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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i świątecznego nastroju
Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

Szanowni Państwo
Tegoroczne święta przypadły na dość wczesną
porę wiosny. Jednak każdy z nas żyje w świadomości nadejścia zmian przyrodniczych. Przed
nami okres radości związanych ze Świętami
Wielkanocnymi. Niech te dni dadzą nam pełnię
radości. Niech nikomu nie zabraknie uśmiechu.
Niech nikomu nie zabraknie powszedniego chleba, dlatego dzielmy się nim.
Tego życzą Wam
Radni Gminy i Powiatu
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Janem Pawliną
Niech tym słowom towarzyszą nam słowa wiersza
Kazimiery Iłłakowiczównej:
Pieśń Wielkanocna
Pan Jezus na Wielkanoc
wstał z grobu bardzo rano obudzony,
Matka Boska szukała Go w grobie.
Znalazła kamień w połowie odwalony.
Stanęła płacząca nad głazem:
„Co zrobili z Tobą tym razem, o Chryste?!"
Gołąb skrzydła nad Nią rozwinął:
„Matko, w grobie nie szukaj Syna,
bo zmartwychwstał".

*******
Całun Turyński
Całun Turyński, jest to ręcznie tkane płótno, z
nici lnianej ze śladową domieszką włókien bawełny indyjskiej. Na całunie widnieje wizerunek nagiego mężczyzny. Sylwetka przedstawiona jest w
sposób realistyczny.
Historię płótna lnianego z wizerunkiem mężczyzny przechowywanego w katedrze pw. św. Jana
Chrzciciela w Turynie podzielić można na dwa
okresy. Jeden z nich to obiektywna i udokumentowana historia. Jest to okres od 1357 roku, kiedy
to całun po raz pierwszy został wspomniany w
zachowanym do dziś dokumencie. Pierwsze relacje na temat płótna pogrzebowego Chrystusa możemy znaleźć w ewangeliach, św. Marka, Mateusza i Łukasza. Natomiast św. Jan wspomina jesz2

cze o płótnach znajdujących się w pustym grobie.
Kolejnym źródłem, które mówi nam coś o płótnach pogrzebowych Jezusa, a dokładniej wspomina, co się z nimi stało po jego śmierci, jest pochodząca z II wieku Ewangelia Hebrajczyków, cytowana później przez św. Hieronima. Przy śledzeniu
tego dokumentu, można dowiedzieć się, jakoby
Jezus miał oddać swój całun "słudze kapłana".
Wśród historyków panuje pewna rozbieżność
słownictwa, bowiem zamiast słowa "Puero" w
oryginale znajdowało się słowo "Petro" (Piotr).
Stąd historycy (badacze) twierdzą, że po śmierci
Jezusa płótno mogło być zabrane przez św. Piotra
co częściowo potwierdzałby dokument z IV wieku. W relacji św. Niny, ewangelizującej Gruzję,
zamieszczona jest wzmianka o płótnach Chrystusowych. Według niej płótna pogrzebowe przez
pewien czas posiadała żona Piłata, potem przeszły
w ręce ewangelisty Łukasza, a następnie miały
trafić do Piotra. Niestety, tak skromna baza źródłowa nie pozwala na dokładne ustalenie tego, co
mogło się stać z płótnami Jezusa. Wielu badaczy
całunu uważa, iż dzieje tej tkaniny należy łączyć z
Edessą, jednym z pierwszych chrześcijańskich
miast na Bliskim Wschodzie. Historia pokazała,
że pierwsi chrześcijanie wskutek prześladowań
musieli uciekać z Jerozolimy. Być może schronienie znaleźli właśnie w Edessie i tam też mogło
trafić płótno. Ponadto część historyków wiąże
obecność płótna w Edessie z legendą o korespondencji Jezusa z królem Abgarem. (Król państwa
OSROENE ze stolicą w EDESSIE panujący w
latach 13-50 n.e.). Według hipotezy Wilsona płótno ukryte w murach Edessy (a tym samym Całun
Turyński) należy utożsamiać z tkaniną znalezioną
w VI wieku i określaną jako MANDYLION Z
EDESSY. Pierwsze relacje o tej tkaninie przekazuje nam ok. 594 roku EWAGRIUSZ SCHOLASTYK, który wspominając mandylion z Edessy,
używa pojęcia (nie ludzką ręką uczyniony). Mandylion był przechowywany w Edessie do roku
944, po czym zostaje przeniesiony do Konstantynopola (15 sierpnia 944 r., w dniu uroczystości
Wniebowzięcia Matki Bożej). W roku 1147 król
Francji Ludwik VII podczas pobytu w Konstantynopolu oddaje cześć całunowi. Płótno do roku
1291 przebywa prawdopodobnie w AKCE jednej
z ostatnich twierdz Krzyżowców w Palestynie, a
następnie miało trafić na Cypr. W 1306 roku całun
zostaje przeniesiony do Paryża. Pierwsze wiadomości o kulcie całunu pochodzą z 1350 roku. Przy
okazji konsekracji kolegiaty w LIREY ówczesny
biskup tego regionu nadał odpusty pielgrzymom

nawiedzającym całun. W 1370 r. zabroniono oddawania czci całunowi. W 1578 r. całun przeniesiono do Turynu, a w 1581 r. została opublikowana praca teologiczna o całunie. Ostatni król Włoch
HUMBERT II zapisał Całun w swym testamencie
Papieżowi. W chwili śmierci HUMBERTA II
Całun przeszedł na własność Stolicy Apostolskiej.
Materiał zebrał
i opracował Jan Pawlina

*******
Wieści z Przedszkola
Miesiąc marzec to okres rekrutacji dzieci do
przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Rodzice,
którzy pragną, by od września ich pociecha
uczęszczała do przedszkola, proszeni są o zgłoszenie się do placówki w dniach od 1 marca do
31 marca 2013 roku w celu wypełnienia Karty
Zgłoszenia. Pragnę nadmienić, że wyżej wymienioną kartę powinni wypełnić również rodzice,
których dzieci są aktualnie przedszkolakami. Czekamy szczególnie na dzieci 5- letnie, urodzone w
2008 roku, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku,
gdy liczba zgłoszeń znacznie przekroczy liczbę
miejsc - o przyjęciu dziecka zdecyduje komisja
kwalifikacyjna, w skład której wejdą Dyrektor
Przedszkola, członkowie Rady Pedagogicznej i
członkowie Rady Rodziców. Komisja dokona
wyboru zgodnie z obowiązującymi kryteriami
zawartymi w Statucie Przedszkola. O fakcie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice będą mogli
dowiedzieć się osobiście lub telefonicznie.
W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu realizowane są trzy programy autorskie:
- „Aby nam dźwięczało…”- autorstwa B. Madej i
I. Wypych, wspomagający rozwój mowy u dzieci,
- „Wzorowy przedszkolak”- autorstwa M. Chudzik, program profilaktyczny realizujący zagadnienia wychowawcze,
- „W kolorach tęczy uczę i bawię się zdrowo”autorstwa B. Madej, wspomagający wychowanie
zdrowotne u dzieci.
Poza bogatą ofertą programową dzieci przedszkolne mają możliwość uczestnictwa w kółkach
zainteresowań: tanecznym, teatralnym, przyrodniczym i plastycznym. Podczas zajęć kółka przyrodniczego: „Mały ekolog”, dzieci mają możli-

