wieku.
Na zakończenie imprezy odbyła się degustacja
upieczonych przez Kolo Gospodyń Wiejskich
,,Integracja” ziemniaków i placków ziemniaczanych (KGW Ząbrowo i Szlagnowo).
Kolejna uroczystość przygotowana z myślą o
starszych i młodszych mieszkańcach naszej gminy to Inauguracja Roku Kulturalno - Oświatowego 2012/2013, która odbyła się 5 października w
GOKiS. Podczas spotkania można było podziwiać
prace uczestników zajęć plastycznych dla dorosłych. Zgodnie z programem imprezy na scenie
GOKiS miał miejsce występ grupy teatralnej
ART- RE z Krakowa pt. „Zaczarowany młynek”.
Spotkanie było również doskonałą okazją do uroczystego otwarcia kącika dla dzieci w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Starym Polu. Niezapomnianym jesiennym wydarzeniem był niewątpliwie koncert Jarosława Jar Chojnackiego z okazji
Święta Niepodległości, który odbył się w GOKiS
10 listopada. Przed rozpoczęciem koncertu przybyłych gości powitał Wójt Gminy Włodzimierz
Załucki, a następnie ze swoim godnym podziwu
spektaklem wystąpiła grupa teatralna działająca
przy GOKiS. Po przedstawieniu odbył się koncert
niezwykłego pieśniarza, muzyka, kompozytora i
wykonawcy piosenki literackiej – Jarosława
Chojnackiego. Krytycy muzyczni uznali go za
jednego z najlepszych interpretatorów piosenki
literackiej w kraju, a jego głos określili mianem
fenomenu wokalnego o unikalnej barwie. W tym
miejscu chcielibyśmy podziękować Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Malborku za
udzielenie wsparcia w organizacji tego wyjątkowego koncertu.
Dzień Seniora to piękne jesienne święto naszych starszych mieszkańców gminy, które odbyło się 22 listopada. Jak co roku, sala GOKiS wypełniła się po brzegi.

Wśród przybyłych gości byli: Wójt Gminy Włodzimierz Załucki, Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina, Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Jarosław Szturmowski, Radni Powiatowi
Marek Szczypior i Adam Kuliński, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych
Magdalena Roman, Dyrektor Przedszkola Ewa
Grenda, Dyrektor Zespołu Szkół Tadeusz Kaczorek. Zaproszeni goście złożyli Seniorom życzenia
zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności na
dalsze lata życia, optymizmu życiowego, nieustającej miłości płynącej z serc najbliższych oraz
szacunku i życzliwości ze strony społeczeństwa.
Święto Seniorów uprzyjemniły występy w wykonaniu młodych artystów z przedszkola,
uczniów z Zespołu Szkół, Damiana Kulińskiego,
zespołu wokalno – instrumentalnego „My tylko
tak” działającego przy GOKiS oraz zespołu „Kaczeńce”, który angażował wszystkich do wspólnej zabawy prezentując znane i lubiane melodie
ludowe.

Podczas spotkania atmosfera była wspaniała, a
humory wszystkim dopisywały. Muzyka w wykonaniu Sebastiana Braneckiego” porywała do
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tańca”, który daje tyle radości i jest najpiękniejszą
i najwdzięczniejszą gimnastyką.
Andrzejki to ludowa tradycja związana z magią wróżb i zabaw andrzejkowych. Kto był, ten
wie, ten, kogo nie było, niech żałuje i czeka na
kolejną zabawę w przyszłym roku, bowiem dyskoteka andrzejkowa w GOKiS była bardzo udaną
imprezą! Przy dobrej muzyce i świetle świec mieliśmy okazję potańczyć oraz porozmawiać z przyjaciółmi i znajomymi. 29 listopada Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, hołdując andrzejkowej tradycji, zorganizowały
„Wieczór Andrzejkowy” dla dzieci. Była wspólna
zabawa, poczęstunek w gospodzie „Pod zdechłym
pająkiem”, no i oczywiście andrzejkowe wróżby
Cyganki Esmeraldy. Magiczne spotkanie dostarczyło uczestnikom zabawy wielu niezapomnianych przeżyć i emocji. W tym roku odbył się VI
Finał akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” pod hasłem „Dorośli Dzieciom”. Tak jak w
latach ubiegłych zwróciliśmy się z prośbą do
firm, sklepów oraz osób dobrej woli w naszej
gminie o ufundowanie słodyczy, które tradycyjnie
wręczamy dzieciom podczas spotkania Mikołajkowego w GOKiS. Cieszymy się ogromnie, że
kierowane do Państwa prośby zawsze znajdują
zrozumienie, a my możemy liczyć na przychylność i życzliwość.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji tego niesamowitego dnia.
Dziękujemy serdecznie:
Mikołajowi, który zawsze o nas pamięta, Radnym
Gminy Stare Pole, Radzie Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Malborku, Pracownikom Firmy
KREX, Jolancie i Markowi Szczypior, Kazimierzowi Woś, Adamowi Kulińskiemu, Robertowi i
Jarosławowi Płachta, Beacie Szoska, Krzysztofowi Jurkowskiemu, Wiesławowi Kułakowskiemu,
Barbarze i Zdzisławowi Ziaja, Barbarze Braneckiej, Bożenie Piędel i Stanisławie Zakaszewskiej,

