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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, świątecznego nastroju
i wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku

Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

„Pamiętaj, będą ludzie smutni i opuszczeni,
Niepotrzebni nikomu
- nikt z nimi słowa nie zamieni,
Nie zaprosi do swego domu.
Weź do ręki biały opłatek,
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić,
I życz szczęścia całemu światu:
Niech się wszystkie serca rozweselą.”
Z. Kunstman

Szanowni Państwo!
Być może w ostatnich dniach Państwa myśli,
tak jak i moje, wracają do rodzinnego domu
z czasów dzieciństwa i młodości. Odbiegają one
coraz częściej od obowiązków zawodowych
w kierunku świątecznych przygotowań, prezentów, choinki i rodziny. W tak miłej chwili życzymy Państwu, aby okres świąteczny był prawdziwym wytchnieniem od codziennych obowiązków, a Nowy Rok przyniósł spełnienie marzeń.
Z najlepszymi życzeniami
Jan Pawlina
Przewodniczący Rady Gminy
wraz z radnymi Gminy i Powiatu

prezentów pod poduszkę śpiącego dziecka.
Po długich latach rządów Święty Mikołaj odszedł
z naszego świata 6 grudnia pomiędzy rokiem 345
a 352.
O popularności Świętego Mikołaja świadczy
piękny zwyczaj przebierania się za niego i rozdawania dzieciom prezentów. Obecnie zwyczaj
ten łączony jest często z Mikołajem z Laponii.
Zamieszkuje on tam wspólnie z grupą elfów, skąd
w okresie Świąt Bożego Narodzenia rozwozi prezenty saniami, które ciągnie zaprzęg reniferów.
W tradycji bizantyjskiej jego odpowiednikiem
jest Święty Bazyli, który obdarowuje prezentami
1 stycznia. W Rosji popularny jest Dziadek Mróz
i Śnieżynka. Święty Mikołaj utożsamiany jest
coraz częściej z Bożym Narodzeniem. W Polsce
dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest
6 grudnia, jako wspomnienie Mikołaja biskupa
Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały
mijający rok były grzeczne odnajdują drobne
upominki ukryte pod poduszką, w skarpecie
lub bucie. Nie zapominajmy o naszych dzieciach,
o tych małych i tych dużych. A wy dzieci, te małe
i te duże, nie zapominajcie o swoich rodzicach,
dziadkach i o tych, o których Święty Mikołaj już
zapomniał, a przecież swoją pracą i uczciwością
zasłużyli sobie na odwiedziny siwego dziadka
z brodą i w okularach. Zachęcam Was do tego,
bowiem sprawicie im wielką radość.

Boże Narodzenie 2013 r.

*******
*******

Wigilijne wróżby

Święty Mikołaj w moim domu

Wieczór wigilijny to czas niezwykły i tajemniczy, który sprzyja wróżbom. Dawniej po wieczerzy wróżono o pogodzie i urodzaju w nadchodzącym roku. Niebo gwieździste wróżyło rok
urodzajny i pełne stodoły na jesieni, zaś zamglone - rok wilgotny, sprzyjający szkodnikom. Dobrze widoczna droga mleczna zapowiadała obfitość mleka i domowych nabiałów, a także jagód
leśnych i grzybów. Wróżby wigilijne dotyczyły
także zdrowia i życia. Obserwowano więc bacznie swe cienie rzucane na ściany podczas wieczerzy:
• cień dobrze widoczny i ostry wróżył zdrowie
i długie życie,
• cień mniej wyraźny - perypetie życiowe
i kłopoty zdrowotne w zbliżającym się nowym roku,
• cień słaby - choroby, a nawet śmierć.

Postać ta znana jest jako dziadek w czerwonym kubraku z siwą brodą. Święty Mikołaj
to postać autentyczna. Urodził się prawdopodobnie w 270 r. w Paterze, jako jedyne dziecko zamożnych rodziców. Od młodości był wrażliwy
na niedolę swoich bliźnich. Po śmierci rodziców
pozostawiony majątek rozdzielił wśród potrzebujących. Był biskupem Miry (obecnie Demre).
Swoją posługą podbił serca wiernych. Za jego
wstawiennictwem dokonało się wiele cudów.
Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który
popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy
córki. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą
wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi.
Wpadły one do pończoch i trzewików, które owe
córki umieściły do wysuszenia przy kominku.
Stąd właśnie powstał zwyczaj wystawiania bucików i skarpet na prezenty oraz zwyczaj wsuwania
2

Panny i kawalerowie na przykład wróżyli sobie o miłości i małżeństwie z siana i słomy, które
po wieczerzy wyciągali spod obrusa:
• źdźbło zielone wróżyło udane zaloty uwieńczone ślubem i weselem w zapusty,
• zwiędłe i zbladłe - długie oczekiwanie
na poważnego konkurenta,
• łamiące się, kruche i pociemniałe - staropanieństwo lub starokawalerstwo.
Po zakończonej wieczerzy dziewczęta wybiegały przed dom i przyglądały się gwiazdom. Jeśli
jakaś świeciła jasno nad domem, zapowiadała
mające się w nim odbyć wesele i to w najbliższym czasie. Wołały także „Hop, hop, po pośniku, odezwij się zalotniku!” albo „Hop, hop,
z której strony mój chłop?” i nasłuchiwały,
z której strony odezwie się echo. Z tej bowiem
miał nadejść narzeczony. Panny winny nasłuchiwać również szczekania psa - z której strony
usłyszą je pierwsze, z tej strony przyjdzie narzeczony.
Tradycja wigilijna mówi o wysuszonej łusce
karpia, której schowanie do portfela, ma być magnesem ściągającym zasobność oszczędności.
Zadbajmy, aby w dzień wigilijny jako pierwsza nie odwiedziła domu kobieta. Przyniesie bowiem nieszczęście na cały rok.
Można byłoby wspominać o zapamiętanych
z dzieciństwa i młodości wróżbach godzinami.
Te i owe pozostały w naszej pamięci, przekazywane przez rodziców i dziadków. Naszą powinnością jest dzielenie się tradycją z młodym pokoleniem. Niechaj ją kultywują, bo naród bez tradycji i wierzeń nie będzie miał przyszłości.
Materiał zebrał i opracował
Jan Pawlina

*******
Informacje z Przedszkola
Puk, puk, puk - do drzwi stuka ktoś.
Dzyń, dzyń, dzyń - radośnie dzwoni gość …
Każdy przedszkolak zapytany przez Mikołaja
o to, czy był grzeczny, ze śpiewem na ustach odpowie: Mój kochany Mikołaju! Cały rok czekałem, byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się
starałem. Ponieważ Święty nie jest dociekliwy,
słyszy najczęściej tylko te słowa mówiące
o staraniu się. To wystarczy, aby otrzymać wspaniałe podarunki.

