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Dożynki Gminne, Stare Pole 2013 r.
Z dojrzałych kłosów ręce dziewcząt
Uplotły żniwny wieniec.
Bierz gospodarzu, symbol dobrych plonów
i dożynkowej uciechy.
Niechaj co roku dożynkowy wieniec
obfite kończy zbiory.
/Hanna Filas-Gutowska/

Dożynkowe Spotkanie

Dożynki Gminne

W tradycji naszej zapisały się spotkania mające na celu docenienie rolniczego trudu, bowiem
tradycja ta sięga dawnych lat. Dziś z nostalgią
patrzymy na czasy w których kultywowano ludową obrzędowość. Czasami warto powracać do
tego, aby młodemu pokoleniu pokazać, że teraźniejszość należy budować na przeszłości. Ważne
są w życiu dobre fundamenty tego, co się chce
zbudować. Tegoroczne podsumowanie rolniczego
trudu miało charakter umiarkowanego optymizmu, bowiem urodzaj dopisał, ale ceny za płody
rolne nie były przyjmowane z zadowoleniem
przez rolników i producentów. Optymistycznym
jest to, że nabieramy ponownie szacunku do tej,
która nas żywi, bowiem coraz mniej mamy nie
zagospodarowanej ziemi. Ten szacunek jest konieczny, gdyż nasza wspólna „matka” jaką jest
ziemia – nasza ziemia, daje nam szanse egzystencji. Trud rolnika winien być doceniony nie tylko
od święta, ale także w codzienności. O to walczyły pokolenia, co odzwierciedlone jest w naszej
literaturze. Przyjdzie czas, że polska wieś będzie
traktowana nie sielankowo lecz dostojnie, jak w
przeszłości. Dożynki kojarzą się nam ze zbliżaniem się jesieni, jakże pięknej pory roku. Piękna
polska jesień maluje nam nowy krajobraz, pożółkłe liście zmieniające odcienie lasu, snące trawy,
dodające powagi chwil, odlatujące ptaki dziękują,
żegnając nas swoim krzykiem, jakby chciały powiedzieć „do widzenia, my tu powrócimy”. Atmosferę powagi tej chwili niech oddadzą nam
słowa wiersza Hanny Zdzitowieckiej:

Jednym z najpiękniejszych, a na pewno największych świąt polskich rolników, są dożynki.
To symboliczne zwieńczenie całorocznej pracy,
organizowane tradycyjnie po zakończeniu prac
polowych, gdy wszystkie plony są już zebrane.
Ten prastary obyczaj sięga czasów plemion słowiańskich. Już wtedy rolnicy w szczególny sposób dziękowali za płody ziemi, które gwarantowały im pożywienie. W okresie rozwoju gospodarki
folwarcznej w XVI wieku obrzędy dożynkowe
przeniosły się do majątków ziemskich, a na przestrzeni lat wykształciła się ich forma, która znana
jest obecnie. W dzisiejszych czasach dożynki stanowią połączenie tradycji, religii oraz zabawy.
Jest to doniosła uroczystość, która integruje lokalną społeczność, gdzie dzieci, młodzież, ludzie
starsi są razem, aby podziękować za dar plonów
ziemi. Jesteśmy dumni, że pielęgnowanie tej tradycji jest obecne w naszej gminie od wielu lat.
14 września odbyły się kolejne Dożynki Gminy
Stare Pole. Organizatorami tegorocznych obchodów był Wójt Gminy Stare Pole, Sołectwa Szlagnowo i Kławki- Szaleniec oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu. Zgodnie z tradycją uroczystości
dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Proboszcza Jerzego Młocickiego
w kościele pw. św. Barbary w Krzyżanowie. Po
nabożeństwie barwny korowód dożynkowy z
przepięknymi wieńcami- symbolem ogromnego
trudu i poświęcenia rolników, w asyście Orkiestry
Dętej i Ochotniczej Straży Pożarnej ruszył sprzed
kościoła w Krzyżanowie na stadion sportowo –
rekreacyjny w Starym Polu, gdzie rozpoczęły się
uroczyste obchody święta plonów.

„Gdzie ty jesteś jesieni ?”
„Tu jestem
Z dębu strzęsam dojrzałe
żołędzie
Babim latem przystrajam
gałęzie
Ptakom wskaże bezpieczne
dróg szlaki
Jeża do snu utulę
pod krzakiem
Mgły wieczorem nad wodą
rozłożę
I przed zimą odejdę
za morze”
Materiał opracował Jan Pawlina
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Oficjalnego otwarcia dożynek na boisku sportowym dokonał Wójt Gminy Włodzimierz Załucki.
Wśród zaproszonych gości, których powitał gospodarz dożynek, byli: Wicestarosta Powiatu