Tomaszowi Grzybowskiemu, Krzysztofowi Gawlik,
Jolancie Modzelewskiej, Zofii Wasilewskiej, KGW
„Integracja”, Stowarzyszeniu „Tradycja”, Stowarzyszeniu „Złotowianki”, Harcerzom, Nauczycielom z Zespołu Szkół, Nauczycielom z Przedszkola
oraz wszystkim pomocnikom Mikołaja, którzy podczas spotkania pomagali organizatorom.

na gitarze, teatrem, tańcem, tradycjami, obrzędami, co zwiększa szanse na nawiązywanie kontaktów międzyludzkich i odnalezienie swojego miejsca w grupie. Uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń,
umiejętności i sprawności oraz wpływa na rozwój
osobowości uczestników dzięki własnej inwencji i
zaangażowaniu. Ponadto wspiera samodzielność,
kształtuje otwartość, aktywność i kreatywność.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tych zajęciach, gdyż każdy może spośród nich wybrać coś
dla siebie i rozbudzić ukryty jeszcze talent. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
www.gokisstarepole.pl. Czekamy na wszystkich!
Tadeusz Burdyński

*******
Na ten szczególny dzień przygotowali oni dla
dzieci warsztaty Świętego Mikołaja oraz niespodzianki w postaci spektaklu teatralnego i piosenek
w wykonaniu dorosłych.

Spotkanie mikołajkowe było także okazją do wręczenia słodkich prezentów sześćdziesięciu pięciu
laureatom gminnego konkursu plastycznego pt.
„Kartka Bożonarodzeniowa”. Wzorem lat ubiegłych kartki powędrują do wielu osób w naszej
gminie z serca płynącymi świątecznymi życzeniami. Jak wynika z tych kilku przykładów imprez zorganizowanych na terenie naszej gminy,
edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury
wśród społeczności lokalnej polega na udziale
mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych
organizowanych przez GOKiS oraz w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych. Poprzez dobór form i treści zajęć dla dzieci i młodzieży staramy się zaspakajać potrzebę twórczej
aktywności, rozbudzając i rozwijając zainteresowania np. plastyką, muzyką, śpiewem, nauką gry
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Pomoc Społeczna
W ramach realizacji Programu „ Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii
Europejskiej 2012” Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej współpracuje z Bankiem Żywności
w Tczewie. W 2012 r. tutejszy Ośrodek wydał
żywność w ilości 29 061,36 kg 460 osobom na
ogólną kwotę 45.578 zł.
Świadczenia rodzinne
W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2012 r.
poz. 1255 opublikowano ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowelizacja dotyczy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
(zwanej potocznie „ becikowym”), która od czasu
wprowadzenia w 2006 r. do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) przysługiwała niezależnie od wysokości dochodów.
Od 1 stycznia 2013 r. w myśl niniejszej nowelizacji, świadczenie to ma być powiązane z sytuacją
materialną rodziny i przysługiwać będzie w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na
osobę tj. jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje przyznawanie dwóch rodzajów świadczeń:
1. Niezależnego od dochodu na osobę w rodzinie świadczenia pielęgnacyjnego.
Uprawnionymi do jego otrzymywania będą osoby, które zrezygnują z pracy na rzecz opieki nad
osobą niepełnosprawną, jeżeli jej niepełnospraw-