Mikołaj towarzyszył nam przez cały ostatni
okres pracy przedszkola, zaglądał przez okna,
pukał do drzwi i znikał, sprawdzał czym zajmują
się dzielne przedszkolaki wraz ze swoimi paniami.
Zobaczył między innymi jak dzieci z grupy
Pszczółki stały się przedszkolakami. Dnia 22 listopada 2013 r. w obecności licznie zgromadzonych gości, którymi byli najbliżsi członkowie
rodzin, najmłodsze dzieci hucznie obchodziły
swoje święto. Po prezentacji programu artystycznego, na który składały się wyuczone piosenki
i pląsy, wszystkie dzieci otrzymały dyplomy,
znaczki i kuferki ze słodyczami. Największą niespodzianką był jednak tort w kształcie wielkiej
pszczoły. Po części oficjalnej, dzieci i goście zasiedli do słodkiego poczęstunku, przygotowanego
przez rodziców. Dzień pasowania to prawdziwe
święto, to pierwszy w życiu dziecka etap na długiej drodze edukacji. Dziękujemy rodzicom,
że towarzyszyli swoim pociechom w tak ważnym
dla nas i dla nich dniu.

Niezwykłym dniem w przedszkolu były Urodziny Misia. Każda grupa obchodziła to święto
inaczej. Były zagadki, zabawy, piosenki
oraz słodki poczęstunek, którym na pewno
nie pogardziłby sam Kubuś Puchatek. W grupach
Misiaków i Biedronek na swoje urodziny przybył
największy pluszowy miś w Starym Polu. Towarzyszyła mu grupa wolontariuszy z naszej szkoły
pod opieką pani Agnieszki Czerniewskiej.

3

W listopadzie został oddany do użytku nowy
plac zabaw. Pomimo jesiennej pogody wszystkie
dzieci zdążyły go wypróbować. Okazało się,
że karuzela od której dorosłym na sam jej widok
często kręci się w głowie, jest po prostu stworzona dla przedszkolaka. Dziękujemy rodzicom, którzy powołując do życia Stowarzyszenie Przyjazne
Przedszkole pomogli nam w realizacji tego ambitnego zadania.
Dnia 6 grudnia przedszkole zmieniło się
w Mikołajkową krainę. Pomimo tego, iż dzieci
od rana z niecierpliwością wypatrywały świętego
Mikołaja, musiały najpierw udać się kolejno
do trzech krain i wykonać powierzone im zadania. W każdej z nich dzieci otrzymywały pieczątkę potwierdzającą wykonanie zadań i dopiero
z takim biletem mogły przybyć na spotkanie
z Mikołajem, który w nagrodę wręczył dzieciom
słodkie upominki. Święty z prezentami odwiedzi
dzieci w przedszkolu jeszcze raz, tuż przed Bożym Narodzeniem. Prezentem świątecznym był
także wyjazd wszystkich dzieci do teatru
w Elblągu na spektakl pt. Dziewczynka z zapałkami.
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W listopadzie i grudniu w przedszkolu odbywały się warsztaty dla rodziców. Zajęcia były
prowadzone metodą Weroniki Sherborne przez
pracowników PPP w Malborku. Będą one jeszcze
kontynuowane, więc zapraszamy do uczestnictwa
w tej wspaniałej zabawie kolejnych chętnych
rodziców wraz z dziećmi. Część rodziców
uczestniczyła także w warsztatach, które miały
za zadanie omówienie zabaw i zasad uczestnictwa dzieci 4-letnich w unijnym projekcie Edukacja fundamentalna.
Każda grupa przygotowuje się do świąt, zaplanowane są atrakcje w postaci czy to warsztatów dzieci z rodzicami, czy też przedstawień teatralnych - jasełek. Mali aktorzy z wielkim zaangażowaniem uczą się swoich ról i wcielają w biblijne postaci. Do grupy Biedronki zaproszony
został poeta Pan Wiesław Piechota, którego najnowszy tomik wierszy ilustrowały dzieci właśnie
z tej grupy. W spotkaniu tym uczestniczyli również rodzice jak i najbliżsi członkowie rodzin.
W przedszkolu został w tym roku ogłoszony
konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy
wraz z dziećmi wykonali piękne prace. Ozdoby
oceniać będzie specjalnie powołana komisja, następnie wszystkie prace zostaną wystawione
na świąteczny kiermasz, na który serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom
gminy, którzy przez internet głosowali na naszą
ekologiczną pracę pt. Królewna Odpadkowa wykonaną przez grupę Motylki. Niestety, tym razem
nie udało się zdobyć żadnej nagrody, mimo
iż w skali województwa zajęliśmy wysokie
6 miejsce.
Od października do końca listopada w przedszkolu trwały prace remontowo-budowlane, mające na celu zaadaptowanie poddasza na sale
przedszkolne. Przedszkole zyskało nową, przestronną salę do nauki i zabawy, pomieszczenie
do terapii oraz salę do eksperymentów, a także
obszerną garderobę przedszkolną. Do nowych sal
wprowadziła się grupa Muchomorków, czyli
dzieci 6-letnich.
Mikołaj, który zagląda do nas przez okna
i podpatruje nas przez dziurkę od klucza wie,
że wszyscy w przedszkolu w tym roku zasłużyli
na podarunki, zarówno dzieci, jak i nauczyciele
oraz wszyscy pracownicy placówki. Oczekujemy
go zatem z wielką niecierpliwością!
Naszym dzieciom, ich rodzicom, dziadkom,
przyjaciołom, sponsorom oraz wszystkim mieszkańcom gminy życzymy cudownej i niezapo-

mnianej Gwiazdki 2013 i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku 2014.
Więcej informacji o pracy przedszkola można
znaleźć na stronie www.przedszkole-starepole.pl.
Ewa Grenda

*******
W szkole
Zbliżający się ku końcowi rok 2013 ogłoszony był Rokiem Juliana Tuwima. Stało się to
w związku z 60-tą rocznicą śmierci poety i zarazem setną rocznicą jego debiutu poetyckiego.
Z tego też względu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zorganizowali Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pn. „W świecie wierszy Juliana
Tuwima”. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu pojawili się najlepsi recytatorzy klas I-III
ze szkół podstawowych w Kończewicach, Szymankowie, Nowej Wsi, Starym Polu i z Zespołu
Szkół Gminy Malbork. W kategorii klas I szkoły
podstawowej kolejne miejsca zajęli: I miejsce Marcel Kudła ze Szkoły Podstawowej w Szymankowie, II miejsce - Wojciech Goliński
ze szkoły w Starym Polu, III miejsce - Sylwia
Zuchowska ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach.