Malborskiego Waldemar Lamkowski, Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg.
mgr inż. Adam Zieliński, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Gracjan Kuryłowicz, przedstawiciele PZU SA Robert Sienkowiec i Jerzy
Bączkowski, Radni Powiatowi, Radni Gminy i
Sołtysi. Szczególnie serdecznie powitani zostali
wszyscy mieszkańcy gminy Stare Pole. Po ciepłych słowach uznania dla wszystkich rolników
Starostowie Dożynek- Państwo Elwira i Paweł
Gościńscy z Kławek, przekazali gospodarzowi
bochen chleba. Zgodnie ze staropolską tradycją
chlebem wypieczonym z tegorocznej mąki częstowano zaproszonych gości oraz mieszkańców
gminy.
Po głównych obchodach dożynkowych odbyła się
część artystyczna, w której wzięły udział: Orkiestra Dęta z NOK w Nowym Stawie, grupa teatralna „Waliza” działająca przy GOKiS,

dzieci z Zespołu Szkół w Starym Polu, grupa
„Muchomorki” i „Biedronki” z Przedszkola w
Starym Polu, zespół wokalno - instrumentalny
„My tylko tak”, zespół „Manaiz”, z GOKiS, zespół ludowy „Kaczeńce” oraz kabaret „Ale Babki” z Uniwersytetu III Wieku w Elblągu.
Oprócz wielu atrakcji związanych z występami na
scenie organizatorzy zadbali także o najmłodszych
uczestników dożynek. Z myślą o nich przygotowane zostały zajęcia manualne: malowanie twarzy, wesołe miasteczko oraz nauka dojenia krówki
Krasuli.
Nie brakowało także wiejskiego jadła przygotowanego przez sołectwa oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Stare Pole „Tradycja”, Stowarzyszenie Kobiet Żuławskich „Złotowianki” i KGW
„Integracja”. Stoiska te cieszyły się dużą popularnością, a oferowane w nich przysmaki zadowoliły
nawet najwybredniejsze podniebienia...
Już trzeci rok z rzędu mieszkańcy gminy przygotowują stoiska promujące sołectwa i stowarzysze-

nia- z tradycyjnymi potrawami, wspaniałą obsługą
i pięknym wystrojem. W podziękowaniu za kultywowanie cennych staropolskich tradycji oraz
zaangażowanie w rozbudzanie zainteresowań tradycją ludową wszyscy otrzymali „kosze obfitości”, które w tym roku Sołtysom oraz Stowarzyszeniom wręczyli: Wójt Gminy Stare Pole Włodzimierz Załucki, Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina oraz Dyrektor GOKiS Tadeusz Burdyński.

W trakcie dożynek odbył się konkurs dla Sołtysów „Dojenie krowy na czas”. Polegał on na wydojeniu w ciągu pół minuty jak największej ilości
mleka z krowy Krasuli. Krowę można było doić
na różne sposoby: w pozycji na klęcząco, siedząco
lub w tzw. kucznej. Najważniejsze było to, aby
nie szarpać wymion krówki. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwali pani Teresa Kowalska i pan Jerzy Wala.
Współzawodnictwo wzbudziło duże zainteresowanie i ogromne emocje zwłaszcza wśród kibiców, którzy żywo dopingowali, udzielając wskazówek swoim sołtysom. W konkursie w ręcznym
dojeniu krowy na czas zwycięzcą okazał się Sołtys ze Złotowa- pan Krzysztof Winiarski, II miejsce zdobył Sołtys z Kaczynosu pan Dariusz Olejnik, natomiast III miejsce przypadło Sołtysowi z
Janówki- panu Henrykowi Popowicz.
Scenę dożynkową i serca gości do późnych godzin
rozgrzewał białostocki zespół disco- polo „Verdis”
oraz zespół „Trzy Gitary”. Jest to jedna z najlepszych polskich grup wykonujących przeboje
„Czerwonych Gitar” i „Trzech Koron”.
Wszystkim osobom, które zaangażowały się w
organizację uroczystości dożynkowych- serdecznie dziękujemy!!!
Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów. Byli nimi:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
o/Malbork,
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Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Malborku,
CLAAS AGRIMASZ Sp z o.o. w Fiszewie,
Przewodniczący Rady Gminy Jan Pawlina,
Pan Marek Szczypior,
Firma „IBS” Producent Ekologicznych Szamb i
Oczyszczalni Ścieków w Królewie.
Składamy także serdeczne podziękowania za
pomoc, udział i zaangażowanie:
Starostom Elwirze i Pawłowi Gościńskim,
Sołectwom: Szlagnowo, Kławki – Szaleniec, Stare
Pole, Królewo, Janówka, Krzyżanowo, Złotowo,
Kaczynos, Kraszewo, Ząbrowo
Stowarzyszeniom: „Tradycja”, „Złotowianki”,
KGW „Integracja”,
Zespołowi Szkół w Starym Polu,
PODR w Starym Polu,
Przedszkolu w Starym Polu,
OSP w Starym Polu,
OSP w Ząbrowie,
Zespołom działającym przy GOKiS: „My tylko
tak”, „Manaiz”, „Kaczeńce”, grupie teatralnej
„Waliza”,
Komendantowi Hufca ZHP w Starym Polu.
Za zapewnienie bezpieczeństwa dziękujemy
serdecznie:
Policji.
Ochronie „Patrol” z Malborka.
Patronat medialny:
www.dniotwarteprojektowunijnych, Gazeta Malborska, Dziennik Bałtycki Malbork
Tadeusz Burdyński

