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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój i nadzieja odradzającego się życia.

Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

Szanowni Państwo
Zbliżają się Wielkanocne Święta, to okres
przemyśleń i ogromnego wysiłku rodzinnego.
Niech będzie to okres spokoju i radości. Bądźmy
dla siebie życzliwi i nie zapominajmy o sobie.
Tego wszystkiego życzą Wam
Radni Gminy i Powiatu oraz
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Pawlina
Niech tym dniom towarzyszą Wam słowa wiersza:
Niech Wam mili będzie wiosennie,
słonecznie i świątecznie.
Niech cieszą Wasze oczy
kolorowe pisanki i wielkanocne baranki.
Niech się w śmigus - dyngus woda na Was leje,
a zając przyniesie radość, pokój i nadzieję.
Wielkanoc 2014 r.

*******
Wielkanocny Stół
Wkrótce Wielkanoc, którą głównie spędzimy
przy suto zastawionym stołem – zastanawiamy się
nieraz skąd ten zwyczaj? Zgodnie z nakazami
religijnymi to okres, który podobnie, jak czas
przed Bożym Narodzeniem kończy post. Ludzie
będą w końcu mogli się najeść. Za czasów Bolesława Chrobrego wobec tych, którzy postu nie
przestrzegali stosowano kary chłosty. Podporządkowanie się nakazowi postu dotyczyło głównie
warstw biedniejszych, a uwarunkowane było kwestiami religijno-ekonomicznymi. W dawnej Europie jedzenie nie było dostępne dla wszystkich –
post był sposobem na gromadzenie rezerw, które
mogły być przydatne na przednówku. Bogaci na
swój sposób interpretowali post oszukując samych
siebie. Na stole wielkanocnym winno znaleźć się
jajko - symbol nowego życia, wpisując się doskonale do wiosennej budzącej się do życia przyrody.
Zastanawiamy się z jakiego powodu na Wielkanoc pojawia się zajączek ? Zajączek jest związany
z tradycją chowania prezentów, które muszą znaleźć dzieci. Ten zwyczaj silnie jest przestrzegany
na Śląsku i Pomorzu, jako pozostałość zwyczaju
niemieckiego. Szukanie tzw. zajączka, czyli koszyczków z niespodziankami lub łakociami, ukrytych w ogrodzie lub rozmaitych skrytkach domowych, stało się też popularne w wielu regio2

nach Polski. Nie wyobrażamy sobie stołu wielkanocnego bez baranka, który został wprowadzony
na stół wielkanocny w XVI wieku, a do Polski
trafił w XVIII wieku. Początkowo był wypiekany
z ciasta lub formowany z masła. Jajko, baranek,
zajączek do dziś pozostają znakami świąt wielkanocnych, a w dzisiejszej skomercjonalizowanej
kulturze funkcjonują w postaci figurek z czekolady.
Nie zapominajmy o zieleninie, która jest symbolem odradzającego się życia i spełnienia nadziei.
W polskiej tradycji jest wiele dań i zwyczajów
związanych ze stołem wielkanocnym. Korzystajmy też z tradycji stołów wielkanocnych naszych
babć i dziadków. Niech one odżyją w naszej pamięci i sercu. Pamiętajmy, że skorupki z święconego jajka należy rozsypać na polu lub ogrodzie, a
to da nam urodzaj. Jak na Boże Narodzenie łamiemy się opłatkiem, tak na Wielkanoc dzielimy
się jajkiem, stukając jajkiem o jajko składamy
sobie życzenia. Nie zapominajmy przełamać swoją kromkę chleba na znak Ostatniej Wieczerzy.
A Poniedziałek Wielkanocny niech będzie mokry
i radosny, a to przyniesie nam radość i szczęście
w życiu, czego Wam życzę.
Jan Pawlina

*******
Współczesny Święty
CAŁY TWÓJ- słowa te pochodzą z ułożonego
przez francuskiego świętego Ludwika Marię Grignion de Montforta z Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Karol
Wojtyła poznał je w czasie okupacji, podczas
nocnych zmian w fabryce Solvay, czytając nieszporną książeczkę, która jak sam wspominał została pokryta plamami sody. Mocno przemówiła
do jego młodzieńczego serca, myśl o oddaniu się
w niewolę Jezusowi przez ręce jego matki.
W czasie absolutnej zewnętrznej niewoli spowodowanej hitlerowskim najazdem zrozumiał, ze
człowiek może być wewnętrznie wolny wtedy,
gdy jest posłuszny Bogu, ucząc się tego od Matki
Jezusa. Kiedy w 1958 roku Karol Wojtyła został
biskupem, krakowskim, pierwsze słowa tego aktu
zawierzenia uczynił swoim zawołaniem. Herb
biskupi oddawał graficznie treść zawołania. Był to
krzyż pod którym znajdowała się litera „M”.
20 lat później właściciel tego herbu został Papieżem. I choć watykańscy specjaliści twierdzili, że
emblemat nie spełnia kryteriów papieskiej heral-

dyki, to jednak papież Wojtyła postanowił, że
zasadniczy jego wygląd nie ulegnie zmianie.

Rzecz ciekawa – Wielki Piątek roku 2005 wypadł
25 marca, kiedy zazwyczaj Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Święto to upamiętnia dzień, w którym żydowska
dziewczyna o imieniu „Miriam” powiedziała
„Niech mi się stanie według słowa Twego”. Po
zabiegu tracheotomii i drugim pobycie w Poliklinice Gemellego Jan Paweł II wrócił do domu.
Pragnął spędzić święta wielkanocne i na tyle na
ile to możliwe uczestniczyć w uroczystościach
Wielkiego Tygodnia. Nie mógł pogodzić się z
biernością. Ten dawny mistrz słowa z pomocą
logopedy zaczął na nowo uczyć się artykułowania
wyrazów. Było jasne, że nie da rady przewodniczyć uroczystościom, ale może chociaż udzieli
błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (miastu i światu), które jest zarezerwowane tylko dla następcy
św. Piotra. Według lekarzy wydawało się, że leży
to w zasięgu jego możliwości. W Niedzielę Zmartwychwstania zbliżył się do okna swojej biblioteki. Po ciszy, która zapadła nie usłyszeliśmy słów.
Papież walczył z emocjami, które go zdradziły.
Nie mógł wydobyć z siebie głosu. Śledził wzrokowo napisany tekst, ale milczał. Wreszcie bezradny podniósł rękę i nakreślił znak krzyża.
Może lepiej żebym umarł, jeśli nie mogę spełniać
powierzonej mi misji- powiedział arcybiskupowi
Dziwiszowi. Zaraz jednak dodał - „Niech się
spełni wola Twoja „TOTUS TUUS”.
W Niedzielę Wielkanocną 2005 roku po milczącym błogosławieństwie Jana Pawła II zaczęliśmy
przeczuwać, że świeca jego życia powoli się dopala. Kończył się Wielki Tydzień Kościoła, a zaczynał się Wielki Tydzień Jana Pawła II.
Materiał zebrał
Jan Pawlina

Wspomnienie Lolka
Taki pseudonim miał Papież Jan Paweł II w latach nauki w Wadowickim Liceum. W Wielkim
Poście 1976 roku kardynał Karol Wojtyła dostąpił
dużego wyróżnienia, bowiem Papież Paweł VI
zaprosił go do wygłoszenia rekolekcji dla niego i
dla Kurii Rzymskiej. Z dzisiejszej perspektywy
wydaje się to gest symboliczny. Dwa lata później
umiera Paweł VI, a po krótkim pontyfikacie Jana
Pawła I następcą Św. Piotra zostaje arcybiskup
Krakowa. W czasie tych rekolekcji Karol Wojtyła
przywołał wspomnienie z dzieciństwa, które głęboko zapadło mu w pamięci. Rozważał wtedy
słowa Św. Pawła z listu do Filipian „Chrystus
uniżył samego siebie, stał się posłuszny, aż do
śmierci i to śmierci krzyżowej”. Ojciec Święty
wspomina dalej „Nie zapomnę nigdy pierwszego
przeżycia tych słów i tej liturgii w wielkiej oprawie katedry wawelskiej. Poszedłem tam jako kilkunastoletni chłopak w godzinach popołudniowych Wielkiej Środy, kiedy po raz pierwszy
śpiewano „Ciemną Jutrznię”. Pamiętam rzędy
ławek zajęte przez alumnów z seminarium, w którym zgodnie zasiadali prałaci i kanonicy kapituły,
wreszcie przy wielkim ołtarzu katedry metropolitę
krakowskiego księcia Adama Sapiehę. W centralnym miejscu wielki trójnóg na którym paliły się
świece, wygaszane w miarę jak zebrani kończyli
śpiewać poszczególnie psalmy.”
Pozwólcie Państwo na moją osobistą refleksję.
Z Janem Pawłem II spotkałem się w Krakowie
dwukrotnie, jako student. Z pełną odpowiedzialnością – mogę powiedzieć, że był to Człowiek o
nieprzemijającej wartości duchowej dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Bądźmy z niego
dumni i wspominajmy Go, bo „On patrzy na nas z
góry i pomaga nam”.
Materiał zebrał
Jan Pawlin