Wśród drugoklasistów I miejsce zajęła Matylda Głodowska, II miejsce - Aleksandra Kowalczyk, obie uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Starym Polu. III miejsce zajął Jerzy Piesik
z Zespołu Szkół w Gminie Malbork. W kategorii
klas III komisja przyznała kolejne miejsca następującym uczniom: I miejsce - Kindze Weber
ze Szkoły Podstawowej w Starym Polu, II miejsce ex aequo otrzymały dziewczynki recytujące
wiersz pt. „Zosia Samosia” - Weronika Krupa

z Zespołu Szkół w Gminie Malbork i Antonina
Gawlik ze Szkoły Podstawowej w Starym Polu,
III miejsce zajął Mateusz Mucha ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach.
Wszystkim nam zależy, aby dzieci były
zdrowe i miały energię do zabawy i nauki. Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć
dzień i daje równy start do szkolnych obowiązków. W Dniu Zdrowego Odżywiania, uczniowie
z klas I-III wzięli udział w ogólnopolskim programie „Śniadanie daje moc”. Dzieci wraz wychowawcami i rodzicami przygotowali w swoich
klasach drugie śniadanie. Poznali 12 zasad zdrowego odżywiania się, czytali wiersze, śpiewali
piosenki, rozwiązywali krzyżówki oraz wykonywali prace plastyczne. Na moment stali się kucharzami z wieloma pomysłami na zdrowe i kolorowe drugie śniadanie.

W tej akcji udział brały wszystkie klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Celem przedsięwzięcia było przekonanie wszystkich uczniów,
że śniadanie jest podstawowym posiłkiem w ciągu dnia i należy je koniecznie spożywać. O godz.
930 uczniowie wspólnie z nauczycielami zjedli
w klasach zdrowe i kolorowe śniadania. Na ławkach znalazły się różne soki, jogurty, owoce, kanapki i zdrowe przekąski warzywne. Podczas
wspólnego posiłku panowała wspaniała atmosfera. Nie zapomnieliśmy też o tych, którzy nie mieli
drugiego śniadania. Podzieliliśmy się z nimi własnymi zapasami. Postaramy się, aby takie śniadania stały się codziennością. Dyrekcja, wychowawcy i uczniowie serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom, którzy wspomogli organizację
tego przedsięwzięcia, zaopatrując dzieci w potrzebne produkty spożywcze oraz ucząc przygotowywania i dekorowania potraw.
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Uczniowie klas III, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania, odwiedzili Centrum Hewelianum w Gdańsku. Dzieci wzięły udział
w fascynujących zajęciach dotyczących powstawania dźwięków oraz zapoznały się z cechami
charakterystycznymi tego zjawiska. Dowiedziały
się również, jak policzyć odległość do błyskawicy
oraz czy dźwięk rozchodzi się także w kosmosie
i np. na Księżycu. Poprzez doświadczenia, które przeprowadzały podczas zajęć oraz pokazy,
które miały szansę oglądać, świat fizyki stał się
im nieco bliższy. Dzięki wystawie „Energia, Niebo i Słońce” oraz animatorom pracującym w centrum uczniowie z ogromną ciekawością odkrywali tajemnice fizyki. Być może któryś z nich zostanie w przyszłości naukowcem lub astronomem.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły rozwijają
swoje zainteresowania i uzdolnienia plastyczne
między innymi poprzez udział w konkursach plastycznych. Jednym z nich był powiatowy konkurs
plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, którego
organizatorem była Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna i Starostwo Powiatowe w Malborku. Uczennica naszej szkoły, Aleksandra Laszuk z klasy IIIb zajęła II miejsce, a praca Karoliny Jodłowskiej z klasy Ib uplasowała się
na IV miejscu. Uczennicom serdecznie gratulujemy!
29 października uczniowie Zespołu Szkół
wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Dydaktyczno-Kulturalnym w ramach programu profilaktycznego. Spotkanie odbyło się w Sztumskim
Centrum Kultury, a organizatorem była Agencja
Telewizyjno-Estradowa TV Media z Łodzi. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VIb Daria Kasin przygotowywana przez p. Małgorzatę Olejnik. Dziewczynka wystąpiła na scenie
z piosenką pt. „Najpiękniejsza w klasie” z repertuaru Majki Jeżowskiej. Jej występ spotkał się
z dużym uznaniem. Otrzymała dyplom oraz nagrodę książkową. Na koncercie wśród publiczno6

ści znalazły się koleżanki Darii z koła wokalnego,
które głośno i radośnie kibicowały wokalistce.
Pod koniec października gościł w naszej
szkole teatr profilaktyczny „Moralitet” z Krakowa ze spektaklem dla klas I-VI Szkoły Podstawowej. W listopadzie młodzież gimnazjalna obejrzała przedstawienie profilaktyczne przygotowane przez teatr „Kurtyna” z Krakowa. Natomiast
na początku października młodzież gimnazjalna
brała udział w koncercie profilaktycznym
pt. „Szanuj życie”, którego gościem był pan Sławek Pyrko - bluesman, autor i wykonawca ballad
oraz działacz społeczny. Koncert odbył się w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu. Wszystkie te przedsięwzięcia odbyły się
przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
za co serdecznie dziękujemy.
Przez cały listopad uczniowie Gimnazjum
wspominali rocznice historyczne, biorąc udział
w różnych konkursach. „Śladami Żołnierzy Powstania Listopadowego” to konkurs, w którym
I miejsce zajęła uczennica klasy IIIb Sandra Kosińska wspólnie z uczniem klasy IIIc Michałem
Madajewskim. Bartosz Goliński z IIIc zajął
w nim miejsce II. Etap szkolny wojewódzkiego
konkursu „Historia Hymnu Narodowego” wygrał
Bartosz Goliński uczeń klasy IIIc, II miejsce zajął
Paweł Szetin z tej samej klasy, a trzecie Mateusz
Kopeć z klasy Ia.
16 listopada 2013 r., w sobotę o godz. 900 odbył się „Rodzinny Sprawdzian Szóstoklasisty”.
Organizatorami byli poloniści i matematycy
uczący w szkole podstawowej. Tego dnia
uczniowie ubrani w stroje galowe przybyli
do szkoły wraz z rodzicami. Na sprawdzianie
mamusie i tatusiowie siedzieli w ławce z dzieckiem i obserwowali, w jaki sposób uczeń rozwiązuje zadania. To sobotnie spotkanie miało pokazać uczniom oraz rodzicom, w jaki sposób będzie
wyglądał ich kwietniowy sprawdzian. Na wykonanie zadań uczniowie mieli 60 minut. W tym
czasie należało rozwiązać 20 zadań zamkniętych
i 4 zadania otwarte (treści humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze). Wszyscy uczniowie
wykonali zadania w wyznaczonym czasie.
Po zakończeniu sprawdzianu rodzice z dziećmi
sprawdzili zadania zamknięte według klucza odpowiedzi. Zadania otwarte zostały sprawdzone
przez nauczycieli w późniejszym czasie, a wyniki
podane dzieciom. Na lekcjach zaś nastąpiło
szczegółowe omówienie błędów. Podobne próbne
egzaminy odbędą się również w Gimnazjum.