*******
Przedszkole na każdą pogodę
Rozpoczęcie roku
Przedszkole w Starym Polu powitało najmłodszych i nowoprzyjętych wychowanków w ostatnim tygodniu sierpnia na zajęciach adaptacyjnych.
Na wspólną przygodę zaproszono 35 dzieci wraz
z rodzicami. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, a prowadzone były w grupie 3-latków przez
p. Martynę Szewczyk i Urszulę Wydrę, w grupie
4-latków przez p. Mirosławę Chudzik.
Wspólne zabawy pozwoliły poznać rodzicom i
dzieciom przedszkole i tym samym zminimalizować stres związany z rozpoczęciem edukacji
przedszkolnej.
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Rodzice, którzy wzięli udział w spotkaniach adaptacyjnych mieli możliwość wyrażenia opinii o
przygotowanych zajęciach. Najbardziej uczestnikom podobały się wspólne zabawy dzieci z rodzicami, podejście do dzieci kadry przedszkola,
zabawy ze śpiewem, zabawy na placu zabaw oraz
zabawy z pacynką. Wszyscy rodzice odpowiedzieli twierdząco na pytania: Czy zajęcia zaspokoiły Państwa oczekiwania? oraz Czy uważacie
Państwo za zasadne organizowanie podobnych
zajęć w przyszłości?
1 września „Przedszkole na każdą pogodę”
było przygotowane do przyjęcia 164 dzieci do
sześciu oddziałów. Przydział do grup przedstawia
się następująco;
Pszczółki 3,4-latki – 33 dzieci, wych. U. Wydra,
M. Szewczyk

Misiaki 4-latki – 25 dzieci , wych. M. Chudzik
Biedronki 5- latki -32 dzieci, wych. B. Madej. I.
Wypych
Smerfy 5-latki - 25 dzieci, wych. K. Brodzińska
Muchomorki 6-latki -31 dzieci, wych. H. IzbickaBaran
Motylki 6-latki-18 dzieci, wych. I. Wasilewska
Programy autorskie nauczycieli
W roku szkolnym 2013/14 Rada Pedagogiczna
wybrała do realizacji w rocznym planie pracy dydaktyczno- wychowawczym następujące zadania :
- wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Praca we wszystkich grupach wiekowych przebiegać będzie w oparciu o program „Aby nam
dźwięczało” opracowany przez p. Beatę Madej i p.
Izabelę Wypych. Celem programu jest: rozwijanie
wrażliwości słuchowej, usprawnianie narządów
artykulacji, rozwijanie umiejętności porozumiewania się, ćwiczenia oddechowe.
- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
Realizacja tego zadania związana jest z programem „W kolorach tęczy uczę i bawię się zdrowo”,

opracowanego przez p. Beatę Madej. Najważniejsze cele to: wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego zachowania się, wyrabianie dbałości o
porządek, motywowanie do dbałości o swoje
zdrowie
- kształtowanie postawy szacunku do przyrody
Program Przedszkolak - bliżej natury, został
opracowany przez p. Izabelę Wypych, w celu
kształtowania postawy szacunku do przyrody oraz
postaw ekologicznych, rozwijania umiejętności
związanych z poznawaniem świata roślin i zwierząt, rozumienia zjawisk atmosferycznych i
uświadomienia konieczności zachowania się stosownego do pogody
- kształtowanie poczucia rytmu i umuzykalnienie dzieci
Program Dziecko i świat muzyki" czyli muzyka
klasyczna jako czynnik wspomagający wszechstronny rozwój dziecka" opracowała. H. IzbickaBaran
Najważniejsze cele to: rozbudzenie wyobraźni i
zamiłowania do muzyki poprzez aktywne słuchanie oraz zaspakajanie twórczych i odtwórczych
potrzeb dzieci. Dzięki aktywnym metodom dzieci
będą improwizowały, akompaniowały na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych,
wykonanych przez siebie, interpretowały muzykę
ruchem, tańcem, tworzyły opowieści słowne i
ruchowe oraz wyrażały muzykę poprzez prace
plastyczne. Ruch przy muzyce jest dla dzieci źródłem radości, odprężeniem, wyładowaniem energii, daje szanse rozwoju fizycznego, ale także może być środkiem terapeutycznym.
Zajęcia dodatkowe
W naszym przedszkolu potrzebujące dzieci objęte
są terapią logopedyczną, prowadzoną przez p. B.
Madej, natomiast dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
prowadzi p. Krystyna Brodzińska
Przedszkole podobnie jak w roku ubiegłym proponuje swoim podopiecznym bogatą ofertę zajęć
dodatkowych, a mianowicie :
-zajęcia teatralne prowadzone przez p.H. Izbicką
–Baran
-zajęcia taneczne prowadzone przez p. M. Chudzik
-zajęcia ekologiczno-przyrodnicze prowadzone
przez p. I. Wypych
-zajęcia plastyczne prowadzone przez p. M.
Szewczyk
-zbiórki zuchowe prowadzone przez dh. A.
Grendą