*******
Unijne dotacje
W dniu 13 marca bieżącego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Wójt Gminy Stare Pole podpisał umowy o dofinansowanie dwóch projektów. Pierwszy z nich
dotyczy zabezpieczenia i oznakowanie XVIII –
wiecznego cmentarza mennonickiego w Szaleńcu.
W ramach projektu zostanie wykonane nowe
ogrodzenie i alejki, przeprowadzone będą prace
3

*******

ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości około
0,169 km, wykonanie chodnika oraz miejsc parkingowych. Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa
na drodze. Koszt robót budowlanych to
168.758,41 zł. brutto. Planowany jest remont
dróg ul. Prusa, ul. Mickiewicza, ul. Orzeszkowej
oraz ul. Reja w Starym Polu. Zakres prac obejmuje ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie
chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej.
Łączna długość remontowanych ulic wynosi 1,1
km. Inwestycja zostanie podzielona na 2 etapy:
- ul. Prusa od ul. Jana Pawła II w kierunku Krzyżanowa – etap I,
- ul. Mickiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Reja – etap
II.
W roku bieżącym planowane jest wykonanie I
etapu robót.
2. W trosce o środowisko naturalne.
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji budowy kanalizacji i sanitarnej we wsi
Ząbrowo. Dokumentacja ma zostać wykonana do
30 czerwca 2014 r. Przewiduje się włączenie
wszystkich nieruchomości do nowo projektowanej
sieci. Planowana długość rurociągu około 14 km.
Ze względu na rozproszoną zabudowę wsi i trudne
warunki terenowe, projektuje się kilkanaście
przydomowych przepompowni ścieków.
Koszt
dokumentacji
projektowej
wyniósł
115.620,00 zł brutto.
Ewa Rojek

Inwestycje 2014 roku.

*******

przy nagrobkach, polegające na ich oczyszczeniu
oraz scaleniu i uzupełnieniu ubytków, a także prace dendrologiczne na drzewostanie. Drugi projekt
pt. „Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru
LGD Spichlerz Żuławski poprzez oznakowanie
trasy rowerowej na terenie Gminy Stare Pole”
polegać będzie na oznakowaniu 9 km trasy rowerowej biegnącej „Rowerowym Szlakiem Zamków
Powiśla i Żuław”. Projekt jest częścią zintegrowanej koncepcji oznakowania szlaków rowerowych
na terenie powiatów malborskiego, sztumskiego i
kwidzyńskiego. Szlak na terenie Gminy Stare Pole
przebiegać będzie od miejscowości Złotowo, w
kierunku Krzyżanowa, następnie do granic gminy
w kierunku Żuławki Sztumskiej i z powrotem do
Szaleńca. Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie
wniosku o dofinansowanie polegającego na remoncie i konserwacji XV-wiecznej kapliczki
przydrożnej w miejscowości Królewo.
W dniu 10 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego został złożony
wniosek o przyznanie pomocy na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ząbrowo. Wartość projektu to
blisko 7,5 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 2.114.685 zł. Wniosek jest w
trakcie weryfikacji.
Lucyna Szymańska

1. Remont dróg w Starym Polu
Gmina Stare Pole w dniu 19 marca 2014 r.
podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym TUGA Sp. z o.o. z Nowego
Dworu Gdańskiego, na realizację zamówienia
publicznego, odnośnie remontu kolejnego odcinka
ul. Słonecznej w Starym Polu w kierunku Zespołu
Szkół do włączenia z drogą powiatową ul. Bema.
Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej ciągu
pieszo-jezdnego na długości 0,367 km oraz wykonanie miejsc parkingowych. Wartość zadania wyniosła 679.133,01 zł brutto.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2014 r. Rozpoczął się I etap
remontu drogi gminnej ul. Marynarki Wojennej.
W dniu 5 marca 2014 r. podpisana została umowa
z wykonawcą firmą BAZALT Sp. z o.o. ze Starego Targu. W zakresie prac jest między innymi
4

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „ LAZARUS ” z siedzibą w Elblągu,
przy ulicy Skrzydlatej 15A, prowadzi projekt
współfinansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pod nazwą: „ POWRÓT DO SAMODZIELNOŚCI II ”. Projekt jest skierowany między innymi
do mieszkańców gminy Stare Pole, posiadających
aktualne orzeczenia o niepełnosprawności.
W ramach programu „LAZARUS” oferuje bezpłatne, udzielane w środowisku domowym pacjenta:
- wsparcie psychologa;
- wsparcie pracownika socjalnego;

- indywidualne zajęcia z logopedą;
- indywidualne zajęcia z rehabilitantem.
Osoby zainteresowane prosimy o kontaktowanie
się ze Stowarzyszeniem osobiście, bądź telefonicznie pod nr tel. 55 642 70 05 lub o zgłaszanie
się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Gabriela Żurawska

*******
Co słychać w Przedszkolu
W dniu 31 marca 2014 roku zakończyła się
rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny
2014/2015. W terminie zostało złożone 166 kart.
Rodziców dzieci 5 i 6 letnich, którzy do tej pory
nie zapisali swoich pociech do przedszkola prosimy o niezwłoczne zgłoszenie. Dzieci te mają
obowiązek odbywania rocznego przygotowania
przedszkolnego. Listy przedszkolaków przyjętych
do przedszkola będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu do 10
maja 2014 roku.
W bieżącym roku szkolnym realizowane są następujące programy autorskie:
„Wzorowy przedszkolak” – autorstwa M.Chudzik
„W kolorach tęczy uczę się i bawię zdrowo” –
autorstwa B. Madej
„Aby nam dźwięczało…”- autorstwa B. Madej i
I. Wypych
„Przedszkolak bliżej natury” – autorstwa I.
Wypych
„ Dziecko i świat muzyki” – autorstwa H. Izbickiej - Baran
Nasze przedszkolaki uczestniczą również w kółkach zainteresowań: tanecznym, teatralnym, przyrodniczym i plastycznym. Dwa razy w tygodniu
prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. W
środy dzieci bawią się wesoło w gromadzie zuchów. Nasza placówka bierze udział w projektach:
„Edukacja fundamentalna w Przedszkolu”,
którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka we
współpracy z rodzicami. Dzięki udziałowi w projekcie przedszkole zostanie wyposażone w zestaw
najnowszych narzędzi edukacyjnych, a dzieci będą w najlepszym stopniu przygotowane do nauki
w szkole.
„Szkoła współpracy”, którego celem jest
wzmocnienie współpracy między dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Ideą projektu jest wprowa-

dzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli rodziców w działaniu przedszkola.
Przedszkole bierze udział w programie :
„ 5 porcji warzyw, owoców lub soku”, którego
celem jest zdrowe i racjonalne żywienie. W ramach programu organizowane są zajęcia kulinarne
na których dzieci robią surówki, sałatki, soki.
Przedszkolaki również biorą udział w konkursie
plastycznym „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.
W grudniu 2013 zostały oddane do użytku sala
zabaw, gabinet logopedyczny, sensoryczny oraz
sale do prowadzenia zajęć dodatkowych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia nowej części naszej placówki.