Serdecznie zachęcamy rodziców do uczestnictwa
w tej formie sprawdzenia wiedzy.
Obie szkoły wchodzące w skład naszego Zespołu uczestniczą także w ogólnopolskiej akcji
„Szkoła w ruchu”. W ramach tego przedsięwzięcia odbył się konkurs „Przeciągania liny”.

6 grudnia odwiedził uczniów Mikołaj
ze słodkimi niespodziankami. Najmłodszych
uczniów spotkał w sali sportowej podczas Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw. Wszyscy
uczestnicy z wielkim zapałem brali udział
w sportowych konkurencjach, śpiewali piosenki
o zimie, świętach i Mikołaju. Wszystkie klasy
otrzymały pamiątkowe dyplomy, piłki do zajęć
ruchowych, a pod choinką czekały na nie worki
z paczkami od gościa w czerwonym płaszczu.
10 grudnia 2013 roku został rozstrzygnięty
konkurs plastyczny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej pt. „Ptaki” zorganizowany przez
p. Małgorzatę Olejnik. Komisja konkursowa nagrodziła prace Małgorzaty Drelich z klasy VIb
(I miejsce), Nikoli Hożyn z klasy Va (II miejsce),
Julii Andrzejewskiej z klasy VIa oraz Julii Kosińskiej z klasy Vc (obie zajęły III miejsce). Wyróżnienia otrzymali: Klaudia Gościńska z klasy Va,
Przemysław Rojek z klasy Vc, Kinga Łukasiak
z klasy Vc, Wioletta Stec z klasy IVa i Maja
Wieczorkiewicz z klasy IVc.
Listopad i grudzień to okres, w którym przeprowadzone zostają szkolne etapy konkursów
przedmiotowych przygotowywane przez Kuratorium Oświaty. Najlepsi uczniowie, którzy będą
reprezentować naszą szkołę na szczeblu rejonowym to:
• w Szkole Podstawowej:
o Język polski - Agata Golińska z klasy
VIa, Joanna Dębowska z klasy VIa,
Magdalena Lemke z klasy VIa i Aleksandra Czaja z klasy Vc,

o Matematyka - Agata Golińska i Joanna Dębowska z klasy VIa.
• w Gimnazjum:
o Język polski - Martyna Biernacka
z klasy IIIa,
o Historia - Bartosz Goliński i Michał
Madajewski z klasy IIIc,
o Biologia - Sandra Kosińska z klasy
IIIc.
Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy
sukcesów na etapie rejonowym.
11 grudnia odbył się w Gimnazjum wojewódzki konkurs „Historia Hymnu Narodowego”
pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty,
w którym to najlepszymi okazali się uczniowie:
• I miejsce - Bartosz Goliński z klasy IIIc,
• II miejsce - Paweł Szetin z klasy IIIc,
• III miejsce - Mateusz Kopeć z klasy Ia.
Nasi uczniowie tradycyjnie odnoszą liczne
sukcesy w dziedzinie sportu. Do największych
z nich w tym roku szkolnym należą:
• w Szkole Podstawowej:
o II miejsce dziewcząt i chłopców podczas Mistrzostw Powiatu w Biegach
Sztafetowych,
o I miejsce w powiecie, II miejsce
w półfinale i IX miejsce w województwie w Mistrzostwach w Piłce Nożnej;
o II miejsce dziewcząt i III miejsce
chłopców w Mistrzostwach Powiatu
w Unihokeja,
• w Gimnazjum:
o III miejsce dziewcząt i IV miejsce
chłopców podczas Mistrzostw Powiatu w Biegach Sztafetowych,
o I miejsce dziewcząt i IV miejsce
chłopców w Mistrzostwach Powiatu
w Unihokeja,
o IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim
w Unihokeja,
o I miejsce drużynowo w X Malborskim
Biegu Trzeźwości,
o I miejsce na etapie rejonu i III miejsce
na etapie województwa w rozgrywkach o Puchar Premiera RP w Piłce
Nożnej.
Te wszystkie wymienione działania i odniesione podczas ich realizacji sukcesy nie byłyby
możliwe bez dużego wsparcia naszej pracy przez
rodziców, pracowników instytucji samorządowych i Wójta Gminy. Za okazaną nam pomoc
wszystkim serdecznie dziękujemy.
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy pięknych i rodzinnych dni.
Aby przy dźwiękach kolęd z naszych ust płynęły słowa pełne miłości i nadziei. A nadchodzący rok przyniósł nam same dobre nowiny.
Tadeusz Kaczorek

*******
Z życia GOKiS
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest miejscem, w którym osoby w różnym wieku mają
możliwość poznania swoich predyspozycji
oraz doskonalenia talentów. Celem podejmowanych działań jest nie tylko rozwijanie artystycznego hobby, ale także uruchamianie drzemiących
w ludziach pokładów wrażliwości i kreatywności
oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa
w życiu artystycznym.
Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom,
co roku przygotowujemy plan działań, które następnie sukcesywnie wdrażamy. Dlatego również
i w tym roku wraz z nadejściem jesieni w GOKiS
odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego.
Jej przesłaniem było zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do udziału w zajęciach organizowanych przez nasz dom kultury.
W aktualnej ofercie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu znajdują się zajęcia cykliczne: plastyczne, teatralne oraz taneczne prowadzone
w dwóch grupach wiekowych, aerobowe, dekoratorni, nauki gry na gitarze dla początkujących
oraz dla osób zaawansowanych, zajęcia w zespołach muzycznych: „My tylko tak”, „Manaiz”
oraz „Kaczeńce”. Skupiają one przedszkolaków,
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów
oraz osoby dorosłe z terenu naszej gminy
w łącznej liczbie 107 osób, które regularnie przychodzą na swoje zajęcia. Jesteśmy bardzo dumni,
że na miarę naszych możliwości spełniamy Państwa oczekiwania. W tym miejscu chcielibyśmy
dodać, że już niebawem pojawi się kolejna oferta
skierowana do młodzieży, a mianowicie zajęcia
przy komputerach. Będą one realizowane w kawiarence internetowej, która powstała dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zgodnie
ze swoją działalnością statutową jest również
organizatorem szeregu imprez o charakterze kul8

turalno-rozrywkowym dla mieszkańców naszej
gminy. Dlatego też Inauguracja Roku Kulturalnego była dobrą okazją do zaprezentowania na żywo młodych wykonawców, których zaprosiliśmy
specjalnie po to, by udowodnić, że warto jest poświęcać wolny czas i doskonalić swoje pasje.
Podczas spotkania przed staropolską publicznością wystąpił zespół taneczny SDF z Malborka,
a ze swoim koncertem - zespół „Magnificat”,
który przyjechał do nas z odległych Wilamowic,
z województwa śląskiego.
Święto Odzyskania Niepodległości było kolejną okazją do zaproszenia naszych mieszkańców na występ grupy teatralnej „Waliza”, gdzie
w spektakularnym teatrze cieni młodzież przedstawiła program nawiązujący do święta. Podczas
spotkania mieliśmy okazję wysłuchać koncertu
w wykonaniu Tomasza Steńczyka - artysty o charakterystycznym wokalu i nieprzeciętnej osobowości scenicznej.