ność powstała przed ukończeniem 18 roku życia
lub w trakcie nauki w szkole (lub szkole wyższej),
jednak nie później niż do ukończenia 25 roku
życia. Osobami uprawnionymi do świadczenia
pielęgnacyjnego będą: rodzice (matka lub ojciec);
opiekunowie faktyczni dziecka; osoby będące
rodzinami zastępczymi spokrewnionymi; inne
osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
(z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
2. Uzależnionego od dochodu na osobę w rodzinie specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Warunkiem jego otrzymywania będzie rezygnacja
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
związku z koniecznością sprawowania stałej
opieki na członkiem rodziny mającym orzeczenie
o niepełnosprawności. Ma on wynosić 520 zł
miesięcznie. Otrzymywać go będą osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które spełnią kryterium dochodowe (łączny dochód rodziny
sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki 623 zł
na osobę. Przy ustalaniu prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego obowiązkowe będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Nowe
przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
Barbara Żołędziewska

*******
Wysokość stawek na 2013 r.
w zakresie podatku od nieruchomości,
podatku od środków transportowych
oraz opłat lokalnych
Od dnia 1 stycznia 2013 r. wejdą w życie
nowe stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 0,34 zł - od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,36 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
4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 810,87 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.352,74 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.623,28 zł
5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton - 1.776,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 2.184,00 zł
c) od 25 ton do poniżej 29 ton - 2.400,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton - 3.024,00 zł
6) 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
- 1.893,80 zł
7) 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 - 2.304,00 zł
b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 2.328,00 zł
c) od 25 ton do 36 ton włącznie - 2.394,29 zł
d) powyżej 36 ton - 2.880,00 zł

8) 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 - 1.320,00 zł
9) 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:
f) od 12 ton do poniżej 18 ton - 1.344,00 zł
g) od 18 ton do poniżej 25 ton - 1.404,00 zł
h) od 25 ton do 36 ton włącznie - 1.893,80 zł
i) powyżej 36 ton - 2.160,00 zł
10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
d) mniejszej niż 30 miejsc - 1.248,00 zł
e) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.872,00 zł
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2012 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2012 r. z kwoty 75,86 zł do kwoty 70,00 zł za 1 dt.
Podatek rolny
Stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 175,00 zł.
Opłata od posiadania psów
1) Stawka opłaty od posiadania psa na 2013 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.
Opłata targowa
Stawki opłaty targowej nie uległy zmianie na 2013
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
Ł. Surdy
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Samorządy na półmetku
Gmina Stare Pole
W okresie 2011 – 2012 na terenie Gminy Stare Pole przy udziale środków finansowych z pozyskanych z Unii Europejskiej w wysokości
2.909.877 zł zrealizowano następujące zadania
inwestycyjne:
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. W ramach tego programu wykonano:
- Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz zagospodarowaniem
terenu zielonego przy ulicy Marynarki Wojennej i
Gen. J. Bema w Starym Polu,
- Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.
Dworcowej w Starym Polu,
- Remont budynku zaplecza sportowego na terenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu,
- Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz
z przebudową przepompowni P2 i remontem
oczyszczalni ścieków w Starym Polu – zadanie zrealizowano terminie do 31.10.2012 r., długość sieci –
4419,5 mb, w tym przyłącza 635 mb (23 szt.).
- Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w
Ząbrowie poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego.
Planowana kwota dofinansowania na powyższe
inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1.992.919 zł.
2. Z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013
wykonano:
- Poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych – prace budowlane w
Ośrodku Zdrowia w Starym Polu i dostawa sprzętu medycznego,
- Budowa ciągów pieszo – rowerowych w ramach
rozbudowy tras turystycznych na terenie
Gminy Stare Pole - etap III Stare Pole ul. Grunwaldzka – Ząbrowo. Ciąg pieszo-rowerowy o
długości 2,04 km oddano do użytku na koniec
października br.
Planowana wysokość dofinansowania powyższych zadań z RPO wynosi 916.953 zł.
3. W ramach środków własnych budżetu Gminy
zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II i Mickiewicza w Starym Polu - wykonano nawierzchnię asfaltową, ułożono chodniki oraz wjazdy do