Wszystkie dodatkowe zajęcia prowadzone są
przez wyżej wymienione osoby społecznie.
Czym możemy się pochwalić ?
We wrześniu została podpisana umowa przez Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole w Starym
Polu, którego prezesem jest p. Karolina Czerepak
oraz Samorządem Województwa Pomorskiego na
operację z zakresu małych projektów w ramach
działania 413 na nowy PLAC ZABAW DLA
PRZEDSZKOLA. Suma kosztów operacji wynosi
31249,38. Wszyscy bardzo cieszymy się realizacji
tego projektu, nowe zabawki na placu zabaw pojawią się już w październiku. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, szczególnie Radzie Rodziców przy Przedszkolu
w Starym Polu oraz Wójtowi Gminy Stare Pole. Na
ocenę oczekują jeszcze 2 nasze wnioski projektowe,
z niecierpliwością czekamy na ich realizacjE jeszcze
w tym roku szkolnym.
Wesoły wrzesień
Przedszkolaki majA za sobą pierwsze przedszkolne uroczystości oraz występ 14 września na Dożynkach Gminnych.

W dniu 20 września uroczyście obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, we wrześniu
odwiedził nas teatrzyk z przedstawieniem Po Polsce podróże małe i duże, planujemy wyjazd do
lasu w celu poszukiwania jesieni, uroczystość
pasowania na Przedszkolaka oraz Dzień Pluszowego Misia. To wszystko jeszcze przed Dniem
Edukacji Narodowej. Bogaty program uroczystości mamy zapewniony przez cały rok.
Radosne podsumowanie
Cieszymy się z faktu, iż przedszkolna edukacja
jest coraz tańsza i bardziej powszechna. Każde
dziecko przebywa w przedszkolu 5 godzin, w czasie których realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa, kolejne godziny płatne są tylko 1
zł, nie wzrosła od ubiegłego roku stawka żywieniowa, która wynosi za 3 posiłki dziennie 4,5 zł.
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Tanie, powszechne i bogate w ofertę zajęć dodatkowych przedszkole, współpracujące z rodzicami,
innymi placówkami oraz środowiskiem lokalnym
- to właśnie nasze przedszkole! Przedszkole na
każdą pogodę!
Ewa Grenda

roku. Ze środków zgromadzonych przez Radę
Rodziców zakupiono również wyposażenie do
klas: do gabinetu geografii i biologii tablicę interaktywną, która jest już trzecią w szkole oraz magnetofony do nauki języków obcych i pomoce
dydaktyczne.

*******
… a w szkole
Zakończył się rok szkolny 2012/2013. Wśród wielu sukcesów naszych uczniów opisywanych zarówno w prasie lokalnej jak i w poprzednich numerach Biuletynu, na podkreślenie zasługują trzy egzaminy naszych gimnazjalistów, w których uzyskali oni 100% odpowiedzi, co usatysfakcjonowało
Uczniów, ich Rodziców i nas – nauczycieli.
Minęły także pracowite wakacje, podczas których
została dokończona przebudowa łazienek dla
dziewcząt uczących się w klasach starszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Obecnie wyglądają
one tak, jak przystało na XXI wiek. Materiały do
tych prac zostały zakupione ze środków Gminy
Stare Pole, która jak co roku stara się poprawiać
warunki w budynku szkolnym.

Przebudowano również szatnię dla naszych najmłodszych uczniów. Koszt jej przebudowy został
dofinansowany przez Radę Rodziców.
Dzięki tym pracom udało się nam wygospodarować dodatkowe pomieszczenie na osobną świetlicę dla tej grupy wiekowej. Gruntowny remont
przeszło także jedno z pomieszczeń klasowych.
Po kilku latach przerwy w tym roku prace remontowe ponownie wspomagali sponsorzy z terenu
naszej Gminy. Otrzymaliśmy materiały malarskie
oraz część wyposażenia nowej świetlicy.
Od dziesięciu lat, dzięki wsparciu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoła pozyskuje
dodatkowe środki na zakup wyposażenia kuchni i
stołówki szkolnej. Podobnie było także w tym
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Dzięki wsparciu instytucji gminnych, Rady
Rodziców i sponsorów nowy rok szkolny rozpoczął się w bezpieczniejszych i bardziej higienicznych warunkach. Za to życzliwe bezinteresowne wsparcie serdecznie wszystkim dziękujemy.
Końcówka wakacji była także pracowita dla grupy
naszych uczniów, którzy zdawali egzaminy poprawkowe. Wszyscy oni w tym roku rzetelnie
przygotowali się do nich i uzyskali tym samym
promocję do wyższych klas.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to także
rozpoczęcie nowej kadencji Dyrektora szkoły.
Głównym kierunkiem działań naszej placówki w
najbliższych 5 latach będzie praca nad udostępnieniem naszym uczniom jak najszerszych możliwości kształcenia na najwyższym poziomie. Realizacja tego celu to nie tylko wyposażanie szkoły
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i ciągłe doskonalenie pracy nauczycieli, to także poprawianie i zacieśnianie współpracy z każdym rodzicem,
bowiem tylko wspólnym systemem oddziaływań
możemy osiągnąć ten cel.
W związku z tym, że w poprzednich latach rodzice nie wyrażali zgody na późniejsze odjazdy
ostatnich kursów autobusów, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych
zajęć dodatkowych dla uczniów przed godziną
15¹º. Dlatego część zajęć dodatkowych będzie się
odbywać w szkole późnym popołudniem, a także
w soboty. Zwracamy się więc w związku z tym z
prośbą do rodziców, aby we własnym zakresie
zorganizowali swoim dzieciom dojazd na te zajęcia i ich powrót do domu.