W czwartek 28 listopada Seniorzy z Gminy
Stare Pole obchodzili swoje święto. Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu przygotował dla nich
szereg atrakcji, a moc życzeń i słodkie upominki
przekazali naszym starszym mieszkańcom: Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Pawlina, Radni
Powiatowi: Pan Marek Szczypior i Pan Adam
Kuliński oraz dyrektor Zespołu Szkół w Starym
Polu Pan Tadeusz Kaczorek.
Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili z programem artystycznym nasi najmłodsi
wykonawcy - grupa „Biedronki” i „Muchomorki”
z Przedszkola w Starym Polu oraz dzieci z Zespołu Szkół w Starym Polu. Nasz podziw budziły ich
żywiołowe tańce w pięknych strojach, a radosna
atmosfera na sali powodowała, że chciało się razem z dziećmi śpiewać i tańczyć.

W dalszej części programu wystąpiły zespoły
„My tylko tak”, „Kaczeńce” i „Manaiz”, które działają przy GOKiS oraz specjalnie zaproszony zespół „Cyganeczki”, przy muzyce którego
Seniorzy świetnie się bawili. Po raz kolejny okazało się, że ruch, śmiech, śpiew i taniec to najlepsza terapia dla tych, których przecież często określa się „ludźmi trzeciego wieku”. W wypełnionej
po brzegi sali GOKiS miło spędziliśmy wspólnie
ponad trzy godziny. Dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili na scenie oraz tym, którzy przyczynili się do organizacji obchodów Dnia Seniora.
„Listopad, gdy już kończy dzień i gwiazdka
się pokaże, spotkamy się przy blasku świec tak,
jak tradycja każe. Zaszczeka pies, gęś złapie ser
i buty staną w rzędzie, na wodę wosk wyleje się
i tajemniczo będzie. Niech wieczór ten obieca
nam dni piękne i los nowy. Niech spełnią się najlepsze z wróżb w ten wieczór Andrzejkowy”.
Andrzejki to tradycja ludowa obchodzona
nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach,
np. w Niemczech czy Szwajcarii. Dawniej w dniu
św. Andrzeja wróżyły sobie panny, które bardzo
chciały wyjść za mąż. W dzisiejszych czasach
andrzejki stały się okazją do spotkań i zabaw przy
muzyce. Do dziewcząt dołączyli chłopcy, którzy
też chcą się dowiedzieć, jaka czeka ich przyszłość.
Aby tradycji stało się zadość, w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu 22 listopada odbyło się
spotkanie dla dzieci - pełne wróżb, radości i zabawy, natomiast 30 listopada - zabawa andrzejkowa dla dorosłych, na której przy wspaniałej
muzyce zespołu K&K wszyscy doskonale bawili
się do białego rana.
Wizyta Św. Mikołaja to wyjątkowe spotkanie,
które każdemu człowiekowi przynosi wiele radości i uśmiechu. Grudzień zaś to tradycyjnie czas,
w którym rusza kolejna edycja akcji pod szczytnym hasłem „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. GOKiS w Starym Polu zorganizował ją

już po raz siódmy. Celem akcji było zebranie
funduszy oraz słodyczy dla dzieci, które bardzo
licznie przychodzą do GOKiS na spotkanie z Mikołajem. Cieszymy się niezmiernie, że i tym razem mogliśmy liczyć na Państwa hojność, zrozumienie i dobre serce.
Dziękujemy serdecznie: Mikołajowi, który przybył do nas mimo szalejącego huraganu,
Wicestaroście Powiatu Malborskiego Waldemarowi Lamkowskiemu, Przewodniczącemu Rady
Gminy Janowi Pawlinie, Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Malborku, IF Research Polska Sp. z o. o. w Gdańsku, IBS Firmie Handlowo
- Usługowej w Królewie, Markowi Szczypior,
Adamowi Kulińskiemu, Magdalenie Roman, Robertowi i Jarosławowi Płachta, Beacie Szoska,
Krzysztofowi Jurkowskiemu, Wiesławowi Kułakowskiemu, Barbarze i Zdzisławowi Ziaja, Barbarze Braneckiej, Annie Braneckiej, Anecie Dziki, Dariuszowi Zawada, Bogumile Ciechowicz,
Czesławie Sobierańskiej, Krzysztofowi Gawlik,
KGW „Integracja”, Stowarzyszeniu „Tradycja”,
Stowarzyszeniu „Złotowianki”, harcerzom, zespołowi „Manaiz”, Sandrze Elminowskiej
oraz wszystkim pomocnikom Mikołaja, którzy podczas spotkania pomagali organizatorom.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w naszym
Ośrodku Kultury stało się już tradycją. Od kilku
lat przyjeżdżał on do nas różnymi środkami lokomocji. W tym roku nasz święty miał przyjechać ciuchcią, aby zabrać wszystkich uczestników spotkania we wspaniałą podróż. Niestety
szalejący huragan Ksawery popsuł plany i Mikołaj przyszedł do nas pieszo. Spotkaliśmy się
z nim 6 grudnia. Organizatorami tego spotkania
byli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna
Biblioteka Publiczna oraz Hufiec ZHP w Starym
Polu. Impreza mikołajkowa mimo niesprzyjającej
pogody przyciągnęła wielu uczestników. Życzenia mikołajkowe złożyli dzieciom Wicestarosta
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Powiatu Malborskiego Waldemar Lamkowski
oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Pawlina.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkania organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starym Polu będą się cieszyły równie wielkim
zainteresowaniem, jak dotychczas, a wszelkie
podjęte przez nas przedsięwzięcia spełnią Państwa oczekiwania. Serdecznie zapraszamy!
Tadeusz Burdyński