posesji z kostki betonowej. Długość zrealizowanego odcinka wynosi 1,05 km za kwotę 947.299 zł.
- Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Starym Polu - II etap wartość wykonanych prac
wyniosła 123.635,02 zł.
- Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza w Starym Polu – ułożenie chodnika z kostki betonowej
wraz z wjazdami do posesji o długości 225 mb.
Koszt zadania wynosi 68 650 zł. Prace zostały
zakończone 31 października 2012 r.
- We współpracy ze Starostwem Powiatowym w
Malborku, przy udziale finansowym z budżetu
Gminy w wysokości 794.845 zł wykonano remont
drogi powiatowej w miejscowości Kaczynos, a
ponadto wykonany został remont drogi powiatowej Kraszewo – Parwark na odcinku o długości
1,3 km. Wykonana została nawierzchnia asfaltowa oraz chodniki.
4. Ze środków pozyskanych w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Królewo – w wysokości 40.000, 00 zł w 2011
r. oraz 47.976,47 zł w 2012 r. wybudowano odcinek
drogi o łącznej długości 400 mb. Zadanie zrealizowano do dnia 16 listopada br. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków i uzyskania dofinansowania w 2013 r. planuje się na
terenie Gminy Stare Pole realizację następujących
zadań:
1. W ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój (tzw. Schetynówki) planuje się:
1) Przebudowę drogi gminnej Nr 203001G w
miejscowości Królewo - przewiduje się położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku
600 mb.
2) Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Pole w miejscowościach:
Złotowo, Klecie, Krzyżanowo - w kierunku
miejscowości Kławki. Ogółem zakłada się
wykonanie ok. 4,7 km nawierzchni asfaltowych na istniejących drogach brukowych.
Planowana pomoc finansowa dla Powiatu z
budżetu Gminy wynosi 1.050.000,00 zł.
2. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach
Królewo i Janówka - wartość zadania
752.840,00 zł planowane dofinansowanie
459.048,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie Odnowa i rozwój wsi.
3. Doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez zakup siłowni plenerowej 16

wartość zadania 32.622zł, planowane dofinansowanie 21.217,60 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4
LEADER (Małe projekty).
4. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie
XIX – wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie - wartość zadania 40.806,00 zł planowane
dofinansowanie 25.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4
LEADER (Małe projekty).
5. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni
ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej
osiedla w Złotowie. Planowany koszt zadania
526.264,75 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 320.893,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie 2818 mb sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę istniejącej przepompowni ścieków.
Elżbieta Zawadka

*******
Ochrona przeciwpożarowa
w gminie w 2012r.
Strażacy wykonują swoje zadania zgodnie z
przyjętym statutem, jako ochotnicy. Zadania, które realizują to nie tylko gaszenie pożarów.
W ostatnich latach znacznie rozszerzył się zakres
wykonywanych obowiązków przez członków
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzywani są do
usuwania kolizji drogowych, wiatrołomów, pompowania wody z piwnic podczas ulewnych opadów. Zgodnie z przyjętym planem na 2012 rok w
zakresie zakupów na rzecz Ochotniczych Straży
Pożarnych środki z budżetu gminy przeznaczone
były na uzupełnienie osobistego uzbrojenia strażaków. Obie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działają w KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy) w związku z czym, co roku otrzymują dotację na wyposażenie jednostki. Za środki
otrzymane w ramach dotacji Ochotnicza Straż
Pożarna w Ząbrowie uzupełniła o brakujące elementy hydrauliczny zestaw rozpierający służący
do cięcia karoserii przy niesieniu pomocy poszkodowanych w wyniku kolizji drogowej, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Polu
podłączona została do selektywnego alarmowania