wość za pomocą doświadczeń i eksperymentów
zdobywać wiedzę o otaczającym je świecie przyrody. Podczas zajęć kółka tanecznego przedszkolaki uczestniczą w zabawach kształtujących poczucie rytmu, a także uczą się układów tanecznych, które prezentują podczas imprez i uroczystości przedszkolnych., m.in. Jasełek, Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Babci i
Dziadka. Mali aktorzy z kółka teatralnego także
uświetniają przedszkolne uroczystości swoimi
występami. Aktualnie przed nimi wielkie wyzwanie. W kwietniu będą reprezentować nasze przedszkole w międzyprzedszkolnym przeglądzie teatrzyków, organizowanym pod hasłem: „ Ziemiaplaneta zielona”.
Prace dzieci z kółka plastycznego natomiast ozdabiają przedszkolne tablice, stanowią elementy
dekoracji. Miło nam poinformować, że nasze
przedszkole, jako jedno z 80 w Polsce, zostało
zakwalifikowane do udziału w Projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
finansowanego ze środków Unii Europejskiej –
„Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu”.
Ideą programu jest wszechstronne wspieranie
rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami.
Dzięki udziałowi w Projekcie dziecko będzie w
maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia
nauki w szkole oraz nabędzie odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach
stresujących. Zgodnie z założeniami programu
przedszkole zostanie wyposażone w zestaw najnowocześniejszych narzędzi edukacyjnych odpowiadających najnowszym badaniom dotyczącym
oddziaływania na sfery rozwojowe dziecka.
Projekt obejmuje grupę dzieci najmłodszych.
W ostatnich miesiącach w przedszkolu odbyły się
następujące uroczystości i imprezy:
• Jasełka przygotowane przez grupy: Biedronki i Muchomorki,
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•

Zabawa choinkowa, w czasie której wybrano Króla i Królową balu- Patryka Tuleja i Zosię Szoska.

•
•

Wielkanocny Zajączek,
Wyjazd do kina do Elbląga na film pt.
„Lato Maminki”.
Aktualnie w przedszkolu trwają przygotowania do
kiermaszu wielkanocnego. Pragnę poinformować,
że fundusze zebrane w trakcie kiermaszu bożonarodzeniowego zostały przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych do zajęć umuzykalniających w przedszkolu.
Mirosława Chudzik

*******
… a w szkole
•

Uroczystość zorganizowana dla Babci i
Dziadka z okazji ich święta.

Dzieci przedszkolne wzięły też udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Szczególnie cieszy udział dzieci najmłodszych, dla których był to
pierwszy występ w życiu.
Przedszkolaki wzięły też udział w konkursie na
zilustrowanie treści wiersza o tematyce zimowej,
którego rozstrzygnięcia miało miejsce 6 marca.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy. Fundatorem nagród była Rada Rodziców
Przedszkola, której bardzo dziękujemy.
W najbliższym czasie dzieci wezmą też udział w
następujących konkursach:
• „Segregujesz ? Nie marnujesz !” organizowanym przez Akademię Misia Haribo,
• konkurs na projekt okładki do bajki lub
baśni- organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Starym Polu,
• konkurs na kartę wielkanocną- organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu.
Planowane są również następujące imprezy i
uroczystości na miesiąc marzec i kwiecień:
• Powitanie Wiosny,
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7 marca 2013 r. w sali im. Lubomira Szopińskiego w kinie „Remus” w Kościerzynie odbyła
się uroczysta Pomorska Gala II edycji konkursu
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Mam 6 lat".
Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, skierowany był do
Rad Rodziców w szkołach i przedszkolach i miał
na celu upowszechnianie najciekawszych form
aktywności rodziców, umożliwiających przyjazną
adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.
Spośród projektów zgłoszonych przez 96 placówek województwa pomorskiego Kapituła wyłoniła trzy najlepsze prace w kategorii „Sześciolatek
w przyjaznej szkole” przyznając jednocześnie
ich autorom tytuł „Laureatów Konkursu”. Miło
nam zakomunikować, że jednym z nim została
Szkoła Podstawowa w Starym Polu.
Otrzymanie tak wysokiego wyróżnienia było
możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji współpracujących ze szkołą. Szczególnie
ważne było wsparcie organu prowadzącego szkołę
oraz aktywna postawa Rady Rodziców, która zdecydowała o przystąpieniu szkoły do konkursu.

Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Wojciech
Richert, odebrał z rąk Pani Elżbiety Wasilenko,
Pomorskiego Kuratora Oświaty dyplom od Ministra Edukacji Narodowej - Pani Krystyny Szumilas, a Dyrektor Szkoły - nagrodę w postaci zestawu do ćwiczeń ruchowych dla młodszych dzieci
ufundowany przez firmę „Moje Bambino”.

Jednocześnie przedstawiciele szkoły otrzymali
nominację do udziału w Ogólnopolskiej Gali
Konkursu, która odbędzie się w Warszawie
11 kwietnia 2013 r.
Każdego roku, począwszy od 2009, sześciolatki
z gminy Stare Pole zasilają szeregi pierwszoklasistów. Szkoła systematycznie prowadzi działania
mające na celu jak najlepsze przygotowanie placówki na przyjęcie sześciolatków. Przez wszystkie te lata władze Gminy, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i rodzice starali się stworzyć odpowiednie warunki do rozpoczęcia edukacji w klasie
pierwszej dziecka sześcioletniego.
Szkoła objęła najmłodsze dzieci różnorodnymi
działaniami dydaktycznymi i opiekuńczo - wychowawczymi. Placówka posiada bowiem odpowiednią bazę do prawidłowego ich rozwoju oraz
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Przed „pierwszym dzwonkiem” ważne jest, aby
przyszli pierwszoklasiści mogli zapoznać się ze
szkolnym budynkiem. W tym celu szkołę odwiedzają grupy przedszkolne, a 13 marca zaprosiliśmy na „Drzwi otwarte” dzieci 6 i 7 –letnie wraz z
rodzicami. Zwiedzając szkołę, nasi goście mogli
obejrzeć m.in. wyposażenie placówki, sale lekcyjne, bibliotekę i czytelnię oraz stołówkę. Była okazja na rozmowy z nauczycielami i Dyrekcją Szkoły. Dzieci natomiast uczestniczyły w różnych zajęciach zorganizowanych przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Dużym powodzeniem cieszyły się zabawy ruchowe w sali gimnastycznej,
która stała się wielkim placem zabaw.
Dziękujemy rodzicom i ich pociechom za duże zainteresowanie pracą naszej szkoły. Takie
spotkanie ze szkołą jest bardzo ciekawym doświadczeniem dla przyszłych uczniów.
Wizyta pozwoliła na pewno dzieciom zapoznać
się z przyszłym otoczeniem, przełamać strach
przed czekającymi je od września zmianami.
Zbliżająca się wiosna to w szkole znak, że
czas na rozstrzygnięcia całorocznych konkursów.
Do zmagań ortograficznych przystąpili już
uczniowie klas III Szkoły Podstawowej. I miejsce
zajął Szymon Piróg z klasy III c otrzymując jednocześnie nominację do udziału w Wojewódzkim
Konkursie Ortograficznym w Gdańsku. II miejsce
wywalczył Maksymilian Michałek z klasy III c,
który wraz z Szymonem wezmą udział w Międzygminnym Konkursie Ortograficznym w Szymankowie. Odbyły się już eliminacje szkolne do
Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego
„Piękno życia”, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Wezmą w nim udział
Agata Modrzyńska z klasy I b, Aleksandra Laszuk
z klasy II b i Anita Kazimierczak z klasy III b.
Sportowcy też mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności u progu wiosny.
Uczniowie po zakończonych feriach rozpoczęli intensywną naukę. Szczególnie ostro do pracy
zabrali się uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej
i klas III Gimnazjum. Przed nimi zmagania podczas Sprawdzianu Wiedzy i Umiejętności klas VI
i Egzaminu na zakończenie gimnazjum. Szóstoklasiści zasiądą do testu 4 kwietnia, a gimnazjaliści rozpoczną trzydniowy maraton egzaminacyjny
24 kwietnia. W tych dniach będą w szkołach zawieszone lekcje. Dla uczniów, którym rodzice nie
mogą zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia
świetlicowe. Ostatnią grupą uczniów, która zmierzy się z testami będą uczniowie klas III Szkoły
Podstawowej, którzy 21 maja przystąpią do Ogól5

nopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów. Wszystkim uczniom życzymy łatwych pytań. Ten test odbędzie się w czasie zajęć lekcyjnych i nie zakłóci pracy szkoły.
Z pewnością naukę uatrakcyjniają naszym
uczniom dwa wyremontowane w czasie ferii gabinety lekcyjne. W jednym z nich pomalowano
ściany, zamontowano nowe blaty na ławkach, a
także zakupiono nowe meble. W innym udało się
pomalować ściany i odświeżyć wystrój sali. Nadal
trwa remont łazienek dla dziewcząt. W tym miejscu należą się podziękowanie rodzicom, którzy
poświęcili swój czas i zaangażowali się w prace
porządkowo-remontowe, a także władzom Gminy,
które przekazały środki finansowe na remonty.
Aby skutecznie wpłynąć na poprawę wyników
egzaminów końcowych, nauczyciele Gimnazjum
zorganizowali próbne testy dla chętnych trzecioklasistów. Tym razem uczniowie rozwiązywali
zadania w towarzystwie swoich rodziców. Przed
feriami odbył się taki test z matematyki, a na początku marca test sprawdzający w formie konkursu wiedzy pt. „Rodzinna powtórka z historii i
WOS-u”. Po rozwiązaniu testu odbyło się wspólne
sprawdzanie i omówienie zadań. W kwietniu odbędzie się kolejny etap – ustny. W I etapie potyczek zwycięzcą okazał się uczeń klasy II a – Rafał
Czajkowski, który był w zespole ze swoim Tatą.
Z pewnością rodzice mogli na własnej skórze
przekonać się, że taki test na zakończenie gimnazjum to nie lada wyzwanie dla ich dzieci. Mamy
nadzieję, że taka nowa forma egzaminu próbnego
pomoże wielu z nich zorientować się, z czym ich
pociechy mają największe problemy i ukierunkować działania w dalszym pogłębianiu wiedzy i
nadrabianiu zaległości.

Również w jednej z klas VI przeprowadzono
próbny sprawdzian z udziałem rodziców. Pomysł
ten został bardzo pozytywnie przyjęty przez dorosłych z tej klasy, którzy prawie w komplecie sta6

wili się w szkole. Nasi uczniowie w trakcie całego
roku szkolnego chętnie biorą udział w konkursach
przygotowanych dla nich nie tylko przez szkołę,
lecz także przez inne instytucje zewnętrzne.
Z pewnością ogromnym sukcesem można nazwać
udział ucznia klasy IIIa Gimnazjum – Michała
Pelc w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym.
Ucznia przygotowywała p. Dorota DemczyńskaDymek. W Gimnazjum przeprowadzono po raz
kolejny szkolny Konkurs Ortograficzny. Najlepszym znawcą pisowni okazał się także … Michał
Pelc, który będzie reprezentował naszą szkołę na
szczeblu powiatowym. Jak widać można być
uzdolnionym w wielu dziedzinach.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej także mieli
możliwość zaprezentować i sprawdzić swoje
umiejętności językowe podczas szkolnego konkursu „Ojczyzna Polszczyzna”, którego patronem
jest profesor Jan Miodek. Zwycięzca zostanie wyłoniony po zakończeniu etapu ustnego, do którego
zakwalifikowało się 8 uczniów z 14 przystępujących do etapu pisemnego.
W naszej szkole jest wielu uczniów uzdolnionych
plastycznie. Biorą oni udział w licznych konkursach, także pozaszkolnych. Ich prace zostały wysłane m. in. na konkurs p.t. „Bezpiecznie na wsi –
stop wypadkom”, „Zamki, dworki, pałace w naszym otoczeniu”, a także „Wielkanoc na Pomorzu”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Przeprowadzone eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
wyłoniły dwie trzyosobowe drużyny. Będą one
reprezentowały Szkołę Podstawową i Gimnazjum
podczas eliminacji powiatowych, które zostaną
przeprowadzone w kwietniu.
W hali sportowej naszej szkoły odbył się
Turniej Wiosenny w Halową Piłkę Nożną dla
uczniów z klas II i III szkoły podstawowej, w którym udział wzięli: SP Jegłownik, SP Lichnowy,
SP Stary Targ i gospodarz Turnieju SP Stare Pole.
Nasi uczniowie, jak co roku, odnoszą kolejne
sukcesy sportowe. Możemy się pochwalić zdobyciem III miejsca w Turnieju Siatkówki przez
chłopców Szkoły Podstawowej oraz III miejsca w
Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej zarówno
przez dziewczęta, jak i chłopców Gimnazjum.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Mieszkańcom Gminy pięknych,
rodzinnych chwil wypełnionych spokojem i radością ze wspólnego przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego.
Tadeusz Kaczorek

Z życia GOKiS
Sylwester to jeden z najbardziej oczekiwanych
dni w roku. Jedni spędzają go w domu, a inni
wraz z przyjaciółmi i znajomymi na balach, prywatkach przy wspólnych tańcach, zabawach i
rozmowach. Również w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu jak co roku odbył się Bal Sylwestrowy, na który przybyło wielu mieszkańców naszej
gminy, a także gości z innych miejscowości. Jego
uczestnicy hucznie powitali Nowy Rok i w takt
gorących rytmów bawili się do rana. Mamy nadzieję, że uczestnicy balu bawili się doskonale i
jeśli wierzyć porzekadłu- "Sylwester jaki- cały rok
taki"- wszystkim będzie wiodło się szczęśliwie i
radośnie przez cały rok, czego im z całego serca
życzymy. Kolędy to piękna tradycja w życiu narodu polskiego. "Nie wiem, czy inny kraj może
pochwalić się zbiorem podobnym do tego, który
posiada Polska"- pisał polski wieszcz Adam Mickiewicz. Również w Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu nie mogło zabraknąć tak pięknej tradycji,
jak śpiewanie kolęd i pastorałek. Impreza pod
tytułem "Spotkanie z kolędą" zorganizowana w
GOKiS przyciągnęła szerokie grono zainteresowanych. Na scenie wystąpiły panie z zespołu
"Kaczeńce", które zaśpiewały przepiękne polskie
kolędy. Podczas spotkania wśród staropolskiej
publiczności był m.in. ks. Adam Śniechowski,
który z dumą nagrodził swoje parafianki gromkimi brawami. W to czwartkowe popołudnie z
Gminnego Ośrodka Kultury niosła się kolęda w
świat... Stało się tak również dzięki paniom Małgorzacie Olejnik, Izabelli Wasilewskiej, Natalii
Gajor, zespołowi "My tylko tak", grupie gitarowej
dla początkujących, która zadebiutowała w tym
dniu na scenie wykonując znane nam wszystkim
kolędy oraz dzięki ks. Radomirowi Sebunia, któremu dziękujemy za występ oraz pomoc w prowadzeniu spotkania.
9 lutego 2013 roku w hali sportowej Zespołu
Szkół odbył się turniej piłki nożnej halowej sołectw gminy Stare Pole. Wszystkie mecze były
bardzo emocjonujące. Uczestnicy wykazali się
wielką walecznością i zaangażowaniem. W turnieju tym poza czystą rywalizacją sportową ważne
było zintegrowanie się osób mieszkających na
terenie naszej gminy. Wszyscy zaciekle walczyli o
punkty na boisku, dopingowali się nawzajem, a po
meczu gratulowali sobie sukcesu. Dziękujemy
wszystkim za udział i jesteśmy przekonani, że
wszyscy uczestnicy odnieśli na boisku swoje
mniejsze lub większe zwycięstwo.

Kolejną bardzo ważną uroczystością dla
mieszkańców gminy były 683 Urodziny Starego
Pola. W tym roku głównym punktem tej corocznej
uroczystości była prelekcja pt. "Stare Pole - wieś
na Żuławach" - opowieść o historii Starego Pola
od powstania wsi do 1945 roku wygłoszona przez
Panią mgr Magdalenę Roman.