Aby umożliwić naszym absolwentom Szkoły Podstawowej rozwijanie zainteresowań, w tym roku
szkolnym Pan Wójt wyraził zgodę na to, aby
utworzono w Gimnazjum klasę o profilu sportowym. Uczniowie tej klasy mają w tygodniu dodatkowe 6 godzin zajęć wychowania fizycznego.

Klasa ta ma w chwili obecnej pełny dostęp do
wyremontowanej i rozbudowanej w ostatnich latach bazy sportowej naszej Gminy. Dziękuję nauczycielom wychowania fizycznego Gimnazjum
za opracowanie programów zajęć dla tych
uczniów, a rodzicom za życzliwe wsparcie w zakupach jednolitych strojów sportowych.
Na początku września odbyły się eliminacje szkolne
kolejnej edycji Pucharu Premiera. Udział wzięły
klasy IV-VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum. W młodszej grupie wiekowej zwyciężyła klasa VI c, trener Mirosław Gliniecki, a w grupie starszej klasa I c, trener Sylwester Wiedeński.

Rozpoczęcie roku szkolnego to przede wszystkim
nauka zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze na zajęcia i do domu. Jak co roku nasi
uczniowie z klas najmłodszych odbyli spotkanie z
Policjantami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Mieli możliwość
zadać pytania i dowiedzieć się, jak postępować,
aby w każdym momencie czuć się bezpiecznie.

Pierwsze zajęcia pierwszoklasistów już za nimi.
Poznali szkołę, nauczycieli, koleżanki i kolegów.
Z wielkim zaangażowaniem i radością przygotowują się do ważnej dla nich uroczystości jaką jest
pasowanie na ucznia.
W imieniu wszystkich Pracowników szkoły na
progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim
Uczniom i ich rodzicom samych sukcesów i wielu
powodów do dumy i radości.
Tadeusz Kaczorek

*******
Z życia GOKiS
Tak niedawno witaliśmy lato - imprezą, którą
bardzo lubimy i która na dobre wpisała się w kalendarz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
„Noc Świętojańską” polubili również mieszkańcy
naszej gminy i okolic, o czym świadczy chociażby
liczba osób, która w tym dniu odwiedziła malowniczo położoną Janówkę.

Noc Świętojańska była współfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania
413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w
zakresie małych projektów. Dzięki takiej pomocy
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mogliśmy zafundować naszym mieszkańcom oraz
gościom wspaniałą zabawę, podczas której w programie artystycznym dla dzieci wystąpiła grupa
VJA-ART. Artyści wcielili się w piratów, czyli
słynnego Kapitana sir Drake’a, Rudego Joe oraz
Czarną Mary. Po występach estradowych odbyły
się zabawy z piratami z udziałem roześmianych
dzieci.
Do udziału w naszym powitaniu lata zaprosiliśmy
również olsztyński zespół „Shantaż”, przy muzyce
którego staropolska publiczność doskonale się
bawiła. Podczas imprezy nie zabrakło także zespołów działających przy GOKiS, odbyły się też
konkursy na najładniejszy wianek.

Tradycyjnie w barwnym korowodzie uczestnicy
przemaszerowali nad rzekę Nogat, by tam podziwiać niezwykły taniec z ogniem w wykonaniu Teatru Tancerzy Ognia Salamandra z Bartoszyc. Po
występie w niebo poleciały przepiękne fajerwerki...
Lato jak każdego roku minęło niestety bardzo
szybko, ale wspomnienia z pewnością pozostaną
na długo w pamięci wszystkich uczestników tegorocznych wakacji z GOKiS i GBP. Już po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Gminna Biblioteka Publiczna zapewniły dzieciom
z naszej gminy letni wypoczynek.
Podczas pierwszego etapu wakacyjnych spotkań,
który trwał od 2 do 12 lipca, odbywały się różnego rodzaju zabawy, zajęcia kulinarne oraz wspólne oglądanie bajek. Druga część letniego wypoczynku pod przewodnim tytułem „Wakacje z duchami – organizacja czasu wolnego” odbyła się w
ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na
rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Był to już nasz trzeci projekt skierowany do dzieci i młodzieży z naszej gminy podczas wakacji szkolnych, dzięki któremu zapewniliśmy młodym ludziom aktywny wypoczynek oraz
8