poprzez Stanowisko Kierowania Państwowej
Straży Pożarnej w Malborku. Jednostki posiadają
na swoim wyposażeniu po dwa samochody bojowe. Małe samochody zakupione zostały na przełomie ostatnich lat i są w bardzo dobrym stanie
technicznym, natomiast duże samochody typu Star
w Ząbrowie i Jelcz w Starym Polu to samochody z
przed trzydziestu lat. Ich stan techniczny z roku na
rok ulega pogorszeniu, i tak w bieżącym roku na
ich naprawy musieliśmy wydatkować kwotę około
pięciu tysięcy zł. Kończący się rok zaskoczył strażaków rozległym pożarem w miejscowości Szaleniec, gdzie paliły się stogi słomy, które składowane były nieopodal obory, w której znajdowało się
bydło. Akcja ratunkowa, a następnie monitorowanie pogorzeliska trwało ponad dziesięć godzin. W
miesiącu listopadzie miał również miejsce pożar w
miejscowości Krzyżanowo. W wyniku pożaru wyposażenia lokalu mieszkalnego zaczadzeniu uległ
jego właściciel. Tak nieszczęśliwego zdarzenia nie
było jeszcze na terenie naszej gminy. Stało się już
tradycją, że żadna większa uroczystość lokalna w
gminie nie może się obyć bez strażaków i ich
pięknych sztandarów. Uświetniają swoją obecnością gminne dożynki oraz inne święta rocznicowe,
które obchodzone są w naszej gminie. Strażacy,
jako ochotnicy wykonujący swoje zadania statutowe pobierają ekwiwalent za czas poświęcony niesieniu pomocy innym.
Krystyna Fałek

*******
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7,30 do 15.30. Można tu sporządzić
akt urodzenia, zawrzeć małżeństwo oraz sporządzić akt zgonu dla osób, które zmarły na terenie
naszej gminy. Często zdarza się sytuacja, kiedy
zgon nastąpił w szpitalu. W takim przypadku niezależnie od tego, że miejscem zamieszkania był
teren naszej gminy, aby sporządzić akt zgonu
należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego miasta lub gminy gdzie nastąpił zgon. Do sporządzenia aktu zgonu należy przedstawić „Kartę zgonu”
wystawioną przez lekarza oraz dowód osobisty
zmarłej osoby. Sporządzenie aktu zgonu jest bezpłatne. W Urzędzie, Stanu Cywilnego w Starym
Polu w 2012 roku sporządzono 17 aktów małżeń17

stwa, udzielono 5 ślubów, sporządzono 23 aktów
zgonu, wydano 120 odpisów z akt stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego organizuje również
uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego.
Członkowie rodziny lub jubilaci obchodzący swoje jubileusze mogą zgłaszać ten zamiar w USC w
celu wystąpienia o medale z okazji długoletniego
pożycia małżeńskiego oraz zorganizowania uroczystości w urzędzie z wyprzedzeniem, co najmniej dwóch miesięcy. Licząc na współpracę,
serdecznie zapraszam.
Krystyna Fałek

*******
Obowiązek umieszczania tabliczek
z numerem domu
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż
nie posiadanie tabliczki z numerem domu jest zagrożone karą grzywny. Jej uwidocznienie ma pomagać różnego rodzaju służbom oraz ma być pomocne przy niezbędnych sprawach dotyczących
lokalizacji. Na podstawie art. 47b ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze.zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają,
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek
położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się
również na ogrodzeniu. Co ważne tabliczka powinna być w nocy podświetlana tak, aby numer był
widoczny także w ciemnościach.
Wiesława Maluga

*******
Co słychać u kobiet…
Koniec roku to różnego rodzaju podsumowania, sprawozdania oraz informacje, i tak jest w
naszym przypadku. Mijający rok był dla członkiń
Stowarzyszenia „Tradycja” bogaty w wydarzenia
i niespodzianki. Z początkiem 2012 roku przystąpiłyśmy do konkursu ogłoszonego przez naszą
gminę w ramach realizacji zadania publicznego.