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci z przedszkola
uczestniczyły w różnych uroczystościach:
• Jasełka,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Urodziny Pluszowego Misia,

• Zabawa choinkowa,
• Walentynki,
• Powitanie Wiosny.
Nasze pociechy uczestniczyły w wycieczce do
teatru na przedstawienie „ Dziewczynka z zapał5

kami”. Dzieci z grup 5- 6 latków w marcu były na
wycieczce w Gdyni w Centrum Eksperymentu.

Nasze przedszkolaki brały udział w finale w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz zbiórce
pieniędzy dla potrzebujących „Góra grosza”.
A czeka nas jeszcze:
• Wyjazd do teatru na przedstawienie „ Przygody Koziołka Matołka”,
• Wielkanocny zajączek,
• Dzień sportu na wesoło,
• Festyn rodzinny,
• Wyjazd do zoo.

trzymamy kciuki za wyniki w kolejnych etapach.
Oprócz nagród, które nadejdą dla klas pod koniec
roku szkolnego, najważniejszą jest jednak wiedza
na temat zdrowego odżywiania, którą dzieci zdobyły podczas specjalnych zajęć i konkursów.
W trakcie realizacji zadań przeprowadzone zostały zajęcia związane z promocją zdrowia. Uczniowie zdobywali odznakę „Super Kucharza” za najlepszy zestaw śniadaniowy, przygotowali Księgę
Zdrowych Przekąsek, tworzyli plakaty zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. Pierwszoklasiści
zachęcali kolegów i koleżanki do picia niegazowanej wody mineralnej. Mali sportowcy wybierali
najciekawsze zabawy ruchowe, które następnie
promowali wśród swoich kolegów. W akcję
"Zdrowego stylu życia" aktywnie włączyli się
również rodzice uczniów, pomagając im w przygotowaniu niezbędnych materiałów i produktów.

Aktualnie trwają przygotowania do kiermaszu
wielkanocnego, który rozpoczynamy 7 kwietnia.
Każdy znajdzie coś dla siebie – ręcznie robione
pisanki, baranki, palmy i wiele innych rzeczy.
Serdecznie zapraszamy.
Izabela Wypych

*******
A w szkole …
… bieżący rok szkolny upływa pod hasłem promocji zdrowia i prawidłowego odżywiania się.
Uczniowie klasy I a, II a i III c Szkoły Podstawowej
pod opieką wychowawców biorą udział w trzyetapowym Ogólnopolskim Konkursie "Zdrowo jem,
więcej wiem", którego głównym organizatorem jest
Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i rodzicom, jak
ważną rolę w życiu pełnią zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i właściwy styl życia.
W pierwszym, jesiennym etapie konkursu "Zielone Krasnale" z I a i "Ananaski z drugiej a" uplasowały się na bardzo wysokich trzecich miejscach
w swoich grupach wiekowych. A konkurencja
była ogromna. W każdej grupie zgłoszonych było
ponad 300 klas. Gratulujemy wysokiego miejsca i
6

Nikt nie będzie zdrowy, jeżeli nie będzie pamiętał, że często należy myć ręce. O tym wiedzą już
uczniowie klas szkoły podstawowej, którzy ukończyli zajęcia w Akademii Czystych Rąk Carex.
Nasza szkoła otrzymała zestawy mydeł oraz ciekawe materiały edukacyjne, dzięki którym dzieci
nauczyły się prawidłowo myć ręce. Warto pamiętać, że higiena rąk to najprostszy sposób, w jaki
możemy dbać wspólnie o zdrowie swoje i najbliższych. Akcja profilaktyczna zaowocowała u naszych uczniów. Dzieci zwracają większą uwagę na
higienę rąk po wyjściu z toalety, przed spożywaniem posiłków oraz po zajęciach i zabawie.
Nasi uczniowie, pamiętając, jak ważne jest
mydło w życiu człowieka, odpowiedzieli na apel
księży Werbistów z Pieniężna i zaangażowali się
w zbiórkę środków czystości i higieny, które zostały przekazane podopiecznym szpitala św. Łukasza w Kifangondo w Angolii. Dzięki tej akcji
wszyscy ofiarodawcy stali się Przyjaciółmi Misji.

Dziesięć dni przed kalendarzowym rozpoczęciem wiosny kolejny raz gościliśmy w naszej
szkole elbląskiego poetę, Wiesława Piechotę.
Najmłodsi uczniowie przygotowali recytacje Jego
wierszy. Wszystkie interpretacje gościowi bardzo
się podobały. Jednym z punktów spotkania była
prezentacja nowych książek pana Piechoty. Do
niektórych utworów ilustracje wykonali staropolscy uczniowie. Autorami opublikowanych prac w
tomiku wierszy pt. "Trzy zegary" są: Łukasz
Płachta, Weronika Kuc, Martyna Drzewińska i
Cezary Barwinek. Ilustracja Szymona Panasiuka
znalazła się w książce z opowiadaniami "Skarby
starego domu". Nasi artyści otrzymali książki ze
swoimi dziełami oraz specjalną dedykację wyjątkowego gościa. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku pan Wiesław Piechota znów zawita w naszych szkolnych progach.

Wakacje tuż, tuż, dlatego przypominanie zasad
bezpieczeństwa warto rozpocząć już wczesną
wiosną. Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej
pomogli w tym Funkcjonariusze Placówki Straży
Granicznej w Elblągu. Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat zasad poruszania się pieszych po drogach, o tym, jak zachowywać się
podczas kontaktów z nieznajomymi osobami, a
także o skutkach zabaw z ogniem.
Ważnym elementem spotkania było zapoznanie
dzieci z podstawowym zasadami postępowania w
kontaktach z psami. Najmłodsi uczyli się bezpiecznej pozycji "żółwia".
Wiele miłych wrażeń przyniósł ostatni punkt spotkania, czyli pokaz tresury psów pracujących w
Straży Granicznej. Natomiast uczniowie Gimnazjum zostali zapoznani przez funkcjonariuszy z
substancjami szkodliwymi dla zdrowia i mieli okazję zapoznać się z pokazową pracą psa, który wykrywa takie niebezpieczne substancje. Wszyscy
uczestnicy spotkania bardzo dziękują funkcjonariuszom za wspólnie spędzony czas i przekazanie
ważnych w życiu małego człowieka informacji.

Już za nami ważny dzień w życiu szkoły, czyli
Dzień Otwarty. Gościliśmy w progach naszej
szkoły dzieci sześcio- i siedmioletnie wraz z ich
Rodzicami i Opiekunami.
Na początku dzieci obejrzały w świetlicy
przedstawienie o zdrowym odżywianiu przygotowane przez uczniów klasy III c pod kierunkiem
pani Natalii Gajor. Następnie przedszkolaki udały
się do części klas I – III Szkoły Podstawowej i
wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez
Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Odwiedziły 5 kącików tematycznych: matematycznoprzyrodniczy, plastyczny, zabawy z chustą, zabawy w "Wesołej Dziupli", interaktywny oraz kawiarenkę "SMYK" przygotowaną przez wolontariuszy z Gimnazjum. Na specjalnych kartach dzieci zbierały stempelki po zaliczeniu zadań. Po odwiedzinach w kącikach każdy maluch otrzymał w
nagrodę specjalny medal i mógł posilić się w jednej z sal. Ostatnim punktem spotkania były zabawy ruchowe w sali gimnastycznej. Po takich zajęciach szkoła stała się dla dzieci na pewno bliższym i przyjaznym budynkiem. Mamy nadzieję,
że z gośćmi – jako nowymi uczniami szkoły spotkamy się już we wrześniu. Zapraszamy w progi
naszej szkoły.