Uczestnicy spotkania z wielkim zaciekawieniem słuchali informacji zebranych przez Panią
M. Roman, która z ogromną pasją opowiadała o
historii gminy i życiu mieszkańców w tamtych
czasach. W tym miejscu chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować Pani Roman za bezinteresowne zaangażowanie oraz dzielenie się zdobytą
wiedzą na temat historii naszej gminy. Wyrażając
swą wdzięczność życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.
Po lekcji historii zebrani goście obejrzeli specjalnie przygotowaną wystawę prac wykonanych
przez uczestniczki zajęć plastycznych dla dorosłych pt. "Nasza Gmina - plastycznie". Panie, które wykonały prace, otrzymały z rąk dyrektora Tadeusza Burdyńskiego podziękowania, słodki
upominek, jak również wielkie uznanie przybyłych mieszkańców.

Druga część 683 Urodzin Starego Pola odbyła się
po południu, kiedy to zaprosiliśmy mieszkańców
gminy na występ Kabaretu „Czesuaf”, który wystąpił ze swoim najnowszym programem pt. „Pro7

gram na życzenie”. Postaci pojawiające się na
scenie były nam na ogół powszechnie znane, ale
zarazem "przetworzone" dla potrzeb kabaretu
przez znakomite poczucie humoru poznańskich
artystów. Staropolska publiczność długo oklaskiwała występ, który bez zwątpienia wprawił
wszystkich zebranych w wyśmienite humory.

Ferie Zimowe to świetny czas na odpoczynek,
wycieczki, zabawę oraz rozwijanie nowych pasji i
umiejętności. W tym roku z propozycji zimowego
wypoczynku skorzystało bardzo dużo dzieci z
naszej gminy.

Cieszymy się, że oferta przygotowana przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminną Bibliotekę Publiczną, Hufiec ZHP oraz Zespół Szkół
w Starym Polu była atrakcyjna i znalazła zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.
Ferie Zimowe rozpoczęliśmy od spotkania ze
st. sierż. Ryszardem Sekułą, który w ramach akcji
„Bezpieczne Ferie” udzielił uczestnikom bardzo
ważnych informacji na temat bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych. W ofer8

cie zimowego wypoczynku znajdowały się również zimowe warsztaty plastyczne, otwarte warsztaty taneczne i teatralne, warsztaty decoupage,
które przeprowadziła Pani Ewa Grenda, spotkania
z książką, bajkowe popołudnia, czyli kino na
miejscu, cykl spotkań - Harcerze dzieciom, turniej
tenisa stołowego, nad którym czuwali panowie:
Robert Ziaja i Bartosz Rybczyński oraz zajęcia
sportowe. Uczestnicy zimowych wrażeń korzystali również z wyjazdów na basen, lodowisko i do
Multikina. Walentynki, które w tym roku obchodziliśmy podczas tegorocznych ferii, to także jeden z niezapomnianych dni spędzonych w GOKiS. W programie tego miłego dnia odbyły się
zajęcia kulinarne dla dzieci, które przy pomocy
niezawodnej Pani Krystyny Kurkowskiej upiekły
przepyszne walentynkowe serduszka, a po kulinarnych zmaganiach z super walentynkową niespodzianką na scenie wystąpiła grupa teatralna
działająca przy GOKiS. Ze swoim przebojem „Jestem Amorek” gościnnie wystąpiła klasa 3a Gimnazjum, której wychowawczynią jest Pani Karolina Wrońska. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, dlatego też przyszedł czas na pożegnanie i
podsumowanie ferii 2013, które odbyło się w janowskim lesie, gdzie na grupę pięćdziesięciorga
dzieci i młodzieży czekał leśniczy Pan Mieczysław Budek. Jak zwykle z wielką pasją opowiadał
on o swojej pracy. Aura podczas tegorocznych
ferii zimowych była iście wiosenna, ale w ten pożegnalny dzień jak na zamówienie zawitała przepiękna zima, więc podczas zabaw nie zabrakło
śniegowej bitwy, pląsów i gier przygotowanych
przez harcerzy oraz niespodzianki zafundowanej
przez GOKiS - emocjonującej gry interaktywnej
w elektronicznego paintballa, która- mamy nadzieję, była wspaniałą przygodą.
Dzień Kobiet jest dniem z wieloletnią tradycją, kiedy to wszystkim paniom panowie starsi i
młodsi wręczają kwiaty i drobne upominki. Również i my, chcąc uczcić ten wyjątkowy dzień, 9
marca zaprosiliśmy kobiety z naszej gminy na
koncert Duetu KA. Panie przybyłe na spotkanie
miały okazję w kameralnym i miłym gronie wysłuchać wspaniałego koncertu na skrzypcach i
fortepianie w wykonaniu Pana Klaudiusza Rosół
oraz Pani Aliny Dombrowskiej. Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim paniom w
imieniu Wójta Gminy oraz własnym złożył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Pawlina i dyrektor GOKiS Tadeusz Burdyński.
"Żegnaj Zimo - Witaj Wiosno"- pod takim hasłem w ostatni czwartek zimy dzieci witały już

kolejną, tak długo wyczekiwana porę roku. Na
przyjście wiosny trzeba było się jednak przygotować, dlatego też Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowały wiosenne spotkanie dla dzieci, podczas którego m.in. symbolicznie „spalono” Marzannę,
wykonaną z materiałów ekologicznych w nadziei,
że wiosna już wkrótce zawita na dobre.
20 marca dobiegł końca gminny konkurs plastyczny na kartę wielkanocną, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
W „ruch poszły” kredki, farby i inne akcesoria
plastyczne, a efektem było powstanie przepięknych kart wielkanocnych. Wszystkie prace zostały
nagrodzone dyplomami i nagrodami oraz tradycyjnie z najlepszymi życzeniami świątecznymi
trafiły do instytucji, firm i sklepów w naszej gminie. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy za udział w naszych uroczystościach, imprezach, konkursach i zapraszamy na
kolejne spotkania organizowane przez GOKiS.
Tadeusz Burdyński

*******
Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
w gminie Stare Pole
ZAGADNIENIA OGÓLNE
Podstawa prawna nowego systemu:
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228);
- uchwała Nr XVII/152/2012 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Stare Pole;
- uchwała nr XIX/165/2013 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie odbierania
odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne;
- uchwała Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności;
- uchwała Nr XIX/167/2013 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- uchwała Nr XIX/168/2013 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 6 marca w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
- uchwała Nr XIX/169/2013 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 6 marca w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Teksty uchwał zamieszczono na
stronie www.bip.starepole.pl
Podstawowe pojęcia:
- właściciel nieruchomości – rozumie się przez to
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali albo właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie
został wybrany;
- odpady komunalne - rozumie się przez to,
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2012 poz. 21), odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
- nieruchomość zamieszkała - należy przez to
rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a więc nieruchomość, na której
człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek, itp.;
- nieruchomość niezamieszkała – należy przez to
rozumieć nieruchomość, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,
obiekty użyteczności publicznej lub inne nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy;
- nieruchomość mieszana – należy przez to rozumieć nieruchomość, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała, np. nieru9