Tytuł zadania: „ Wspieranie działań w sprawie
organizacji przedsięwzięć na rzecz Gminy Stare
Pole oraz jej promowanie”. Wygrałyśmy konkurs,
na którego wykonanie otrzymałyśmy wsparcie
finansowe ze środków publicznych w kwocie
2.000,00 PLN (przy udziale 23 % środków własnych). Zadanie zostało zrealizowane. Z powyższych środków zorganizowałyśmy wszelkiego
rodzaju prezentacje wielkanocne, bożonarodzeniowe, dożynkowe, diecezjalne i powiatowe, mikołajkowe dla dzieci oraz warsztaty rękodzielnicze dla zainteresowanych. Również zakupiłyśmy
nowe bluzki reprezentacyjne dla swoich członkiń.
Rok 2012 obfitował też w zmiany personalne
władz Stowarzyszenia „ Tradycja”. Walne Zgromadzenie członkiń „Tradycja” aktualizowało
skład zarządu. Skład nowego zarządu to: Małgorzata Wydra, Ewelina Żółtańska, Teresa Kowalska oraz Elżbieta Kołodziej. Nastąpiło również
przyłączenie Koła Gospodyń Wiejskich Złotowo
do naszego stowarzyszenia. Z tego połączenia
szczególnie się cieszymy, wszak Koło Złotowskie
to organizacja z wieloletnim stażem działalności
społecznej (ponad pięćdziesięcioletnim). Obecnie
Stowarzyszenie liczy 12 członkiń. Efekty naszej
pracy są zauważalne i doceniane przez lokalne
społeczeństwo. My z kolei dostrzegamy większą
integrację społeczeństwa i zainteresowanie pracą
społeczną. Mamy nadzieję, że nowy rok 2013 nie
będzie gorszy od mijającego roku i przyniesie
nam nowe wyzwania i wydarzenia, z którymi
będziemy musiały się zmierzyć. Z nadzieją na
lepszy 2013 rok składam w imieniu własnym i
koleżanek z „Tradycji” wszystkim naszym darczyńcom i sympatykom wesołych, pełnych pokoju i wzajemnego szacunku Świąt Bożego Narodzenia.
Elżbieta Kołodziej

*******
Infomat turystyczny
Przypominamy, że w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu został zamontowany
infomat turystyczny. Jest on częścią dużego projektu pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”. Źródłem
danych wyświetlanych na urządzeniu jest portal
www.pomorskie.travel, a całością zarządza Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowane w Bramie Wyżynnej w Gdańsku.
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Dzięki dużemu ekranowi dotykowemu będzie
można z łatwością uzyskać informację turystyczną poruszając się palcem po interaktywnej mapie.
Dzięki dziesiątkom tysięcy informacji, turysta
odnajdzie się w przestrzeni i w czasie. Wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie funkcjonowania systemu, który
oparty został na systemie bazodanowym działającym z poziomu przeglądarki internetowej, posiadającym możliwość zautomatyzowanego powiązania go z innymi systemami i serwisami informacyjnymi oraz systemie mapowym pomagającym w natychmiastowej orientacji turysty w danym miejscu i proponującym ofertę turystyczną w
najbliższym otoczeniu. Jak dotąd to jedyny tak
duży system współpracujących ze sobą urządzeń
w kraju i w Europie. Profesjonalizm projektu polegać będzie nie tylko na wiedzy i umiejętnościach ludzi obsługujących portal, ale przede
wszystkim na szybko aktualizowanej informacji
turystycznej. Nad tą częścią projektu pracuje zespół Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz
22 lokalne organizacje turystyczne i jedna Lokalna Grupa Działania. Aktualności dostarczane z
regionu zapewnią współpracujący redaktorzy,
reprezentujący organizacje, czyli Partnerów Zapewniających Ciągłość Projektu. System umożliwi rozwój nieograniczonej sieci powiązań informacyjnych, co zapewni promocję miast w nieograniczony sposób i jednocześnie pobudzi mobilność turystyczną w obszarze województwa więcej osób z gminy sąsiedniej będzie miało możliwość zapoznania się z ofertą miasta w sąsiedztwie czy w innej części województwa. Bez
wsparcia środków Unii Europejskiej nie byłoby
szans na zrealizowanie tego projektu. Dotacja na
stworzenie w regionie Pomorskim zintegrowanego systemu „it” pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznana została z
zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 20072013, Oś priorytetowa 6 – Turystyka i Dziedzictwo Kulturowe. Koszt realizacji to 12 850 000 zł,
z czego 75% to dofinansowanie unijne. Samorząd
Województwa realizuje część informatyczną
przedsięwzięcia na kwotę ok. 9,6 mln, a Muzeum
Historyczne Miasta Gdańska modernizację Bramy
Wyżynnej na kwotę 3,25 mln. Udział każdego z
partnerów to 25 % swojej części.
Zachęcamy do korzystania!
Janusz Salamonik