Z początkiem wiosny zaczynają się podsumowania konkursów przedmiotowych. W Szkole
Podstawowej w Szymankowie nastąpiło rozstrzygnięcie Międzygminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas II i III. Z dyplomem i nagrodą za I miejsce wrócił uczeń klasy II a - Jakub
Harań, a miejsce II zajęła uczennica klasy III b,
Aleksandra Laszuk. Gratulujemy wspaniałej wiedzy ortograficznej.
W ramach Religijnego Konkursu "Święci
przykładem - bł. Karolina Kózkówna i bł.
Alexandrina Maria da Costa”, uczniowie klas IVVI poszerzali swoją wiedzę poprzez udział w
konkursie na prezentację multimedialną i wiedzy
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o świętych. Natomiast dzieci z klas młodszych
wzięły udział w konkursie plastycznym. Prace
Matyldy Głodowskiej z II a i Aleksandry Laszuk z
III b zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego.
Uczniowie klas IV-VI i Gimnazjaliści, również swoją postawą promują zdrowy styl życia.
Dlatego też powitali wiosnę w bardzo aktywny
sposób. 21 marca w hali sportowej odbył się turniej międzyklasowy pt. „Trzymaj Formę”, podczas którego reprezentacje poszczególnych klas
rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych i quizie wiedzy o zdrowym stylu życia. Poszczególne klasy przygotowały też ciekawe rymowanki na temat zdrowych przekąsek i przygotowały prezentację owoców i warzyw w formie
poczęstunku. W wyniku rywalizacji, która
wszystkim przyniosła wiele radości, zwycięską
klasą w Szkole Podstawowej okazała się klasa VI
a, II miejsce zdobyła klasa VI b, a III – klasa V c.
W Gimnazjum na najwyższym podium stanęła
klasa III a, II miejsce przypadło III c, a III miejsce
należy do klas II c i III b.

Nasi wolontariusze w bardzo aktywny sposób
zaangażowali się w pomoc rodzinom ze Złotowa,
które ucierpiały w marcowym pożarze. Pod kierunkiem opiekuna – p. Agnieszki Czerniewskiej
przygotowali akcje, podczas której na terenie
szkoli zbierali pieniądze dla tych, których dotknęło to nieszczęście, sprzedawali pyszne słodkości i
potrawy przygotowane przez chętnych, którzy
chcieli wesprzeć potrzebujących.
Wielu uczniów naszej szkoły dzielnie podejmuje wyzwania, biorąc udział w konkursach zaproponowanych im przez nauczycieli. Niektórym
z nich udaje się odnieść znaczące sukcesy. I tak
dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej – Aleksandra Czaja z V c i Agata Golińska z VI a, zakwalifikowały się do etapu regionalnego w Ogólnopolskim Konkursie „Ojczyzny Polszczyzny”.
Koordynatorem szkolnego etapu konkursu jest p.
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Malwina Szydłowska. Uczeń klasy III c Gimnazjum – Bartosz Goliński został laureatem wojewódzkim, zajmując III miejsce w Wojewódzkim
Konkursie pod patronatem Kuratora Oświaty „Historia hymnu polskiego”. Bartka przygotowała
do konkursu p. Beata Woś. Uczeń Gimnazjum –
Piotr Szymański z II a, pod kierunkiem p. Andrzeja Krotowskiego, został finalistą Międzynarodowego Konkursu Matematycznego. Serdecznie
wszystkim gratulujemy.
Wiele osiągnięć zapisało się w ostatnich miesiącach na arenie sportowej. W szkole podstawowej dziewczęta zdobyły Mistrzostwo Powiatu
Malborskiego w piłce ręcznej. Ta sama drużyna
zdobyła IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim. W
tej samej dyscyplinie chłopcy wywalczyli III
miejsce w Mistrzostwach Powiatu.
Podczas rozgrywek w piłce nożnej o „Puchar
Tymbarka” II miejsce zdobyli uczniowie w kategorii wiekowej 12 lat, a III miejsce – 10-latki.
Podczas Mistrzostw Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych na VII miejscu pojawił się na mecie Arkadiusz Zieliński z klasy VI a.
Gimnazjaliści stanęli w szranki w piłce ręcznej
podczas Mistrzostw Powiatu Gimnazjalistów,
gdzie dziewczęta wywalczyły I miejsce, a chłopcy
– III. Podczas Półfinału Wojewódzkiego nasze
dziewczęta uplasowały się na III miejscu.
Podczas Mistrzostw Powiatu w koszykówce
gimnazjalistki zdobyły brązowy medal, a gimnazjaliści srebrny.
Podczas Mistrzostw Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych Gimnazjalistów II
miejsce zdobył Aleksander Nieckarz z III c.
W Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Coca
Cola Cup II miejsce w turnieju kwalifikacyjnym
należy do naszych gimnazjalistów. Uczniom i ich
Nauczycielom - p. Jolancie Szczypior, p. Annie
Wyczółkowskiej, p. Mirosławowi Glinieckiemu i
p. Sylwestrowi Wiedeńskiemu serdecznie gratulujemy.

W sobotę, 5 kwietnia, po raz kolejny w Gimnazjum odbył się II etap Rodzinnej Powtórki z Historii i WOS-u” z udziałem najlepszych rodzinnych drużyn, którzy zakwalifikowały się do etapu
ustnego. A oto zwycięzcy Gimnazjaliści: I miejsce
– Paweł Szetin z III c, II miejsce – Kornelia Pełka
z III b, a III miejsce – Martyna Biernacka z III a.
Pomysłodawcami i organizatorami Powtórki są
nauczyciele historii – p. Beata Woś i p. Cezary
Przybyła.
Inne konkursy, które odbyły się w ostatnim
czasie w szkole to m.in. konkurs ortograficzny w
Gimnazjum, gdzie na I miejscu stanęła Martyna
Biernacka z klasy IIIa.
Za nami Ogólnopolski Sprawdzian szóstoklasistów, który odbył się 1 kwietnia. Po świętach, od
23 kwietnia z testami z różnych przedmiotów
przez trzy dni zmagać się będą uczniowie III klas
Gimnazjum, a 20 maja swoje wiadomości, tym
razem z matematyki, sprawdzą uczniowie klas III
Szkoły Podstawowej w Ogólnopolskim Badaniu
Umiejętności Trzecioklasistów. W dwóch pierwszych dniach, kiedy odbywać się będą egzaminy
gimnazjum, uczniowie klas II rozwiążą testy
próbne z języka polskiego, historii i WOS-u, przyrody i matematyki.

Od września uczniowie ze Szkoły Podstawowej wyjeżdżają do Centrum Nauki „Eksperyment”
w Gdyni, gdzie pogłębiają wiedzę w trochę inny
sposób niż na lekcjach w szkole. Wycieczki te
cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów i
przynoszą im wiele ciekawych doświadczeń.
Oprócz nauki nasi uczniowie mają również
wiele okazji do wspólnej zabawy. Przykładem
takiej przyjemnej zabawy były wybory najsympatyczniejszej koleżanki i najsympatyczniejszego
kolegi z klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas
Gimnazjum. Pomysłodawcą konkursu był Samorząd Uczniowski, którego opiekunkami są panie
Izabela Miaśkiewicz i Anna Wyczółkowska.
Uczniowie Szkoły Podstawowej jako najsympa-

tyczniejszych wybrali Joannę Dębowską z VI a i
Karola Groszkowskiego z klasy V b. Gimnazjaliści wytypowali Agatę Piekart z klasy III a i Konrada Jankowskiego z I a.
Tadeusz Kaczorek