*******
Wieści z Gminnej Biblioteki
Zbiory biblioteczne są podstawą istnienia
i działalności biblioteki, dlatego też priorytetem
Gminnej Biblioteki Publicznej jest zakup nowości
bibliotecznych. Zbiory są systematycznie uzupełniane poprzez zakup książek z budżetu własnego
oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W roku 2013 Biblioteka otrzymała
dotację w kwocie 2000 zł, z której zakupiono 118
książek. Z budżetu własnego kupiono 62 książki
o wartości 1400 zł. 25% ogólnej kwoty przeznaczono na książki dla dzieci i młodzieży. Zakupiono m.in.: Nowak E. - Środek kapusty, Stanecka Z.
- Tajemnica namokniętej gąbki, KarwanJastrzębska E. - Misja Feniks (tomy 1 i 2), Meyer
M. - Saga księżycowa: Cinder (tomy 1 i 2), Lettlewood K. - Magiczna cukiernia i wiele innych.
Nowe pozycje literatury pięknej polskiej i obcej
to m. in.: Simons P. - Droga do raju
i Dziewczyna na Times Square, Roberts N.
- Ostatni narzeczony, Howard L. - Mroczny welon, Hedstrom I. - Nauczycielka z Villette (tom 1)
i Dziewczęta z Villette (tom 2), Stagg J. - Francuska oberża i inne. Z literatury popularnonaukowej zakupiono m.in.: Maciejewski Ł. - Aktorki, Rojas C. - Zakładniczka, Glass C. - Okaleczona, Ayoko R. - Czarna gwiazda… i wiele in10

nych. Bogate zbiory biblioteczne uzupełniane są
na bieżąco zgodnie z potrzebami czytelników,
którzy decydują w dużej mierze o przydatności
oraz atrakcyjności Biblioteki i mają znaczący
wpływ na kierunek gromadzenia zbiorów.
W 2013 roku w Bibliotece Publicznej zarejestrowano 400 czytelników. Ogółem wypożyczono 4777 książek oraz 30 audiobooków. Ponadto
z kawiarenki internetowej mieszczącej się w Bibliotece czytelnicy korzystali 1020 razy.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność
Gminnej Biblioteki w kierunku upowszechniania
czytelnictwa wśród młodego pokolenia, prowadzenie spotkań opartych na literaturze dla dzieci
i lekcji bibliotecznych, organizacja spotkań autorskich oraz podtrzymywanie tradycji ludowych.
Przykładowe spotkania organizowane wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
to między innymi:
• „Święto ziemniaka” - na uczestników czekała moc atrakcji: konkursy, gry i zabawy, wykonywanie jesiennych ozdób, konkurencje
sportowe oraz wspólne pieczenie ziemniaków
w ognisku. Dla łasuchów przygotowane były
pyszne domowe wypieki oraz dania z ziemniaka w różnych postaciach przygotowane
przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Stare
Pole „Tradycja”, Stowarzyszenie Kobiet Żuławskich „Złotowianki” oraz Koło Gospodyń
Wiejskich „Integracja”. Dziękujemy Stowarzyszeniom za pyszne dania, a uczestnikom
za wspaniałą zabawę.
• Wieczór Andrzejkowy dla dzieci od 6 do 13
lat - opiekę nad nimi przejęły dwie czarownice. Podczas tego wieczoru przy blasku świec
na uczestników czekały przeróżne wróżby,
np. drzewko pełne symboli, gwiazdki z informacjami o najbliższej przyszłości, ziarenka
ryżu spełniające marzenia, kubeczki przyszłości, horoskop i wiele innych. Odwiedziła nas
również, Cyganka Esmeralda. Wszystkim
uczestnikom bardzo dziękuję za wspólna zabawę.
• Staropolskie Mikołajki - na uczestników
czekała moc atrakcji, a największą i najważniejszą z nich był Święty Mikołaj obdarowujący dzieci słodkościami. Słodycze były podarowane przez ludzi wielkiego serca. Wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym
w to spotkanie bardzo dziękuję. Więcej informacji na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Popularyzacja czytelnictwa to przede wszystkim spotkania autorskie. W 2013 roku odbyło się
takie tylko raz - z Panią Małgorzatą A. Jędrzejewską. Napisała ona i wydała już dwie książki:
„A jednak ...” i „Marzenia nie bolą”, obecnie pisze trzecią. Na co dzień jest bibliotekarką
w Gimnazjum w Nowym Stawie, który jest jej
miastem rodzinnym. Tam pracuje, mieszka i oddaje się swoim licznym pasjom. Są nimi, obok
pisania, teatr i film. Pani Małgorzata prowadzi
zespół teatralny „Pakt pokoleniowy” i tworzy
dla niego scenariusze. Pisze także wiersze
oraz wspólnie z uczniami pracuje nad filmem.
Ponadto jest wolontariuszką Fundacji „Nadzieja”
i Stowarzyszenia „Razem do celu”. Na spotkanie
przyjechała również Pani Aleksandra Kaczmarska, która prowadziła wywiad z autorką. Mimo
małej frekwencji pytań nie zabrakło.

Nie zabrakło również poczęstunku. Spotkanie
zostało zorganizowane przy współpracy Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Starym Polu. Więcej
informacji o działalności Biblioteki można znaleźć na stronie internetowej:
www.biblioteka.starepole.pl
oraz pod adresem:
www.facebook.com/gminna.biblioteka.9
Zapraszam do odwiedzania biblioteki i korzystania z zasobów bibliotecznych oraz kawiarenki
internetowej.
W związku ze zbliżającymi się świętami
składam serdeczne życzenia:
Niech atmosfera wigilijnego wieczoru
przyniesie wszystkim spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego
Narodzenia żyje własnym pięknem,
A Nowy Rok obdaruje wszystkich ludzi
pomyślnością i szczęściem.
Podczas Świąt Bożego Narodzenia
niech spełniają się wszystkie marzenia.
Anna Popławska-Płachta

*******
Co słychać u kobiet ...

Spotkanie było kameralne, prowadzone z delikatnością, humorem i lekkością. Bardzo miło
słuchało się opowieści autorki o powstawaniu
książki, o sposobie prowadzenia notatek, o bohaterach powieści obyczajowej z elementami kryminału pt. „Marzenia nie bolą”. Na zakończenie
autorka dokonywała wpisów do książek, które
można było nabyć podczas spotkania.

Koniec roku skłania do różnego rodzaju refleksji. Ten obecnie mijający był bogaty w różne
wydarzenia, w którym swoją obecność w środowisku lokalnym, ale nie tylko, zaznaczyło Stowarzyszenie Kobiet Gminy Stare Pole „Tradycja”.
Z początkiem roku wzięłyśmy udział w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Stare Pole
na wykonanie zadania publicznego pod nazwą
„Wspieranie działań i organizowanie przedsięwzięć stowarzyszeń na rzecz Gminy Stare Pole”.
Konkurs wygrałyśmy - otrzymałyśmy wsparcie
finansowe w wysokości 1.800,00 zł. Kwota ta
została całkowicie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Wydatkowałyśmy ją na zakup artykułów i materiałów do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych, materiałów promocyjnych
i reklamowych, produktów spożywczych
oraz na transport.
Jak co roku przygotowane przez nas przedmioty oraz wypieki trafiły na licytację podczas
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Prezentacje wielkanocne i bożonarodzeniowe
są zawsze okazją do wymiany poglądów,
nie tylko kulinarnych, ale także społecznych, ro11