wspaniałą atmosferę.
„W poszukiwaniu duchów”- pod takim tytułem
pierwszego dnia szukaliśmy tajemniczych miejsc i
oglądaliśmy zabytki Starego Pola. Byliśmy m.in.
w dawnej cukrowni, czyli w zakładzie DAMROB, który dzięki uprzejmości i gościnności właścicieli mogliśmy zwiedzić oraz posłuchać ciekawych historii, które przekazała uczestnikom wakacji pani Magdalena Roman. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
W programie naszych wakacji były również wycieczki. Pojechaliśmy więc do Zamku Krzyżackiego w Gniewie, gdzie we wspaniałych murach
średniowiecznego zamczyska dzieci uczestniczyły
w żywej lekcji historii - spektaklu edukacyjnym z
udziałem koni pt. „Husaria- Chluba Oręża Polskiego”. O drżenie serca przyprawił uczestników
spektakl „Wakacje z Duchami”. Pod opieką przewodnika nasi podopieczni odwiedzili warsztaty
tkackie, drukarskie, garncarskie, mincerskie, a
także strzelnicę zamkową oraz katownię.
Kolejna wycieczka po Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim to także niezapomniane spotkanie z historią. Zwiedziliśmy odnowione komnaty, salę tortur, wystawę makiet zamków krzyżackich oraz bardzo dobrze zachowaną narożną
wieżę. Podczas pobytu w ruinach gotyckiej warowni nasi uczestnicy mieli również okazję postrzelać z łuku, obejrzeć pokaz walk rycerskich
oraz nauczyć się średniowiecznego tańca, którymimo nieskomplikowanej choreografii- przysporzył uczestnikom sporo problemów. Na zakończenie naszego pobytu wystrzelono ze średniowiecznej armaty i tak pożegnaliśmy malowniczo położone ruiny zamku w Radzyniu Chełmińskim.
W ofercie wakacyjnej znajdowały się także warsztaty ceramiczne, w czasie których uczestnicy samodzielnie lepili z gliny wymyślone przez siebie
rzeźby, malowali farbami ceramicznymi przepiękne wazoniki oraz poznali tajniki pracy na kole
garncarskim. Podczas naszych wakacji odbywały
się również różnego rodzaju gry, zabawy, zajęcia
sportowe w plenerze. Odbyła się wycieczka rowerowa do lasu w poszukiwaniu skarbu oraz gra
terenowa polegająca na zebraniu informacji dotyczących pracy pana wójta, pani sekretarz oraz
pani skarbnik. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za umożliwienie przeprowadzenia zabawy, dzięki której uczestnicy zdobyli wiele ciekawych informacji o naszej gminie.
Skończył się czas odpoczynku i wakacji, a początek roku szkolnego i kulturalnego jak zwykle
zbiega się z nowym etapem w życiu i pracy

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Od września
w naszym Ośrodku Kultury wznowione zostały
zajęcia teatralne, aerobowe dla pań, zajęcia plastyczne dla dorosłych oraz pełną parą ruszyły
sportowe zmagania w amatorskim klubie tenisa
stołowego. Od października w GOKiS rozpoczną
się pozostałe zajęcia, na które serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się już wkrótce na naszej stronie internetowej www.gokisstarepole.pl
Elżbieta Grzybowska

*******
Wieści z Gminnej
Biblioteki Publicznej
W bibliotece znajduje się liczny księgozbiór,
który składa się z ponad 11 000 woluminów i ponad 100 audiobooków. Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany i selekcjonowany. W okresie wakacyjnym zostało dokupionych około 20 książek z
literatury faktu, obyczajowej i sensacyjnej. Na
półkach biblioteki znalazły się m.in. „Houston,
mamy problem” K. Grochola, „Matka wszystkich
lalek” M. Szwaja, „Porwana i sprzedana” S. Forsyth, „Przemilczenia” Sue Eckstein, „Syberiada
Polska” Z. Domino, „Kolaborantka” M. Leroy i
inne. Zachęcam do odwiedzenia Biblioteki i wypożyczania książek. Zamiast siadać przed telewizorem, proponuję wziąć dobra książkę, kubek
ciepłej herbaty i delektować się piękną literaturą.
W lipcu i sierpniu do Biblioteki trafiło ponad 200
książek od czytelników, nie są to książki nowe,
ale bardzo ciekawe i w nienagannym stanie. Za
wszystkie podarowane książki bardzo dziękuję.

W Bibliotece działa „Kącik malucha”, a w nim
oczywiście zabawki, gry i książeczki dla dzieci.