*******
Z życia GOKiS
We współczesnym świecie wszechobecna telewizja i internet zdominowały wszelkie formy
odbioru kultury zarówno wśród osób młodych, jak
i dorosłych. Czy tego chcemy czy nie, postęp cywilizacyjny jest nieunikniony i niezwykle konieczny. Ważne jest, aby jego zdobycze mądrze
wykorzystywać. Zmotywowanie ludzi do uczestnictwa w różnych formach kultury jest bardzo
ważne bez względu na ich wiek, wykształcenie
czy miejsce zamieszkania. W dobie pośpiechu i
pogoni o lepsze jutro, kultura ma pozytywny
wpływ na rozwój osobowości i kontaktów z innymi. Z tego powodu Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu stara się w miarę swoich możliwości organizować różnego rodzaju koncerty, imprezy, uroczystości i spotkania oraz poprzez swoją ofertę
kół zainteresowań zachęcać do współpracy jak
największą liczbę uczestników. Pierwszą tegoroczną imprezą integracyjną było tradycyjnie powitanie Nowego Roku w GOKiS. Gościom balu
towarzyszył zespół muzyczny „Pakt” z nieco staroświeckimi utworami, które niestety nie wszystkim przypadły do gustu... Na szczęście dla większości osób najważniejsze było powitanie Nowego
Roku w gronie swoich bliskich oraz przyjaciół, a
przestarzały nieco repertuar zespołu porywał mimo wszystko naszych gości do tańca. Początek
roku to doskonała okazja do niecodziennych spotkań przy blasku świec i jeszcze świątecznym
klimacie z kolędą w tle. Do najpiękniejszych
zwyczajów w tym czasie należy śpiewnie kolęd,
ponieważ nigdzie na świecie kolęda nie jest tak
ukochaną i tak często śpiewaną pieśnią jak w Polsce. Tegoroczne Staropolskie Kolędowanie rozpoczęło się krótkim spektaklem pt. „Czerwony Kapturek – wersja świąteczna” w wykonaniu grupy
teatralnej „Waliza”. Wspólnie z dziewczętami z
grupy teatralnej w spektaklu gościnnie wystąpił
Pan Cezary Przybyła, który wcielił się w postać
Świętego Mikołaja i trzeba szczerze przyznać wyszło mu to doskonale!
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To niezwykłe spotkanie było okazją do miłego
spędzenia wieczoru, ale przede wszystkim do wysłuchania przepięknych kolęd w wykonaniu znanych i lubianych osób z gminy Stare Pole. Były
nimi: Pani Agnieszka Michalska – Rojek z córką,
Państwo Wioletta i Andrzej Pokora z synami,
Państwo Katarzyna i Sylwester Wiedeńscy, Państwo Anna i Mirosław Glinieccy, Pan Tomasz
Wojnowski organista, Damian Kuliński, zespoły:
„Manaiz”, „My tylko tak” oraz „Kaczeńce”, grupa
gitarowa dla początkujących i dla zaawansowanych. Na zakończenie Staropolskiego Kolędowania, które - mamy nadzieję, dostarczyło odbiorcom wielu wspaniałych wrażeń, wszyscy uczestnicy oraz obecni widzowie zaśpiewali piękną
współczesną kolędę pt. „Przekażmy sobie znak
pokoju”. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
uczestnikom i gościom za udział w spotkaniu i
jesteśmy przekonani, że okazja do wspólnego
śpiewania zbliża, integruje i dostarcza wielu pozytywnych emocji i wzruszeń. Kolejne styczniowe
przedsięwzięcie naszej placówki to zorganizowanie
czasu wolnego dla bardzo wymagającej grupy naszych mieszkańców, czyli ferie zimowe dla dzieci i
młodzieży z terenu naszej gminy. Przygotowania
zajęć, rezerwacje wycieczek, produkcja plakatów
na tegoroczne ferie trwały już od grudnia, a
wszystko po to, by podczas tegorocznej dwutygodniowej laby uczestnicy byli zadowoleni i mieli co
wspominać. Najwięcej radości naszym podopiecznym sprawiły wycieczki: na lodowisko, basen i do
Multikina. Spędziliśmy również jeden przepiękny
zimowy dzień w „innym świecie”, czyli w krainie
przyrody i przygody w Krastudach. Podczas spotkań feryjnych w GOKiS organizatorzy zorganizowali również: pogadankę na temat bezpieczeństwa
podczas ferii zimowych, którą poprowadzili zaproszeni goście ze Straży Granicznej w Elblągu,
otwarte warsztaty taneczne i teatralne, warsztaty
filcowania, zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne, koło gier komputerowych, bajkowe kino zimowe, sportowe ferie z rakietą oraz turniej tenisa stołowego. Mamy nadzieję, że ferie zimowe były
doskonałą okazją dla naszych dzieci i młodzieży do
miłego spędzenia czasu, integracji, aktywnego i
bezpiecznego wypoczynku oraz wesołej zabawy.
Tegoroczne obchody 684 Urodzin Starego Pola
stały się dla mieszkańców gminy kolejną możliwością do miłego i innego niż zwykle spędzenia sobotniego dnia. 15 lutego przed południem w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się
pierwsza część obchodów, czyli wyjątkowe spotkanie z historią.
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Tematami tegorocznej prezentacji były: „Wielka
powódź z 1888 roku na Małych Żuławach”, którą
wygłosił pan Tomasz Agejczyk oraz „Stare Pole
po 1945 roku- pierwsze lata”, którą wygłosiła
Pani Magdalena Roman. W drugiej części obchodów 684 Urodzin Starego Pola organizatorzy zaprosili mieszkańców na koncert w wykonaniu
znakomitej wokalistki i gitarzystki Julii Vikmanabsolwentki Konserwatorium Muzycznego w Pietrozavodsku w klasie fortepianu, liderki i założycielki zespołu „Julia Vikman Band”. Podczas
koncertu wokalistka w towarzystwie dwóch muzyków zaprezentowała m.in. utwory z repertuaru
Anny German, Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej, Maryli Rodowicz oraz własne kompozycje.
Zachwycona publiczność staropolska bisowała i
biła gorące brawa. Kolejną ofertą kulturalną była
organizacja Gminnego Dnia Kobiet. Tulipany,
goździki, róże – takie zazwyczaj prezenty dostają
panie z okazji 8 marca.

GOKiS postanowił uczcić Gminny Dzień Kobiet
nieco inaczej. W świąteczny dzień do Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu zawitał
Elvis Presley. W Elvisa wcielił się Piotr Bugzel,
który obecnie jest najpopularniejszym polskim
interpretatorem Króla Rock and Rolla. Przed występem w imieniu panów życzenia dla wszystkich
przedstawicielek płci pięknej z terenu gminy,
złożył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Pawlina. Z okazji tej miłej uroczystości Panie z koła
plastycznego dla dorosłych przygotowały przepiękną wystawę swoich prac. Polecamy ją każde-

mu, kto lubi oglądać dzieła sztuki, bo na pewno
prace Pań są dziełami, które w pewnym stopniu są
kawałkiem ich duszy i serca, czymś, co ma
ogromne znaczenie, a w oglądających budzi wielki podziw. Chyba żadnej pory roku nie witamy tak
radośnie jak wiosny... 20 marca w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu zgodnie z tradycją świętowaliśmy jej nadejście. Tegoroczną wiosnę postanowiliśmy powitać „modowo”, ale tym razem
skupiliśmy się na wiosennych fryzurach. Do organizacji tej radosnej imprezy włączyły się Panie z
salonu urody Evita, Gminna Biblioteka Publiczna,
Przedszkole, Hufiec ZHP w Starym Polu oraz
dzieci i młodzież, którzy zaprezentowali na wybiegu „wiosenne szaleństwo we włosach”.
W trakcie imprezy można było skorzystać z
darmowych zabiegów kosmetycznych oraz obejrzeć występ zespołów: „My tylko tak” oraz zespołu
tanecznego, który swoim tańcem zachwycił przybyłych gości. Wraz z nadejściem wiosny i zbliżających się świąt Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
już po raz VII zorganizował gminny konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną. Jego podsumowanie odbyło się 4 kwietnia. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, a
prace dzieci tradycyjnie trafią ze świątecznymi
życzeniami do instytucji, urzędów, firm i wielu
osób, z którymi GOKiS współpracuje. Zbliżające
się święta Wielkanocne są również doskonałą okazją do wprowadzenia zmian w naszych domach i
mieszkaniach w postaci wspaniałych świątecznych
dekoracji i ozdób. Powstały one na warsztatach
wielkanocnych zorganizowanych dla pań z terenu
naszej gminy. Poza wyżej wymienionymi imprezami GOKiS jest organizatorem wielu mniejszych
przedsięwzięć na boisku Orlik 2012. Jest to również miejsce spotkań ludzi w różnym wieku, które
ma zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania
czasu wolnego oraz wypracowania nawyków prowadzących do zmiany stylu życia na zdrowy i aktywny. GOKiS jest też administratorem świetlic
wiejskich, celem ich działalności jest integracja
środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności
mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz
prowadzenie działalności kulturalnej. Dużą wagę
przywiązujemy do tego, aby programy pracy
przygotowywane przez Panie świetlicowe były
dostosowane do preferencji i spełniały w miarę
możliwości oczekiwania mieszkańców. Mamy
nadzieję, że mieszkańcy gminy skorzystają z ofert
naszego ośrodka rozwijających duszę, ciało i
umysł! Serdecznie zapraszamy!
Tadeusz Burdyński