chomość, w której znajdują się lokale mieszkalne
i użytkowe;
- selektywne zbieranie odpadów – rozumie się
przez to zbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole,
czyli z podziałem na następujące frakcje: papier,
szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki i
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe, popioły z budynków
ogrzewanych paliwem stałym.
Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, która zmienia dotychczasowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z tą ustawą od 1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje obowiązki w zakresie odbierania, transportu i
zagospodarowywania odpadów komunalnych od
właściciel nieruchomości. Z chwilą wprowadzenia
nowego systemu właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) nie będą już
musieli podpisywać indywidualnych umów z firmami na wywóz odpadów, lecz będą wnosić do
gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata ta stanowić będzie iloczyn
liczby osób zamieszkujących nieruchomość i
stawki opłaty. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (sklep, zakład usługowy, szkoła)
opłata stanowić będzie iloczyn liczby pojemników
z odpadami komunalnymi, powstałymi na danej
nieruchomości, o określonej wielkości i stawki
opłaty za pojemnik. Wysokość stawek opłat ustala
Rada Gminy w drodze uchwały. W deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości zadeklaruje, czy będzie zbierał odpady w sposób selektywny, czy w sposób zmieszany. Od wyboru sposobu zbierania odpadów będzie zależała wysokość
opłaty wnoszonej do Gminy. Za odbiór odpadów
zbieranych w sposób zmieszany, a więc gdy właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów, stawka opłaty będzie o 80% wyższa niż za
zbieranie odpadów w sposób selektywny.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy w Starym Polu pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia 2013 r. W przypadku nieruchomości, na których w tym terminie nie będą zamieszkiwać
mieszkańcy lub nie powstają odpady komunalne,
właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy Stare Pole deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana
liczby osób zamieszkujących nieruchomość) lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
Deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stare Pole lub wysłać za pośrednictwem poczty. Za datę złożenia uważa się wtedy
datę wpływu deklaracji do Urzędu. Deklarację
można również złożyć w formie elektronicznej za
pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej
www.epuap.gov.pl
Deklaracja podlegać będzie weryfikacji w oparciu
o dane posiadane przez Urząd Gminy Stare Pole
wraz z możliwością kontroli nieruchomości.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Stare
Pole określa w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Uchwałą Rady Gminy z dnia 6 marca 2013 r.
ustalono następujące stawki opłat, obowiązujące
w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:
• 27 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w
przypadku nieruchomości zamieszkałej przez
1 lub 2 osoby;

•

22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w
przypadku nieruchomości zamieszkałej przez
3 lub 4 osoby;
• 18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w
przypadku nieruchomości zamieszkałej przez
5 lub więcej osób.
W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny stawki opłat są następujące:
• 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w
przypadku nieruchomości zamieszkałej przez
1 lub 2 osoby;
• 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w
przypadku nieruchomości zamieszkałej przez
3 lub 4 osoby;
• 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w
przypadku nieruchomości zamieszkałej przez
5 lub więcej osób.
Powyższe stawki obowiązują właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jeden pojemnik, w wysokości (dotyczy
zbierania odpadów w sposób nieselektywny):
Wielkość
Stawka opłaty za pojemnik/za
pojemnika
jedno opróżnienie
wyrażona w
w zł
litrach
60
18 zł
110/120
36 zł
240
72 zł
1100
180 zł
1500
270 zł
W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty za jeden pojemnik wynosić
będzie:
Wielkość
Stawka opłaty za pojemnik/za
pojemnika
jedno opróżnienie
wyrażona w
w zł
litrach
60
10 zł
110/120
20 zł
240
40 zł
1100
100 zł
1500
150 zł
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni. Pierwszą opłatę należy
wnieść do 10 sierpnia 2013 r.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej uiszcza
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej uiszcza
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady.
Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rachunek bankowy Gminy Stare Pole.
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
GMINĘ W ZAMIAN ZA UISZCZANĄ PRZEZ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ
Gmina, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie
odpadów komunalnych, odbierać będzie te odpady bezpośrednio z nieruchomości lub za pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, tzw. PSZOK-a. Bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane następujące frakcje i ilości
odpadów komunalnych:
1) zmieszane – w każdej ilości z nieruchomości
zamieszkałych, a z nieruchomości niezamieszkałych - w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania;
2) selektywnie zebrane, takie jak papier, szkło,
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości;
3) popioły – w ilości proporcjonalnej do ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów
komunalnych zmieszanych.
Za pośrednictwem PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane odpady,
takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe (meble), zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości do 1m3 z gospodarstwa domowego na rok. Dodatkowo w ramach
opłaty dwa razy w roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości (z tzw. wystawki). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mogli oddać do
PSZOK-u odpady zielone i ulegające biodegradacji w ilości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie
więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych
zmieszanych. Każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej ma obowiązek wyposażenia jej w
pojemnik do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych. Jego wielkość określa Regulamin
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utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Stare Pole. Natomiast w ramach opłaty Gmina
wyposaży nieruchomości w pojemniki lub worki
do zbierania odpadów w sposób selektywny:
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się nie więcej niż
7 lokali - worki do selektywnego zbierania papieru,
szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz pojemniki na popioły;
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się 8 i więcej lokali – pojemniki do selektywnego zbierania
papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz popiołów. Z terenu nieruchomości niezamieszkałych odpady
selektywnie zbierane będą odbierane zarówno w
workach, jaki i w pojemnikach.
Odpady będą odbierane z częstotliwością wynikającą z harmonogramu, który opracuje przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane z częstotliwością
nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie, a selektywnie
zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale) - nie rzadziej
niż raz na miesiąc. W przypadku popiołów będą
one odbierane z terenu nieruchomości raz na dwa
tygodnie w okresie od 2 listopada do 30 kwietnia.
PODSTAWOWE ZASADY
SEGREGACJI ODPADÓW
Pojemniki (worki) na tworzywa sztuczne oznaczone są napisem „Tworzywo sztuczne” lub są
koloru żółtego. Służą do zbierania opakowań z
tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych. Do pojemników tych (worków)
wrzucamy:
− puste opakowania plastikowe po napojach i
innych płynach,
− opakowania wielowarstwowe po mleku, napojach itp.
− opakowania po żywności np. po margarynie,
− folię i torby foliowe,
− butelki i opakowania po chemii gospodarczej i
kosmetykach,
− artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw
sztucznych,
− zakrętki,
− puszki.
Nie wrzucamy: tworzyw sztucznych zabrudzonych olejem, smarem, pojemników po farbach,
lakierach, środkach ochrony roślin, zabawek,
sprzętu AGD, styropianu.
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Przed wrzuceniem do pojemnika należy usunąć
resztki zawartości z opakowania i zmniejszyć jego
objętość poprzez zgniecenie. W ten sposób
oszczędza się miejsce w pojemniku lub worku.
Pojemniki (worki) na szkło oznaczone są napisem „Szkło” lub są koloru zielonego. Służą do
zbierania opakowań szklanych. Do pojemników
tych (worków) wrzucamy:
- opróżnione butelki i słoiki oraz inne szklane
opakowania - białe i kolorowe.
Nie wrzucamy: wyrobów fajansowych, porcelanowych, szkła nietłukącego typu duralex, luster,
szkła zbrojonego i technicznego, opakowań po
lekach z zawartością, środkach ochrony roślin,
nawozach. Przed wrzuceniem do pojemnika należy opróżnić wyrzucane przedmioty, zdjąć zakrętki, kapsle, korki, koszyczki metalowe, zerwać
papierowe lub aluminiowe etykiety, opróżnić wyrzucane przedmioty.
Pojemniki (worki) na papier oznaczone są napisem „Papier” lub są koloru niebieskiego. Do pojemników tych (worków) wrzucamy:
- papier biurowy, karton, gazety, kolorowe czasopisma, zeszyty, opakowania z papieru i tektury itp.
Nie wrzucamy: papieru mokrego i zatłuszczonego
(np. z masła i margaryny), papierowych artykułów
higienicznych (pieluchy, pampersy), papieru z
folią, papieru faksowego i termicznego (paragony
fiskalne), tapet itp.
Przed wrzuceniem do pojemnika należy usunąć
wszystkie próbki i materiały reklamowe i inne
dodatkowe przedmioty dołączone do czasopism.
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi
Gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według
stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych
niesegregowanych.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Stare Pole właściciele
nieruchomości zobowiązani są do podejmowania
działań zmierzających do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości
oraz racjonalizacji procesu segregacji, w szczególności poprzez:
1) ograniczenie używania produktów nie nadających się do recyklingu, odzysku lub kompostowania, w szczególności produktów jednorazowego użytku;
2) zmniejszania objętości odpadów surowcowych
poprzez zgniatanie butelek z tworzyw sztucz-

nych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku
na odpady selektywnie zbierane;
3) opróżnianie opakowań z pozostałości produktów przed umieszczeniem w pojemniku na odpady selektywnie zbierane.
Lucyna Szymańska