dzinnych i prywatnych. Tak też było w mijającym roku.
Na targach w Starym Polu, zarówno tych
wiosennych jak i jesiennych, prezentowałyśmy
tradycyjne
potrawy
oraz
prowadziłyśmy
ich sprzedaż, przy okazji promując gminę własnoręcznie przygotowanymi przedmiotami. Spotkało się to z pozytywnym przyjęciem przez gości
odwiedzających nasze stoisko. Obecnie wnioskujemy do Urzędu Marszałkowskiego o rejestrację
produktu tradycyjnego.
Koniec lata i początek jesieni to dla kobiet
z „Tradycji” przygotowania do święta plonów.
W tym roku nasz wieniec wędrował począwszy
od dożynek jasnogórskich, poprzez gminne, powiatowe, diecezjalne i wojewódzkie, wszędzie
ciesząc się dużym zainteresowaniem. Przygotowałyśmy również stoisko na dożynki gminne,
gdzie prezentowane były nasze prace.
Jak zawsze współpracowałyśmy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu przygotowując stroiki dożynkowe oraz wieniec. Robiłyśmy także
wypieki z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora,
Mikołajków.
W listopadzie udało nam się złożyć wniosek
do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” o wsparcie finansowe w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów dla operacji pod nazwą
„Przegląd potraw charakterystycznych dla Żuław
Wielkich”.
Naszą pracą wspieramy również parafię.
W tym roku zaczęłyśmy także współpracę z harcerzami.
Przed nami nowy rok, a co za tym idzie, także
i nowe wyzwania i działania. W przekonaniu,
że przyniesie on więcej optymizmu i pomyślności
składam, w imieniu własnym i koleżanek ze stowarzyszenia „Tradycja”, wszystkim naszym
sympatykom i darczyńcom wesołych, pełnych
pokoju i wzajemnego szacunku świąt Bożego
Narodzenia.
Elżbieta Kołodziej

*******
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Starym Polu obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 730 do 1530. Można tu zawrzeć
małżeństwo, czy też sporządzić akt urodzenia.
Wydawane są tu także akty zgonu dla osób, które
12

zmarły na terenie naszej gminy. Często zdarza się
jednak sytuacja, że nastąpiło to w szpitalu. Wówczas niezależnie od tego, czy osoba której sprawa
dotyczy zamieszkiwała w gminie Stare Pole,
aby sporządzić akt zgonu należy udać się
do Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniego
dla miejsca zaistnienia takiej okoliczności.
Dla wydania dokumentu należy przedstawić
„Kartę zgonu” wystawioną przez lekarza
oraz dowód osobisty zmarłej osoby. Sporządzenie
tego aktu jest bezpłatne.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Starym Polu
w 2013 roku wpisano do polskich ksiąg stanu
cywilnego osiem aktów sporządzonych poza granicami kraju, w tym cztery akty urodzenia i cztery akty małżeństwa. Ponadto sporządzono sześć
aktów małżeństwa, trzynaście aktów zgonu
oraz wydano 130 odpisów z akt stanu cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego organizuje również
uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego. Członkowie rodziny lub jubilaci obchodzący
swoje rocznice mogą zgłaszać się w celu wystąpienia o medale z okazji długoletniego pożycia
małżeńskiego oraz zorganizowania uroczystości
w urzędzie z wyprzedzeniem co najmniej dwóch
miesięcy.
Licząc na współpracę, serdecznie zapraszam.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyna Fałek

*******
Unijne dotacje
W bieżącym roku realizowaliśmy następujące
projekty, współfinansowane ze środków europejskich:
1. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji osiedla w Złotowie” - wartość projektu
to 371 243,38 zł, dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- 226 367,00 zł.
2. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Królewo i Janówka, Gmina Stare Pole” - wartość projektu to 582 819,74 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - 354 375,00 zł
(projekt w trakcie realizacji).

3.

„Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie XIX-wiecznego parku wiejskiego
w Krzyżanowie”
wartość
projektu
to 40 806,00 zł, dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych
projektów” - 25 000,00 zł (projekt realizowany od 2012 r.).
4. „Doposażenie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Stare Pole poprzez zakup urządzeń siłowni plenerowej” - wartość
projektu to 32 622,06 zł, dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
w zakresie małych projektów” - 21 217,60 zł.
5. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy
Stare Pole poprzez utworzenie kawiarenki internetowej” - wartość projektu: 25 202,70 zł,
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju w zakresie małych projektów”
- 16 392,00 zł.
6. „Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie
Gminy Stare Pole” - wartość projektu
to 14 195,30 zł, dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych
projektów” - 10 458,36 zł.
7. „Poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez
zagospodarowanie zbiornika wodnego”
- wartość projektu to 79 731,62 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
- Odnowa i rozwój wsi” - 51 857,00 zł.
W tym roku złożyliśmy również wnioski
o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Spichlerz
Żuławski”. Wnioski dotyczą remontu, konserwacji i zabezpieczenia cmentarza mennonickiego
w Szaleńcu oraz kapliczki przydrożnej w Królewie.
Łączna
wartość
tych
projektów
to 114 804,08 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 59 500,00 zł.
Ponadto, w ramach wspólnej realizacji projektu „Zintegrowana współpraca JST szansą
na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”,
razem z Miastem Malbork, Miastem i Gminą
Sztum, Miastem i Gminą Nowy Staw, Gminą
Malbork oraz Powiatem Malborskim i Powiatem
Sztumskim, ubiegamy się o dotację na opracowanie dokumentacji strategicznej, dokumentacji
technicznej oraz studiów wykonalności dla projektów planowanych do realizacji w nowym
okresie finansowania 2014-2020. Wartość projektu to 2 995 960,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 2 696 364,00 zł. Natomiast
w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny złożony został wniosek o dotację na opracowanie Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Stare Pole ze środków
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013. Wartość projektu
to ponad 2 mln zł, z czego udział własny Gminy
Stare Pole przewidziany jest na kwotę
1 353,27 zł.
Lucyna Szymańska

*******
Informacje dotyczące odbioru
odpadów komunalnych
Urząd Gminy Stare Pole zwraca się do mieszkańców Gminy Stare Pole, którzy posiadają pojemniki do selektywnego zbierania popiołów,
o nie zalewanie ich wodą. Zalewanie popiołów
wodą zwiększa ciężar pojemnika i utrudnia jego
opróżnienie. Ponadto, w czasie występowania
ujemnej temperatury powietrza, dochodzić będzie
do zamarzania popiołów w pojemniku, co uniemożliwi jego opróżnienie i może powodować
uszkodzenia (deformacja, rdzewienie), za które
odpowiedzialność ponosić będzie właściciel nieruchomości.
W trakcie odbierania odpadów komunalnych
(zmieszanych i selektywnie zbieranych) należy
pojemniki i worki wystawić w miejscu widocznym, umożliwiającym odbiór odpadów przez
pracowników firmy wywozowej. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stare Pole pojemniki i worki
powinny być umieszczone w dniu odbioru przed
nieruchomością, przy krawędzi jezdni lub miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdu
odbierającego odpady.
W związku z tym, że firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek sprawdzania,
czy właściciele nieruchomości wywiązują się
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z zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów, konieczne jest oznaczenie budynków tabliczkami z numerem. Obowiązek oznakowania
budynku, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne, spoczywa
na właścicielu nieruchomości lub osobie nią władającą. Tabliczkę należy umieścić na ścianie
frontowej budynku, a w przypadku gdy budynek
położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się
również na ogrodzeniu.