Wieści z Gminnej Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do odwiedzania miejsca pełnego książek, z którymi można wyruszyć w świat wyobraźni. Oderwać się od
rzeczywistości i poszybować w podróż fantazji. Na
wieczory i nie tylko proponujemy nowości wydawnicze. Dzięki corocznej dotacji finansowej Gminy
Stare Pole oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego dysponujemy zasobami
umożliwiającymi bieżący zakup nowości wydawniczych dla czytelników wszystkich grup wiekowych.
Dla młodszych czytelników zakupiono książki z
serii: „Animal Planet – Świat zwierząt”, „Wszystko
o wodzie” - bogato ilustrowane, „Angellina Ballerina” – piękna, pełna kolorowych ilustracji i przygód,
„Nic co ludzkie, nie jest nam obce” – w sposób
przyjemny poznajemy organizm ludzki i dowiadujemy się np.: dlaczego mamy czkawkę ?, „Dawne
czasy” – odkrywamy tajemnicę praprzodków, piękne ilustracje, krótkie treści łatwe do zapamiętania,
zabawa z książką uczy historii, „Przygody Basi” –
książki pełne przygód, codziennych problemów
dzieci (np.: dlaczego mam ciągle sprzątać ?), bogato
ilustrowane. Barwna szata graficzna przyciąga
wzrok małych czytelników, zachęca do słuchania
czytanego tekstu. Pamiętajmy, że czytanie dzieciom
sprzyja wzmacnianiu więzi rodzinnych, pobudza
wyobraźnię, rozwija umiejętność słuchania i zapamiętywania. O młodzieży, również nie zapomnieliśmy, zakupiliśmy książki o tematyce fantastyki „Tajemnicza cukiernia”, „Silmarillion”, „Magiczna
trzynastka” i obyczajowe Ewy Nowak, Agnieszki
Tyszki, Ewy Ostrowskiej. Z literatury pięknej obcej
i polskiej zgodnie z propozycjami od czytelników
zakupiliśmy książki Link C., Brown D., Montero C.,
Basso A., Glukhovsky D., Gutowskiej-Adamczyk,
Karpińskiej, Kędzierskiego, Michalak K., Steel D. i
innych autorów. Z literatury faktu - Matthews K.
„Wszystko pamiętam, tatusiu”, Maćkowska P. „Moja Irlandia” oraz kilka pozycji popularno- naukowe,
np: z psychologii Korpolewskiej K. „W co grają
matki i córki” i wiele innych interesujących pozycji.
Księgozbiór Biblioteki powiększa się, również dzięki czytelnikom, którzy przynoszą swoje zbiory, a są
to lektury, książki dla dzieci i młodzieży, literatura
piękna polska i obca, popularnonaukowa. Powstała
biblioteczka książek przekazanych przez czytelników. Ostatnio ta biblioteczka wzbogaciła się o
książki Coben H., Harris R., Grisham J oraz całą
serię „Tomka” Szklarskiego A. Wszystkim czytelnikom bardzo dziękuję. Dzięki dotacji z Fundacji
Orange dla Bibliotek zapewniamy bezpłatny dostęp
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do Internetu. W roku 2014 r. otrzymaliśmy 1177,70
zł. na utrzymanie bezpłatnego dostępu do Internetu.
Ponadto w bibliotece działa od wtorku do piątku
(9.00-17.00) kącik malucha z pięknymi kolorowymi
książeczkami, grami planszowymi, klockami, układankami i zabawkami edukacyjnymi. Zapraszamy
małych czytelników i ich opiekunów do odwiedzania przyjaznego kącika malucha. Czytanie bajek
pozwala dziecku poznać zasady prawidłowej konstrukcji zdań, zaznajamia je z regułami ortografii,
przyspiesza proces rozpoznawania liter oraz sprawia, że nasz maluch lepiej będzie radził sobie w
szkole. Dodatkowo, popołudniowa lektura pozwala
dziecku wyciszyć się i uspokoić. W Bibliotece odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci i ich
opiekunów. W roku 2014 podczas ferii zimowych
spotykaliśmy się przy wspólnym głośnym czytaniu
„I tydzień z Koziołkiem Matołkiem”, „II tydzień z
Kubusiem Puchatkiem”, ponadto odbyły się już dwa
czwartkowe popołudniowe spotkania „Tuwimolandia” oraz „Z książką na wesoło”. Wszystkim
uczestnikom zajęć w bibliotece bardzo dziękuję.
Kolejne spotkanie czwartkowe już 24.04.2014 r.,
będziemy świętować Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci. Zapraszam wszystkie chętne
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W pierwszym kwartale
roku 2014 wypożyczono 1570 książek, 70% wypożyczeń to książki z literatury pięknej polskiej i obcej. Bibliotekę odwiedzono 606 razy, a z komputerów i Internetu korzystano 253 razy. Od marca
funkcjonuje w bibliotece „Książka na telefon”.
Usługa ta skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych
na terenie Gminy Stare Pole, które nie mają możliwości przyjścia do biblioteki. Książki dostarczane są
bezpłatnie w każdy poniedziałek. Zamówienia
przyjmujemy:
- w poniedziałek w godz. 9.00 - 14.00
- wtorki – piątek w godz. 9.00 - 17.00
Niezależnie kiedy zostanie dokonane zamówienie na książkę, doręczenie nastąpi w poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00.
Zachęcam do odwiedzania biblioteki i korzystania
z proponowanych usług, zajęć i spotkań.
Anna Popławska-Płachta
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Wybory do Parlamentu
Europejskiego
W niedzielę 25 maja 2014 r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 700
do 2100.
Nr
ob
wo
du

1

2

3

Granice
obwodu głosowania
Kaczynos Kolonia, Kławki,
Szaleniec, Szlagnowo,
Kikojty,
STARE POLE ulica: Grunwaldzka, Krótka, Marynarki
Wojennej, Dworcowa, H.
Sienkiewicza, S. Żeromskiego
STARE POLE ulica: Słoneczna, Topolowa, Kasztanowa, Akacjowa, J. Słowackiego,
T Kościuszki, W. Reymonta,
Sportowa,
Gen.
J.Bema,
A. Mickiewicza, Jana Pawła II,
M. Kopernika, B. Prusa,
M. Reja, E. Orzeszkowej,
Krzyżanowo, Złotowo
Kaczynos, Ząbrowo, Janówka,
Królewo, Krasnołęka,
Klecie, Kraszewo, Parwark

Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu
w Starym Polu
ul. Marynarki
Wojennej 1B

Zespół Szkół
w Starym Polu
ul. Gen. Józefa
Bema 6

Świetlica
wiejska
w Królewie

Wójt Gminy
Włodzimierz Załucki

*******
Ochrona przeciwpożarowa
na terenie gminy
Początek roku w Ochotniczych Strażach Pożarnych to czas podsumowań. Zakończył się okres
zebrań sprawozdawczych jednostek. Według
sprawozdań przedstawionych na zebraniach nasze
jednostki liczą 78 strażaków, różnego rodzaju
wyszkolenie pożarnicze posiada ponad 70%
członków. Są to przede wszystkim szkolenia podstawowe strażaka, sekcyjnego, obsługi urządzeń
pożarniczych, ratownika medycznego. Jednostki
nasze dysponują czterema samochodami pożarniczymi, specjalistycznym sprzętem do usuwania
kolizji drogowych oraz ratownictwa medycznego.
Posiadają na swoim wyposażeniu również nowo-