*******
Wieści z Gminnej Biblioteki

W 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w
Starym Polu zgłosiła projekt „Z biblioteką w dziecięcy świat” do konkursu grantowego „Aktywna
Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła wniosek, dzięki czemu biblioteka
otrzymała dofinansowanie na realizacji projektu.
Od stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy realizację
projektu. Głównym celem projektu „Z biblioteką
w dziecięcy świat” jest zwiększenie możliwości
spędzania wolnego czasu przez dzieci i ich opiekunów, czyli popołudniowe spotkania w bibliotece oraz doposażenie kącika dla dzieci. Celem projektu jest również zwiększenie możliwości kulturalnych dla dzieci czyli kino dla najmłodszych, a
także zmiana wizerunku biblioteki na miejsce
realizacji pasji i zainteresowań, naukę przez zabawę.
W ramach projektu zostały zakupione do biblioteki pomoce dydaktyczne, plastyczne, edukacyjne,
projektor i ekran.
Harmonogram działań podczas realizacji projektu
to:
- spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym,
zajęcia plastyczne raz w miesiącu od stycznia do
czerwca,
- kino dla najmłodszych, zajęcia manualne – luty,
kwiecień, czerwiec,
- konkurs plastyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Projekt okładki bajkowej”.
W ramach projektu odbyły się dwa spotkania w
bibliotece oraz kino:
1. 31 styczeń „Muzyczno-terapeutyczne bajanie”.
Zajęcia poprowadziła Pani Kamila Ronżewska,

pedagog szkolny, która wprowadzała naszych
małych uczestników w muzyczno-bajkowy
świat. Pani Kamila przyniosła wielką czarną
torbę, a w niej muzyczne instrumenty, na których dzieci próbowały grać, a podczas czytania
bajki naśladowały dźwięki różnych zwierząt.
Śpiewały przy dźwiękach gitary oraz specjalnymi farbami do malowania rączkami tworzyły
wspólny obraz.
2. 27 luty „Czekoludki” – zajęcia odbyły się na
podstawie bajki „Czekoludki”, która jeszcze
nie została wydana. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z fragmentami bajki oraz malowały
Czekoludka bohatera bajki, który był okrąglutki i na czole miał migdała oraz miały do wykonania różne zadania m.in. torcik czekoladowy.

3. W lutym podczas ferii zimowych zorganizowane było kino dla najmłodszych, podczas którego wyświetlono bajkę „Alwin i wiewiórki 3”
oraz „Biała i strzała” oraz zajęcia manualne na
których dzieci wykonywały miniobraz walentynkowy oraz pejzaż zimowy.
Kolejne spotkania w ramach projektu to:
- 27 marca „Z książką jest ciekawie” spotkanie
skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich
opiekunów,
- kwiecień – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Projekt okładki bajkowej”, kino oraz spotkanie w bibliotece dnia 24 kwietnia pt. „Święto
książki”,
- 15 maja „Kolorowy zawrót głowy” spotkanie
skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich
opiekunów,
- 21 czerwiec „Już niebawem wakacje” spotkanie
skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich
opiekunów oraz uroczyste podsumowanie projektu.
Dla wszystkich dzieci, które zechcą wziąć udział
w projekcie przygotowaliśmy moc atrakcji m.in.
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kącik dla dzieci, zajęcia plastyczne, głośne czytanie, zajęcia z bajkoterapią, zabawy edukacyjne,
konkurs plastyczny i inne ciekawostki. Liczymy
na to, że przygotowane zajęcia pomogą rozwijać
umiejętności poznawcze, manualne i plastyczne.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału we
wszystkich proponowanych przez bibliotekę zajęciach.
Anna Popławska Płachta

*******

skarbowe zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z
dnia 16 listopada 2006r. z późniejszymi zmianami. Zgłoszenie urodzenia i zgonu jest bezpłatne.
Za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest
opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł, za podanie
złożone do urzędu nie pobiera się opłaty skarbowej. Uzyskanie odpisu z akt stanu cywilnego
kosztuje 22,00 zł odpis skrócony, 33,00 zł odpis
zupełny. Urząd Stanu Cywilnego przygotowuje
również jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego
Wójt Gminy wręcza medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Krystyna Fałek

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7,30 do 15,30. W Urzędzie Stanu
Cywilnego załatwia się sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego dotyczące: urodzenia, małżeństwa i zgonu.
Osobą która może dokonać zgłoszenia urodzenia, jest jedno z rodziców noworodka, które
powinno przedłożyć kartę urodzenia dziecka wystawioną przez lekarza, akt małżeństwa jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim oraz dowody osobiste obojga rodziców. W przypadku
narodzenia dziecka nie pochodzącego ze związku
małżeńskiego zgłoszenia dokonują obydwoje rodzice lub tylko matka dziecka.
W celu zawarcia związku małżeńskiego niezależnie czy to jest ślub cywilny zawierany tylko w
Urzędzie Stanu Cywilnego, czy ślub konkordatowy zawierany w kościele do urzędu zgłaszają się
obydwoje przyszli małżonkowie przedkładając
dowody osobiste oraz akty urodzenia z uiszczoną
opłata skarbową. W przypadku ślubu konkordatowego przyszli małżonkowie uzyskują po złożeniu zapewnienia, że nie ma przeszkód do zawarcia
małżeństwa zaświadczenie na zawarcie ślubu w
formie konkordatowej.
Zgłoszenia zgonu dokonują członkowie rodziny zmarłego, przedkładając w urzędzie kartę zgonu wystawioną przez lekarza oraz dokument
stwierdzający tożsamość zmarłego. Zgłoszenia
zgonu może dokonać również inna osoba, ale powinna posiadać pełnomocnictwo od rodziny zmarłego do odebrania aktu zgonu.
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu posiada
księgi urodzeń, małżeństw i zgonów od 1912 roku. Za czynności urzędowe pobierane są opłaty
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*******
Ważne zmiany w ustawie
o ewidencji ludności i dowodach
od 1 stycznia 2013 r.
1. Przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego
należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia
odpis skrócony aktu urodzenia.
3. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego
lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
wymeldowania się z miejsca pobytu stałego
lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
zgłoszenie wyjazdu poza granice oraz powrotu
można dopełnić przez pełnomocnika.
4. Osoba obowiązana jest zameldować się w
miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad
3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od
dnia przybycia do tego miejsca.
5. Osoba zgłaszająca zameldowanie przedstawia
potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane
przez właściciela lub podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
tego podmiotu. Potwierdzeniem faktu pobytu
w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może
być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi
wieczystej, decyzja administracyjna, orzecze-

nie sądu lub inny dokument poświadczający
tytuł prawny do lokalu.
6. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i
dowodach osobistych znosi obowiązek wymeldowania się z dotychczasowego miejsca
pobytu. Ciężar dokonania ewentualnego wymeldowania takiej osoby został przeniesiony
na organ meldunkowy. Organ dokonujący zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem ma obowiązek poinformować o nowym
miejscu pobytu organ dotychczasowego miejsca zameldowania.
7. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jest obowiązany zameldować się w
miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu,
licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wanda Łapacz