Dodatek będzie przyznawany na wniosek
osoby uprawnionej w drodze decyzji i będzie
wypłacany do dnia 10-go każdego miesiąca
z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym
dodatek będzie wypłacany do 30 stycznia danego
roku.
Elżbieta Zawadka

*******
Oferta pracy

Lucyna Szymańska

*******
Dodatek energetyczny
dla osób otrzymujących dodatek
mieszkaniowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji opiekuna prawnego nad osobami
ubezwłasnowolnionymi. Za sprawowanie opieki
istnieje możliwość uzyskania wynagrodzenia.
Barbara Żołędziewska

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku
energetycznego. Będzie o niego mógł się ubiegać
wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.),
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (M. P. poz. 963)
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca
od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 kwietnia
2013 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi
11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi
15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi
18,93 zł/miesiąc.
Celem otrzymania dodatku energetycznego
należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej. Przyjmowanie
wniosków rozpocznie się 2 stycznia 2014 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
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*******
Ważne informacje dotyczące podatków
i opłat w 2014 r.
Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady
Gminy Stare Pole od dnia 1 stycznia 2014 r.
wejdą w życie nowe stawki podatków. I tak:
1. Wysokość stawek podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,89 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych,
w
tym
zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł
- od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
oraz
od
budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
- 20,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
- 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń
- 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych,
w
tym
zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 5,36 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Od tego rodzaju podatku zwalnia się: budynki
lub ich części, budowle i zajęte pod nie grunty,
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby kultury,
kultury fizycznej, ochrony przeciwpożarowej,
pomocy społecznej oraz cmentarzy.
2. Wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 818,17 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1.364,92 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.637,89 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton - 1.788,00 zł,
b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 2.208,00 zł,
c) od 25 ton do poniżej 29 ton - 2.424,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton
- 3.048,00 zł,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony do poniżej 12 ton - 1.910,85 zł,
4) od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton - 2.328,00 zł,
b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 2.352,00 zł,
c) od 25 ton do 36 ton włącznie
- 2.415,84 zł,
d) powyżej 36 ton - 2.904,00 zł,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie

z pojazdem
silnikowym
posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- 1.332,00 zł,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem
silnikowym
posiadają
dopuszczalną masę całkowitą zespołu
pojazdów,
z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton do poniżej 18 ton - 1.356,00 zł,
b) od 18 ton do poniżej 25 ton - 1.416,00 zł,
c) od 25 ton do 36 ton włącznie
- 1.910,85 zł,
d) powyżej 36 ton - 2.172,00 zł,
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.260,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1.884,00 zł.
Informujemy również, iż Rada Gminy Stare
Pole zdecydowała o obniżeniu ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego, określonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, z kwoty 69,28 zł
do kwoty 68,00 zł za 1 dt.
Rada Gminy podjęła także decyzję o zniesieniu opłaty od posiadania psów.
Jak co roku, pobór podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych będzie
dokonywany w drodze inkasa przez następujące
osoby:
1) dla obszaru sołectwa Janówka - Henryk Popowicz,
2) dla obszaru sołectwa Kikojty - Mateusz Słowik,
3) dla obszaru sołectwa Klecie - Urszula Kania,
4) dla obszaru sołectwa Kławki-Szaleniec - Lucyna Pilecka,
5) dla obszaru sołectwa Królewo - Anna Górniak,
6) dla obszaru sołectwa Stare Pole - Kazimierz
Woś,
7) dla obszaru sołectwa Szlagnowo - Małgorzata
Tabor,
8) dla obszaru sołectwa Złotowo - Krzysztof
Winiarski,
9) dla obszaru sołectwa Ząbrowo - Janusz Tuleja,
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10) dla obszaru sołectwa Kaczynos - Dariusz
Olejnik,
11) dla obszaru sołectwa Kraszewo-Parwark
- Krzysztof Trochowski,

12) dla obszaru sołectwa Krzyżanowo - Janusz
Mączkowski.
Łucja Surdy

*******
Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Odbiorcy zaopatrywani w wodę przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.
w Nowym Dworze Gdańskim
Cena netto
Cena brutto
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
4,53 zł/m³
4,89 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego
lub urządzenia pomiarowego dla dostarczania wody według przepływów przez przyłącze:
- wodomierz DN 15, DN 20
4,24 zł/m-c
4,58 zł/m-c
- wodomierz DN 25, DN 32, DN 40
35,29 zł/m-c
38,11 zł/m-c
- wodomierz DN 50, DN 80, DN 100
52,49 zł/m-c
56,69 zł/m-c
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:
- przyłącze DN 15-20 mm
1,96 zł/odbiorcę/m-c
2,12 zł/odbiorcę/m-c
- przyłącze DN 25-40 mm
33,01zł/odbiorcę/m-c
35,65 zł/odbiorcę/m-c
- przyłącze DN 50-100 mm
50,21 zł/odbiorcę/m-c
54,23 zł/odbiorcę/m-c
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych przy punkcie czerpalnym wody
3,38 zł/odbiorcę/m-c
3,65 zł/odbiorcę/m-c
w budynku wielolokalowym
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych według przepisów dotyczących ilości
3,38 zł/odbiorcę/m-c
3,65 zł/odbiorcę/m-c
wody bezpowrotnie zużytej
Odbiorcy zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Malborku
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
3,13 zł/m3
3,38 zł/m3
Opłata abonamentowa 1
3,40 zł/odbiorcę/m-c
3,67 zł/odbiorcę/m-c
Opłata abonamentowa 2
5,66 zł/odbiorcę/m-c
6,11 zł/odbiorcę/m-c
Opłata abonamentowa 3
7,92 zł/odbiorcę/m-c
8,55 zł/odbiorcę/m-c
Opłata abonamentowa 4
13,58 zł/odbiorcę/m-c
14,67 zł/odbiorcę/m-c
Opłata abonamentowa 5
22,64 zł/odbiorcę/m-c
24,45 zł/odbiorcę/m-c
Opłata abonamentowa 6
33,96 zł/odbiorcę/m-c
36,68 zł/odbiorcę/m-c
Opłata abonamentowa 7
90,56 zł/odbiorcę/m-c
97,80 zł/odbiorcę/m-c
Opłata abonamentowa 8
135,84 zł/odbiorcę/m-c 146,71 zł/odbiorcę/m-c
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków pozostaje bez zmian.
Lucyna Szymańska

16