czesne motopompy oraz specjalistyczne uzbrojenie osobiste (mundury, hełmy, obuwie, aparaty
powietrzne). Dwie jednostki OSP, które posiadamy na terenie naszej gminy uczestniczyły łącznie
58 razy w różnego rodzaju zdarzeniach, które
miały miejsce na terenie naszej gminy i powiatu
malborskiego. Ponadto strażacy samodzielnie
utrzymują porządek na swoich posesjach, prowadzą bieżące remonty obiektów oraz dbają o powierzony im sprzęt. Bycie strażakiem to honor,
ale i wielka odpowiedzialność. To przecież od ich
wyszkolenia zależy niejednokrotnie nasze życie
oraz mienie. Narażają się, by ratować innych, którzy czasami swoją lekkomyślnością powodują
różnego rodzaju zagrożenie dla siebie i innych.
Bądźmy, więc wdzięczni swoim ochotnikom, że
dbają o nasze bezpieczeństwo i zawsze są gotowi
nieść pomoc, którą mogliśmy obserwować podczas ostatniego pożaru w Złotowie, gdzie spłonął
dom podcieniowy. W akcji uczestniczyło 11 jednostek straży pożarnej z całego powiatu malborskiego. Budynek był drewniany więc pożar przebiegał bardzo gwałtownie, a akcja ratunkowa była
bardzo utrudniona. Budynek został zniszczony i
nie nadaje się do zamieszkania. W życiu strażaków są również chwile uroczyste, kiedy mówi o
nich cały kraj. To ich Święto, które obchodzone
jest corocznie w maju. W tym właśnie okresie
odbywają się spotkania, uroczyste zbiórki, wręczanie medali zasłużonym ochotnikom. Pamiętajmy również i my o ich trudzie i zaangażowaniu.
Turniej Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież zapobiega pożarom”.
Tradycją stał się Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej rozgrywany na terenie naszej gminy.
W Zespole Szkół w Starym Polu odbyły się eliminacje szkolne, w dwu kategoriach wiekowych:
szkoła podstawowa i gimnazjum, w których wzięło udział 30 uczniów.

Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się 10
uczniów, z największą liczbą zdobytych punktów.
W dniu 27 marca w Urzędzie Gminy w Starym
Polu odbyły się gminne eliminacje turnieju, gdzie
zostali wyłonieni zwycięzcy. Największa ilość
punktów zdobyli w kategorii:
Szkoła Podstawowa:
Szymon Piróg
- 20 pkt.
Dominika Wróblewska
- 19 pkt.
Gimnazjum:
Piotr Jędrzejewski
- 25 pkt.
Kacper Bednarz
- 24 pkt.
Młodzież do turnieju przygotował Pan Mirosław
Gliniecki.
Krystyna Fałek

*******
Informacja
o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2013 r.
Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Pole obejmuje zestaw
danych o majątku Gminy według stanu na dzień
31 grudnia 2013 roku. Układ informacji zgodny
jest z zapisami ustawy o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240). Informacja
zawiera:
• dane o przysługujących Gminie prawach własności;
• dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o udziałach w spółkach);
• dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej
edycji informacji;
• dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
• inne dane i informacje o zdarzeniach mających
wpływ na stan mienia.
Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa
majątkowe należące do gminy. Podstawowym
składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego
zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa
trwałe (środki trwałe i inwestycje nie skończone),
należności długoterminowe, inwestycje finansowe
długoterminowe (m. in. akcje i udziały w innych
jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Uzupełniającym składnikiem mienia
komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc
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zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe
oraz środki pieniężne. Tak zaprezentowane poszczególne składniki aktywów, będą zawierać
informacje o całym majątku Gminy w układzie
jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu
terytorialnego, które gospodarują lub użytkują ten
majątek. Sposoby nabycia mienia komunalnego
regulują głównie przepisy ustawy o samorządzie
gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych, przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
przepisy
wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną oraz
Kodeks Cywilny. Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
oraz Kodeks cywilny. Zgodnie z ww. ustawą wraz
z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw,
mienie stanowiące własność gminy może być
przedmiotem:
- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie
wieczyste, darowizny, wnoszone aportem do
spółki, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, rozdysponowania umowami najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu, oddawane w
trwały zarząd, użytkowanie.
Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w
formach prawem przewidzianych, co do którego
uregulowany jest stan prawny czyli mieniem, które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa
własności na rzecz gminy. Gmina Stare Pole posiada w swoich zasobach nieruchomości, które
nabyła nieodpłatnie na własność w roku 1991 w
drodze komunalizacji. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste, a ich
wartość wprowadzono do ewidencji księgowej.
Gmina korzystając z pełnej swobody dysponowania nieruchomościami stanowiącymi jej własność,
sprzedaje, oddaje w użytkowanie wieczyste, wydzierżawia, oddaje w najem, trwały zarząd lub
użyczenie. Gminne zasoby nieruchomości wykorzystywane są na realizację celów publicznych, a
w szczególności budownictwa mieszkaniowego
oraz związanych z tym budownictwem urządzeń
infrastruktury technicznej. Podstawą tworzenia
gminnego zasobu nieruchomości są plany i studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy uchwalane na podstawie
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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I. Wykaz mienia komunalnego z generalnym
podziałem na mienie w postaci gruntów i mienie w postaci obiektów, a w szczególności:
Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zaewidencjonowane w grupach według ich przeznaczenia,
funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia
dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje
czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i
form ich zagospodarowania i wykorzystywania,
w sposób następujący:
W wyniku procesu komunalizacji oraz w związku
z realizacją uprawnień gminy wynikających z
posiadania mienia, Gmina Stare Pole jest właścicielem terenów o ogólnej powierzchni 185,26 ha.
1) wykaz gruntów w hektarach z podziałem na
zasadnicze grupy:
drogi stanowią 119,55 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 m.in.: 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 10,97 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 1,03 ha,
- grunty, na których usytuowany jest cmentarz
komunalny w Krzyżanowie i mennonicki w Szaleńcu obejmują powierzchnię 2,61 ha,
- grunty wykorzystywane rolniczo zajmują obszar
27,39 ha, są to grunty, które w chwili obecnej są
lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia
działalności rolniczej,
- grunty różne oraz nieużytki obejmują obszar
6,32 ha,
- grunty, na których usytuowane jest wysypisko
śmieci zajmują obszar 2,16 ha.
Z gminnego zasobu wymienionego wyżej, następuje
sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i wyko-

rzystania, i tak: część gruntów została wydzierżawiona (zawarto stosowne umowy dzierżawy) zainteresowanym osobom na okres od 1 roku do 3 lat.
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 18
lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej
wynoszącej 981,11 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 2013 r. Gmina nie objęła na mocy art. 258
kodeksu spółek handlowych nowych udziałów w
spółce pod firmą "Centralny Wodociąg Żuławski"
Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. W chwili
obecnej posiadamy 5.399 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 Spółka z o.o. w Nowym Dworze
Gdańskim.

3) Stan gruntów komunalnych na dzień 31
grudnia 2013 r. w rozbiciu na poszczególne
obręby:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MiejscoWartość
wość
w zł
Klecie
1.313,85
Janówka
14.134,00
Kaczynos
62.353,59
Kaczynos
418.662,40
Kolonia
Kikojty
553,00
Kławki
6.197,00
Krasnołęka
44.240,36
Kraszewo
111.545,17
Królewo
268.699,34
Krzyżanowo
98.712,06
Parwark
124.938,00
Stare Pole
354.469,92
Szaleniec
36.794,00
Szlagnowo
37.141,00
Ząbrowo
7.836,02
Złotowo
30.542,40
RAZEM
1.641.459,09

Powierzchnia w ha
9,79
11,91
5,84
10,21
3,31
2,99
5,17
8,55
17,77
10,82
3,36
39,99
6,31
3,65
28,52
17,62
185,26