Do tego kącika otrzymaliśmy bezpłatne gry planszowe od:
- Fundacji Dobra Sieć - 2 gry „Pioniersi – gra
obywatelska” oraz 2 publikacje „W co grać, żeby
wiedzieć więcej”,
- Gminnej Biblioteki Publicznej Lichnowy – grę
„Szlakiem ciekawych miejsc w Gminie Lichnowy”
i kilka publikacji dotyczących Gminy Lichnowy z
pięknymi zdjęciami i opisami poszczególnych
sołectw,
- Dziennika Bałtyckiego – 2 gry „Wędrówki po
powiecie malborskim”,
- Instytutu Pamięci Narodowej – grę „Znaj znak –
gra edukacyjna” dla młodzieży oraz ponad 30
książek.
Podczas wakacji zostało wypożyczonych około
1000 książek, najwięcej literatury pięknej polskiej
i obcej. Oczywiście największym powodzeniem
cieszyły się komputery i przy komputerach zasiadano prawie 300 razy. Niektóre dni wakacyjne to
prawdziwe oblężenie stanowisk komputerowych.
W czasie wakacji razem z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu zapewnialiśmy zajęcia dla dzieci
i młodzieży, a mianowicie:
- I etap wakacji 2013 trwał od 2 do 12 lipca i był
podzielony na dwa tygodnie.

I tydzień „Przygody z Pippi” – każdy dzień tego
tygodnia zaczynaliśmy od wspólnego oglądania
bajek dla dzieci, czyli 30 minut z bajką, a później
gry i zabawy edukacyjne, rymowanki, łamańce
językowe i inne wesołe zabawy, a także wspólne
przygotowywanie i degustacja przysmaków z
owoców,
II tydzień „Zabawne historie z Julianem Tuwimem” – również każdy dzień zaczynaliśmy od
wspólnego oglądania bajek, a następnie zabawy z
piłką, chustą klanzą, wspólne czytanie wierszy
Juliana Tuwima, rysowanie, malowanie, konkurs
czytelniczy „Czytać pięknie każdy może”, wspólne przyrządzanie pysznych kanapek oraz na za9

kończenie I etapu wakacji wspólne przygotowywanie i degustacja przepysznych gofrów.
- II etap wakacji 2013 „Wakacje z duchami”
trwał 6 do 23 sierpnia i były to wyjazdy autokarowe, gry terenowe, wycieczki piesze i rowerowe.
Wszystkim uczestnikom I etapu i II etapu wakacji
bardzo dziękuję i już teraz zapraszam na Wakacje
2014.
Wakacyjne spotkania dla najmłodszych czyli dla
dzieci od 3 do 6 lat odbyły się w Bibliotece dwa
razy, a mianowicie:
- dnia 10.07.2013 r. przewodnim tematem zajęć
był wiersz Jana Brzechwy „Na straganie”. Mali
uczestnicy po wysłuchaniu wiersza wykazali się
bardzo dużą wiedzą na temat warzyw oraz ich
kolorów. Największą radość sprawiły dzieciom
zabawy ruchowe do piosenek : „Ogórek”, „Głowa, ramiona, kolana, pięty” oraz „Boogie woogie”, a także zabawa „Gotujemy zupę warzywną”.
Nie zabrakło tego dnia oczywiście zajęć plastycznych i poczęstunku,
- dnia 29.08.2013 r. - wierszem przewodnim był
wiersz zatytułowany „Trudny rachunek” Juliana
Tuwima. Po wysłuchaniu wiersza dzieci miały
różne zadania do wykonania, a przede wszystkim
miały zliczyć kaczki z wiersza, niestety nie udało
się, było zbyt skomplikowane (nawet mi się to nie
udało). Uczestnicy zajęć wykonywali obrazki
„Kaczki nad stawem”, brali udział w zabawach
integracyjnych, ruchowych i logicznych. Na zakończenie oczywiście poczęstunek. Wszystkim
małym uczestnikom i ich mamom, opiekunom,
starszemu rodzeństwu bardzo dziękuje za udział w
zajęciach i zapraszam na kolejne.
Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Polu w
roku 2013 po raz już trzeci bierze udział w programie "Fundacja Orange - Akademia Orange
dla Bibliotek". W ramach tego programu biblioteka otrzymała dofinansowanie do opłat za Internet. Udział w tym programie umożliwia użytkownikom i pracownikom biblioteki korzystanie z
bezpłatnego Internetu. Z Internetu można korzystać również bezprzewodowo. Program "Akademia Orange dla Bibliotek" wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie
dostępu do nowych technologii komunikacyjnych
i promocję ich wykorzystania.
Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek” w kwocie 2000 zł. Celem programu jest
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów pol10

skich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów
dla dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na stronie internetowej
http://www.starepole.pl/index.php?do=biblioteka
oraz
https://www.facebook.com/gminna.biblioteka.9
Zachęcam do odwiedzania Biblioteki i korzystania
z ciekawej oferty księgozbioru.
Anna Popławska Płachta

*******
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w
stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają
kryteriów dochodowych ustalonych w ustawie o
pomocy społecznej, tj.
od 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekraczający kwoty
542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty
456 zł na osobę,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności :
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym
od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.).
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez
dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
albo
3) do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w
szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w
szkole lub w szkole wyższej.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 623,00 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5
roku życia;
2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku
życia do ukończenia 24 roku życia.