*******
Pomoc Społeczna
W ramach realizacji Programu „Dostarczanie
Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej 2013” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Bankiem Żywności w
Tczewie. W miesiącu marcu br. rozdysponowano
6,5 t artykułów spożywczych otrzymanych w ramach unijnego programu dożywiania najuboższych.
Informuję, że od dnia 1 marca 2013 r. do końca grudnia 2013 r. w Ośrodku Pomocy dla osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu, ul.
Związku Jaszczurczego 17 pok. 101 bezpłatnie
są realizowane następujące działania na rzecz
osób pokrzywdzonych przestępstwem:
• organizowanie i finansowanie pomocy prawnej -porady I kontaktu,
-mediator w sprawach karnych, nieletnich i
rodzinnych,
• pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
• pokrywanie kosztów związanych z edukacją
ogólnokształcącą lub zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpo-

•

•

•

•

wiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych
osób uprawnionych,
finansowanie okresowych dopłat do bieżących
zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł
prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
pokrywanie kosztów żywności lub bonów
żywnościowych,
finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w
pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata
sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa

Niniejsze działania są finansowane ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy
Postpenitencjarnej
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 55642-44-25;
Barbara Żołędziewska

*******
Stan mienia komunalnego
na dzień
31 grudnia 2012 r.
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.
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, tereny zieleni, sportu
i rekreacji, lokalizację cmentarzy (komunalnego i
mennonickiego), zabudowane budynkami mieszkalnymi gminnymi, na cele oświaty, kultury oraz
budynki sportowe. Nieruchomości wchodzące w
skład gminnego zasobu zostały zaewidencjonowane w grupach według ich przeznaczenia, funk15

cji 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:
W wyniku procesu komunalizacyjnego oraz w
związku z realizacją uprawnień gminy wynikających z posiadania mienia, Gmina Stare Pole jest
właścicielem terenów o ogólnej powierzchni
188,20 ha.
1) wykaz gruntów w hektarach z podziałem na
zasadnicze grupy:
- drogi stanowią 119,40 ha.
Są to drogi wewnętrzne, dojazdowe do pól, wydzielone pod projektowane ulice lokalne i dojazdowe, projektowane ciągi pieszo – rowerowe, nie
zaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych,
- tereny zielone obejmują obszar 15,23 ha,
do nich zaliczamy między innymi: park w Kaczynosie, Królewie i Krzyżanowie, lasek w Starym
Polu oraz boiska: w Starym Polu, w Złotowie, w
Kaczynosie, w Szlagnowie, w Królewie, Kławkach i Ząbrowie, a także łąki i pastwiska,
- grunty zabudowane i niezabudowane zajmują
powierzchnię 11,10 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 i mennonicki w Szaleńcu obejmują powierzchnię 2,61 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
7,00 ha,
- grunty, na których usytuowane jest wysypisko
śmieci zajmuje obszar 2,16 ha.
Z gminnego zasobu wymienionego wyżej, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do
zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i
wykorzystania, i tak:
część gruntów została wydzierżawiona (zawarto
stosowne umowy dzierżawy) zainteresowanym
osobom na okres od 1 roku do 3 lat.
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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.
Gmina utworzyła jednostki organizacyjne tj. szkołę, przedszkole, bibliotekę oraz instytucję kultury,
którym przekazano mienie ruchome i majątek
trwały.
2) wykaz obiektów komunalnych
- Przedszkole w Starym Polu,
- Zespół Szkół w Starym Polu,
- obiekty OSP w Starym Polu (w budynku wielofunkcyjnym) i w 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 GOKiS,
- oczyszczalnie ścieków: w Starym Polu, Złotowie
i Krasnołęce.
Zasób mieszkaniowy:
W chwili obecnej w zasobie mieszkaniowym
gminy znajduje się 1 budynek mieszkalny i 19
lokali mieszkalnych, o powierzchni użytkowej
wynoszącej 1.170,89 m2 w tym 10 lokali związanych ze stosunkiem pracy, które nie mogą być
przedmiotem sprzedaży.
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 z odzysku są wynajmowane dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy
lub sprzedawane w formie przetargu. Dla najemców lokali, którzy zdecydują się na kupno, stosowane są ulgi zgodnie z podjętą uchwałą Rady
Gminy. 7 lokali mieszkalnych zarządzanych jest
przez Zarządców posiadających stosowne przygotowanie zawodowe do prowadzenia takiej działalności – w zakresie nieruchomości wspólnych,
których gmina jest jednym z współwłaścicieli.
- udziały Gminy:
W 2012 r. Gmina objęła na mocy art. 258 kodeksu spółek handlowych 149 sztuk nowych udziałów po 553 zł każdy, na łączną kwotę 82.397,00 zł
w Sp. z o.o. Centralny Wodociąg Żuławski w
Nowym Dworze Gdańskim.
W chwili obecnej posiadamy 5399 udziałów po
553 zł każdy, na łączną kwotę 2.986.130 zł, w tym
2.985.647,00 zł w kapitale zakładowym i 483,00 zł

w kapitale zapasowym Centralnego Wodociągu
Żuławskiego.
3) Stan gruntów komunalnych na dzień 31
grudnia 2012 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
1.313,85
14.134,00
62.353,59
418.662,40

Powierzchnia w ha
9,79
11,91
5,84
10,21

553,00
6.197,00
42.384,34
111.545,17
268.699,34
98.712,06
124.938,00
379.652,92
36.794,00
37.141,00
7.836,02
30.542,40
1.641.459,09

3,31
2,99
5,25
8,55
17,77
10,82
3,36
42,30
6,31
3,65
28,52
17,62
188,20

Rozdysponowanie gruntów komunalnych.
Planowany dochód z gospodarki nieruchomościami i gruntami na 2013 r. wynosi 89.108.00 zł.
w tym:
1. z tytułu użytkowania wieczystego - 9.320,00 zł
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 52.000,00 zł w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne - 5.700,00 zł
- czynsze za lokale użytkowe - 9.060,00 zł
- pozostałe dochody (TP S.A., POLKOMTEL,
transformator, tablice- reklamy, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod działalność
handlową) - 37.240,00 zł.
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych - 26.788,00 zł w tym:
- planowana sprzedaż w roku 2013 - 0,
- wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych ( sprzedaż ratalna) - 26.788,00 zł.
4. odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł.
Obroty mieniem komunalnym w okresie od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
-nieodpłatnie przejęto od Skarbu Państwa nieruchomości położone w miejscowości Szaleniec i
Królewo, stanowiące drogi,
- Starosta Powiatu Malborskiego nieodpłatnie
przyznał na własność osobie fizycznej działkę

gruntu pod budynkami, położoną w miejscowości
Ząbrowo, stanowiącą własność Gminy Stare Pole.
- rozwiązano prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w obrębie Kaczynos
Kolonia, składającej się z 1 działki,
- odpłatnie nabyto w drodze przetargu od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Gdańsk nieruchomość położoną w miejscowości Parwark z
przeznaczeniem na cele publiczne - przepompownię ścieków.
Wójt za zgodą Rady Gminy ustanowił odpłatnie i
na czas nieoznaczony ograniczone prawo rzeczowe – służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność gminy w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie farmy
wiatrowej w Gminie Dzierzgoń i pobliskich gminach na 10 działkach, stanowiących drogi.
Poczynione nakłady na obiekty i grunty komunalne w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
W 2012 roku na terenie Gminy Stare Pole
przy udziale środków finansowych pozyskanych z
Unii Europejskiej zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano:
- poprawę gospodarki ściekowej na terenie Gminy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P2 i remontem oczyszczalni
ścieków w Starym Polu , długość sieci – 4419,5
mb, w tym przyłącza 635 mb (23 szt.).
- podniesiono standard 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 wyniosła 1.992.919,00 zł.
2. Z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego wykonano:
- budowę ciągów pieszo – rowerowych w ramach rozbudowy tras turystycznych na terenie
Gminy - etap III Stare Pole ul. Grunwaldzka –
Ząbrowo. Ciąg pieszo-rowerowy o długości
2,04 km.
Planowana wysokość dofinansowania powyższych zadań z RPO wyniosła 916.953 zł.
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Starym Polu - II etap wartość wykonanych
prac wyniosła 123.635,02 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 na17