Zespół Interdyscyplinarny
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach
pracy
w
zespole
interdyscyplinarnym.
Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy.
Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
został podyktowany potrzebą budowania systemu
współdziałających ze sobą, na równych prawach, różnych instytucji. Dzięki temu można podejmować skuteczniejsze działania związane z pomocą rodzinom
uwikłanym w przemoc, bo to tym problemem zajmuje się Zespół.
W naszej gminie w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
– gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych;
– Policji;
– oświaty;
– ochrony zdrowia;
– kuratorzy sądowi.
Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
realizuje:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Starym Polu
uL. Marynarki Wojennej 6 TEL/FAX 55 271 30 46
e-mail: gops_stare_pole@wp.pl

Zjawisko przemocy !
Zgodnie z Art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
„ilekroć w ustawie jest mowa o przemocy w rodzinie
- należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a
także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub go-

spodarującą, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia,
naruszające ich godność, nietykalność cielesną,
wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą”.
Przemoc - to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i
dobra osobiste tej drugiej osoby, powodując jej
cierpienie i szkody.
Przemoc jest zjawiskiem niszczycielskim dla
wszystkich jej uczestników, niezależnie od tego,
po której stronie się znajdują. Chociaż najwięcej
szkód ponosi osoba, która doznaje przemocy,
bowiem jest słabsza i nie potrafi się bronić.
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Należy zaznaczyć, że nie każde zachowanie agresywne – jest przemocą, musiałby wystąpić wyraźny element przewagi jednej strony nad drugą.

Reaguj na przemoc !
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich
obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o
tym policję lub prokuratora.
Również osoby będące świadkami użycia przemocy w
rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Taki obowiązek nakładają również przepisy Kodeksu
postępowania karnego oraz Kodeksu postępowania
cywilnego. Artykuł 304 Kodeksu postępowania karnego stanowi, że każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny
obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
Natomiast każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany
jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy (art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego).

Dlaczego warto reagować na przemoc ?
Nie reagując i dając przyzwolenie na przemoc wobec
kogokolwiek – dajemy przyzwolenie na przemoc w
ogóle. A gdy istnieje społeczne przyzwolenie na
przemoc, my sami możemy paść jej ofiarą.
Milcząc, na temat doznanej przemocy – ryzykujemy,
że spotka ona ponownie nas lub naszych bliskich.
Podobnie dzieje się, gdy nie reagujemy na przemoc i
dyskryminację, którą obserwujemy.
Osoby, które uzyskały wsparcie podczas lub po ataku
– są bardziej skłonne wspierać innych ludzi, gdy spotyka ich coś złego.
Reagując na przemoc – dajemy przykład innym.
Obserwując, jak my to robimy, uczą się oni jak można
zachować się w takiej sytuacji. Zwiększamy w ten
sposób prawdopodobieństwo, że oni również zareagują w przyszłości.
Rozmawiając o przemocy, która nas dotknęła ze
znajomymi, z rodziną, mówiąc o braku odpowiednich
regulacji prawnych – przyczyniamy się do wzrostu
społecznej świadomości. Nagłaśniając fakty sprawiamy, że zagadnienia te przestają być niewidzialne.
Choć jest to temat trudny, który często staje się „tabu”,
bez nazywania go po imieniu nie osiągniemy poprawy
sytuacji.
Gabriela Żurawska

Nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
i zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.
Rodzaj taryfy
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Cena netto

Cena brutto

5,00 zł/m³

5,40 zł/m³

4,43 zł/m³

4,78 zł/m³

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego lub na
podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej:
- wodomierz DN 15; 20
- wodomierz 25; 32; 40
- wodomierz 50; 80; 100

4,13 zł/m-c
33,73 zł/m-c
50,13 zł/m-c

4,46 zł/m-c
36,43 zł/m-c
54,14 zł/m-c

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody:
- przyłącze DN 15-20mm
- przyłącze DN 25-40 mm
- przyłącze DN 50-100mm

1,89 zł/odbiorcę/m-c
31,49 zł/odbiorcę/m-c
47,89 zł/odbiorcę/m-c

2,04 zł/odbiorcę/m-c
34,01 zł/odbiorcę/m-c
51,72 zł/odbiorcę/m-c

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych przy punkcie czerpalnym wody w budynku
wielolokalowym

3,31 zł/odbiorcę/m-c

3,57 zł/odbiorcę/m-c

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych wg przepisów dotyczących ilości wody bezpowrotnie zużytej

3,31 zł/odbiorcę/m-c

3,57 zł/odbiorcę/m-c

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
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