Nowy okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2013 r.
do 31 października 2013 r.
W związku z powyższym prosimy o składanie
wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 z późn. zm.).
Nowy okres zasiłkowy trwa od 1 października
2013 r. do 30 września 2013 r.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego również jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, tj. dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie.
UWAGA !!!
Informujemy, że osoby mające ustalone prawo do
zasiłku rodzinnego na dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych na okres zasiłkowy 2013/2014
zobowiązane są, do niezwłocznego dostarczania
zaświadczeń o kontynuacji nauki przez dziecko.
Barbara. Żołędziewska

*******
Konkurs
„Piękna Wieś Pomorska 2013”
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku w
naszej Gminie przeprowadzony został konkurs
„Piękna Wieś Pomorska”. Do rywalizacji w kategorii „Zagroda” zgłoszono łącznie 8 posesji, natomiast w kategorii „Wieś” sołtysi zgłosili dwie
miejscowości: Królewo i Ząbrowo. Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy
Stare Pole, w składzie: Elżbieta Kołodziej –
Przewodnicząca oraz członkowie: Urszula Kania,
Stanisław Gregorkiewicz, Bogdan Jerszyński i
Lucyna Szymańska, przeprowadziła w dniu 7
czerwca 2013 r. wizję w terenie i dokonała oceny
zgłoszonych do konkursu zagród i wsi. W wyniku
przeprowadzonej oceny, w kategorii „Zagroda”
komisja postanowiła o przyznaniu I miejsca Pani
Justynie Chodzińskiej z Szaleńca.
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II miejsce zajęły ex aequo dwie posesje: Pani
Marii Przybilskiej ze Złotowa i Pana Ludwika
Gągoł ze Starego Pola. III miejsce przyznano zagrodom Pani Aliny Justa ze Starego Pola, Pani
Ewy Trawińskiej z Krzyżanowa i Pana Zygmunta
Zakaszewskiego ze Starego Pola. Komisja zdecydowała również o przyznaniu wyróżnień, które
otrzymały posesje Pani Anny Godzwon z Królewa
i Pana Pawła Sudoł ze Szlagnowa.
W kategorii „Wieś” rywalizację pomiędzy dwoma
miejscowościami wygrała wieś Ząbrowo. Wsi
Królewo przyznano drugie miejsce.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród laureatom odbyło się 14 września w trakcie Dożynek Gminnych.
W imieniu Komisji Konkursowej składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i
zachęcamy mieszkańców całej gminy oraz sołtysów
do zgłaszania swoich zagród i wsi do przyszłorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska”.
Lucyna Szymańska

*******
Ochrona p. pożarowa
w gminie w 2013 r.
Strażacy wykują 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, pomagają powodzianom,
usuwają kolizje drogowe, biorą udział w poszukiwaniu zaginionych. Zgodnie z przyjętym planem
na 2013 rok w zakresie zakupów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych środki z budżetu gminy
przeznaczone były wyłącznie na uzupełnienie
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osobistego uzbrojenia strażaków, oraz remont
samochodów. 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 z KSRG OSP Stare Pole zakupiło specjalistyczne ubrania bojowe, poduszki wysokiego ciśnienia do zestawu tnąco rozpierającego
używanego przy wypadkach drogowych, aparaty
bezruchu, kominiarki, rękawice ochronne, natomiast OSP Ząbrowo zakupi deskę ortopedyczną
(pedriatyczną) do zestawu medycznego, hełmy
bojowe, buty ochronne, rękawice ochronne. Łączna kwota dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego dla obu jednostek wyniesie około
40 tys.zł. Stało się również już tradycją, że żadna
większa uroczystość lokalna w gminie nie może
się obyć bez strażaków i ich pięknych sztandarów.
Uświetniają swoją obecnością święta rocznicowe,
które obchodzone są w naszej gminie.
Krystyna Fałek

*******
Aktualności
W związku z obowiązywaniem od dnia 1 października br. nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych, będą zobowiązani do
złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 do 14 października br. W celu ułatwienia
mieszkańcom dopełnienia powyższego obowiązku
pracownicy urzędu będą przyjmowali deklaracje
w świetlicach wiejskich z wyjątkiem Starego Pola.
Harmonogram przyjmowania deklaracji w poszczególnych sołectwach będzie podany do publicznej wiadomości. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych, obowiązujące od 1 października 2013 r.
liczba osób
zamieszkujących nieruchomość

Stawka opłaty od
1 mieszkańca
jeżeli odpady
zbierane są nieselektywnie

Stawka opłaty od
1 mieszkańca
jeżeli odpady są
zbierane selektywnie

1 – 2 osoby
23 zł
13 zł
3 – 4 osoby
18 zł
10 zł
5 i więcej
1 5zł
8,50 zł
osób
Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych
nie ulegają zmianie
Katarzyna Zalewska , Lucyna Szymańska