wierzchnię asfaltową, ułożono chodniki oraz
wjazdy do posesji z kostki betonowej. Długość
zrealizowanego odcinka wyniosła 1,05 km za
947.299 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 wyniósł 68.650,00 zł.
- we współpracy ze Starostwem Powiatowym w
Malborku, przy udziale finansowym z budżetu
Gminy w wysokości 794.845,00 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 wybudowano odcinek drogi
o łącznej długości 400 mb za 47.976,47 zł.
5. Koszt utrzymania cmentarza komunalnego w
Krzyżanowie wyniósł 8.962,75 zł (energia, woda, wywóz śmieci i koszty zarządu).
6.Na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa dokonały wydatków na cele inwestycyjne na gruntach lub obiektach komunalnych.
Koszty związane z utrzymaniem mienia.
Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami
polega na wykonywaniu czynności związanych z
ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i
windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w
postępowaniu sądowym w sprawach o własności
lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o
roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o
stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,
podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu
ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Poniesione koszty w 2012 r. wyniosły
48.023,37 zł Plan na rok 2013 na gospodarkę
gruntami i nieruchomościami - 50.000,00 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.
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Zamierzenia obrotu majątkiem gminy na okres
od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.
W celu uzyskania jak największych dochodów
z mienia komunalnego oraz zminimalizowania
kosztów związanych z ich zagospodarowaniem
określone zostały zasady gospodarowania gruntami,
zabudowanymi i nie zabudowanymi i tak: nieruchomości stanowiące własność gminy będą sprzedawane na własność lub oddawane w 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,
- w dalszym ciągu przewiduje się sprzedaż gruntów
komunalnych w miarę zainteresowania ewentualnych nabywców, szczególnie 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,
- utrzymanie substancji mieszkaniowej znajdującej się w zasobie komunalnym.
W dalszym ciągu przewiduje się sprzedaż gruntów komunalnych w miarę zainteresowania
ewentualnych nabywców, szczególnie nowo
utworzonych działek budowlanych.
Zaplanowano w budżecie gminy środki na następujące inwestycje:
1. Przebudowa układu drogowego i uzbrojenia ul.
Słoneczna w Starym Polu.
2. Doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez zakup siłowni plenerowej - wartość zadania 32.622,00 zł, planowane dofinansowanie 21.217,60 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Oś 4 LEADER (Małe projekty) oraz na 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 Oś 4 LEADER
(Małe projekty).
3. 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.
4. Poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego. Planowany
koszt zadania wynosi 83.647,34 zł, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER
54.404, 00 zł.
5. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy. Koszt zadania wynosi
21.687,30 zł, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER 15.000, 00 zł.
6. Utworzenie kawiarenki internetowej w ramach
poprawy jakości życia mieszkańców gminy.
Wartość zadania przy współudziale środków z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER wynosi 37.392, 00 zł.
7. 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.
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano z
budżetu gminy środki na cele inwestycyjne na
gruntach lub obiektach komunalnych:
- w miejscowości Janówka utwardzenie płytami
drogowymi drogi dojazdowej do pól,
- utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości
Krasnołęka,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kikojty,
- doposażenie i poprawa estetyki placu zabaw w
miejscowości Królewo,
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Stare
Pole.
Planuje się również opracowanie dokumentacji na
wzmocnienie i zabezpieczenie zabytkowego domu
podcieniowego w miejscowości Klecie. Na zadanie
to przeznacza się z budżetu gminy 22.140,00 zł.
Wiesława Maluga

Kwalifikacja wojskowa
1.W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia
2013 roku przeprowadzona zostanie na terenie
województwa pomorskiego kwalifikacja wojskowa.
2.Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn:
a) urodzonych w 1994 roku,
b) urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie
posiadają określonej zdolności do czynnej
służby wojskowej,
c) urodzonych w latach 1992-1993 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: urodzone w latach 1989 – 1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2012/2013 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 w dniu 8 kwietnia
2013 r. od godziny 800.
6. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej
od obowiązku stawienia się.
7. 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.
8. 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
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Wykonanie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego
za 2012 r.
Nazwa
sołectwa
Janówka

Kaczynos

Kikojty

Klecie

KławkiSzaleniec

Królewo

Krzyżanowo

Stare Pole

Szlagnowo
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Nazwa zadania / przedsięwzięcia
Utwardzenie płytami drogowymi drogi
dojazdowej do pól – działka nr 130
1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Kaczynosie
2. Doposażenie planu zabaw
3.Zakup wykaszarki i usługa koszenia
terenów zielonych
Poprawa estetyki placu zabaw w
Kikojtach - zakup krzewów ozdobnych, kosiarki spalinowej altana, kosze
na śmieci ,zakup elementów rekreacyjnych na plac zabaw
1.Doposażenie świetlicy wiejskiej
(regały, dywan, gry)
2.Utwardzenie terenu przy wiacie
przystankowej i naprawa wiaty
1.Zakup i montaż altany rekreacyjnej i
utwardzenie terenu pod altaną – plac
zabaw w Szaleńcu
2. Doposażenie placu zabaw w Kławkach (bramka do piłki nożnej, siatka,
grill wraz utwardzeniem, gry )
3. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeń
4.Promocja sołectwa
1.Utwardzenie nawierzchni drogi w
miejscowości Krasnołęka – działka Nr
52/33
2. Zakup mebli kuchennych do świetlicy w Królewie
1. Estetyzacja wsi poprzez utwardzenie
terenu, ustawienie ławek i donic na
kwiaty
2. Konserwacja urządzeń na placu
zabaw
3. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeń
4. Przełożenie chodnika przy ulicy
w kierunku kościoła – I etap
5. Promocja sołectwa
1. Zakup urządzeń – budowa SKATE
LAND-u
2. Zakup plandeki i elementów mocujących do sceny
3. Zakup kosiarki spalinowej do Kaczynos Kolonia
4. Promocja sołectwa
5.Promocja sołectwa dofinansowanie
kosztów wyjazdu dzieci i młodzieży
1.Ogrodzenie placu zabaw- od strony
zbiornika p.poż.
2. Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej (gra piłkarzyki, szafki do
kuchni, kuchenka mikrofalowa, wieszaki i antena telewizyjna )
3. Zakup piasku pod płyty „jombo” na
drogę śródpolną
4. Postawienie pergoli na placu zabaw

Ząbrowo

Złotowo

Koszt
zadania
7.301,81

2.900,00
9.997,50

KraszewoParwark

1.Ogrodzenia boiska sportowego w
Ząbrowie – I etap
2. Promocja sołectwa
1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w
Złotowie - wieś
2. Remont świetlicy wiejskiej na osiedlu Złotowo
3. Promocja sołectwa
4. Zakup kosiarki
5. Zakup paliwa – utrzymanie zieleni
1.Zakup kosiarko-wykaszarki spalinowej
2.Utwardzenie terenu na placu zabaw
w Parwarku i Kraszewie
3. Promocja sołectwa
OGÓŁEM

15.635,00
479,13
4.272,45
5.802,16
989,83
1.345,47
211,72
2.000,00
9.150,62
253,90
158.747,62

3.299,65

6.798,82

3.577,87
3.401,90

4.550,00

5.500,00
800,00
490,00
18.300,00
3.000,00

7.719,68
492,00
800,00
5.200,86
329,67
19.065,00
4.000,00
1.200,00
1.147,60
1.000,00
1.500,00

4.505,00

1.230,00
499,98

Agnieszka Michalska Rojek