II. Rozdysponowanie gruntów komunalnych.
Planowany dochód z gospodarki nieruchomościami i gruntami na 2014 r. wynosi 101.790.00 zł,
w tym:
1. z tytułu użytkowania wieczystego - 9.420,00 zł.
2. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 71.830,00 zł, w tym:
- czynsze za lokale mieszkalne - 10.070,00 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 18.960,00 zł,
- pozostałe dochody (TP SA, POLKOMTEL,
transformator, tablice- reklamy, dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod działalność
handlową) - 42.800,00 zł.
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych - 20.040,00 zł, w tym:
wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych ( sprzedaż
ratalna) - 26.788,00 zł.
4. odsetki od nieterminowych wpłat - 500,00 zł.
III. Obroty mieniem komunalnym w okresie od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- nieodpłatnie nabyto na mienie komunalne gminy
z mocy prawa od Wojewody Pomorskiego nieruchomości położone w miejscowości Krzyżanowo i
Krasnołęka, stanowiące drogi,
- sprzedano użytkownikowi wieczystemu prawo
własności 4 działek rolnych w miejscowości Stare
Pole,
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- sprzedano na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny
w miejscowości Krasnołęka wraz z udziałem w
działce siedliskowej i działką stanowiącą ogródek
przydomowy.
IV. Poczynione nakłady na obiekty i grunty
komunalne w okresie od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 r.
W 2013 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 na lata 2007 – 2013 wykonano:
- poprawę gospodarki ściekowej na terenie Gminy
poprzez przebudowę przepompowni ścieków i
podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w
Złotowie. Wartość zadania wyniosła brutto
348.369,60 zł,
- remont świetlic wiejskich w miejscowości Janówka. Koszt remontu - 567.869,74 zł, w tym
Królewo – dach na świetlicy 64.462,59 zł oraz
świetlica 344.325,15 zł.
Doposażono infrastrukturę sportowo - rekreacyjną poprzez zakup urządzeń do siłowni plenerowej wraz z
montażem, wartość zadania
32.622,00 zł. W ramach zachowania lokalnego
dziedzictwa przyrodniczego wykonano zabezpieczenie i oznakowanie XIX – wiecznego parku
wiejskiego w Krzyżanowie - wartość zadania wyniosła 38.510,70 zł.
- poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego. Koszt zadania
wyniósł 76.731,62 zł.
2. W ramach środków własnych budżetu Gminy
zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- przebudowa układu drogowego i uzbrojenia ul.
Słonecznej w Starym Polu – I
Etap, za
388.228,53 zł.
- ułożono płyty drogowe na drodze gminnej położonej w miejscowości Ząbrowo.
Koszt zadania wyniósł 67.035,00 zł.
- na zagospodarowanie terenu punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych wydano 67.035,00 zł.
3. Wydano na utrzymanie cmentarza komunalnego w Krzyżanowie 6.065,80 zł, (energia, woda,
wywóz śmieci i koszty zarządu).
6. Na poprawę warunków życia mieszkańców
sołectwa dokonały wydatków na cele inwestycyjne na gruntach i obiektach komunalnych.
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V. 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.
1. Poniesione koszty w 2013 r. wyniosły
35.104,74 zł.
2. Plan na rok 2014 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynosi 45.000,00 zł, w tym: remonty budynków, wyceny gruntów, budynków i
lokali mieszkalnych, ogłoszenia, wywóz śmieci,
dostawę wody oraz inne koszty związane z utrzymaniem i sprzedażą mienia.
VI. Zamierzenia obrotu majątkiem gminy na
okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 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 przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków i uzyskania dofinansowania w
2014 r. planuje się na terenie Gminy Stare Pole
realizację następujących zadań:

1. Prace konserwatorskie i remontowe przy kapliczce przydrożnej w miejscowości Królewo. Na
zadanie to planuje się przeznaczyć z budżetu gminy 25.000,00 zł.
2. Zachowanie i oznakowanie XVIII-wiecznego
cmentarza mennonickiego w miejscowości Szaleniec. Wartość zadania w budżecie 55.038,00 zł.
3. Remont świetlic wiejskich w miejscowości
Królewo i Janówka. Przewidywany koszt
165.000,00 zł
W budżecie gminy zaplanowano środki z
przeznaczeniem na:
1. Pomoc finansowa dla powiatu malborskiego na
remont dróg powiatowych na terenie Gminy Stare
Pole z budżetu Gminy 400.000,00 zł.
2. Utrzymanie cmentarza komunalnego w Krzyżanowie - 6.500,00 zł (energia, woda, wywóz
śmieci i koszty zarządu).
3. Przebudowa układu drogowego ulicy Słonecznej w Starym Polu – etap II - 660.000,00 zł.
4. Budowa drogi osiedlowej - ulicy Prusa w Starym Polu I etap. Przewidywany koszt 500.000,00 zł.
5. Przebudowa przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych drogi w Starym Polu – ulica Marynarki Wojennej od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku hotelu PODR I etap- 190.000,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji na poprawę gospodarki ściekowej na terenie Gminy Stare Pole poprzez podłączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości Ząbrowo. Planowany koszt zadania
200.000,00 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w
budżecie 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,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kikojty,
- doposażenie i poprawa estetyki placu zabaw w
miejscowości Królewo,
- w miejscowości Stare Pole modernizacja placu
zabaw oraz doposażenie przenośnej sceny (urządzenia do podnoszenia i opuszczania dachu),
- ogrodzenie zbiornika p.poż. w miejscowości
Kławki – Szaleniec,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kraszewo – Parwark.
Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszym opracowaniu stanowiące własność gminy
jest majątkiem publicznym. Organ wykonawczy,
w granicach swoich uprawnień i kompetencji w
zakresie gospodarowania mieniem, sukcesywnie

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

*******
Aktualności
Bilans urodzeń i zgonów 2010-2013
Rok
2010
2011
2012
2013

Urodzenia
ChłopDziewcy
czynki
33
32
32
21
25
28
25
23

Razem
65
53
53
48

Zgony
Razem
34
48
49
43

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały
w gminie stan na 31.12.2013r
Gmina Stare Pole
Miejscowość

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

Liczba mieszkańców

1863
135
335
391
104
52
124
87
425
157
158
68
63
386
71
272
4691
17

DANE DEMOGRAFICZNE MIESZKAŃCÓW
( LICZBA OSÓB)
2011
2012
2103
OGÓŁEM
4710
4703
4691
KOBIETY
OGÓŁEM
2379
2358
2393
Wiek 0-17
509
508
499
Wiek 18-59
1459
1460
1459
Wiek 60
411
417
435
i więcej
MĘŻCZYŹNI
OGÓŁEM
2331
2318
2298
Wiek 0-17
549
543
530
Wiek 18-59
1504
1498
1472
Wiek 60
278
277
295
i więcej

***
Dowody osobiste
Dowody osobiste dla osób w wieku do lat 18 wydawane są na okres 5 lat, natomiast od ukończenia
18 roku życia na okres 10 lat. Osoby po 65 roku
życia dowody osobiste otrzymują na okres nieoznaczony.
Przy złożeniu wniosku dla dziecka w wieku do lat
13 jest wymagana obecność w Urzędzie obojga
rodziców, natomiast dla dziecka po ukończeniu 13
roku życia wymagana jest obecność jednego rodzica i obecność dziecka, które składa własnoręczny podpis. Podpis ten zostanie umieszczony w
dowodzie osobistym.
Informuje się mieszkańców aby sprawdzać ważność wydanych dowodów osobistych.
Wanda Łapacz

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Starym Polu
zawiadamia
o bezpłatnej zbiórce
z nieruchomości zamieszkałych
odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,
która odbędzie się na terenie Gminy Stare Pole
w dniu 17 maja 2014 r.
od godziny 800.
Odpady należy wystawić przed posesję lub do
najbliższej drogi publicznej do godz. 800 w dniu
odbioru. Odpady można również dostarczyć do
punktu zbiorczego, który zlokalizowany będzie na
targowisku w Starym Polu.
Zbiórkę przeprowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku.
Natalia Mamczyńska

*******
Podsumowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Stare Pole
za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.
Ilość odpadów komunalnych w Mg (tonach)
Rodzaj odpadów

***
Informacja dotycząca pojemników
przeznaczonych do gromadzenia popiołów
W związku z kończącym się z dniem 30 kwietnia 2014 roku, okresem odbioru popiołów z terenu
Gminy Stare Pole, zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości o należyte zabezpieczenie
pojemników przeznaczonych do gromadzenia
popiołów do czasu ponownego odbioru, to jest do
dnia 8 listopada 2014 roku.
Natalia Mamczyńska

Odpady komunalne
zmieszane
Tworzywa sztuczne,
metale, opakowania
wielomateriałowe
Szkło
Papier
Popioły
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz
odpady wielkogabarytowe
Razem
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Ilość planowana
wg specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
391,50

Ilość odebrana
od 1.07 do
31.12

11,60

21,50

15,40
1,70
39,80
1,50

26,98
8,34
58,50
6,84

461,50

506,90

384,74

Wyposażenie nieruchomości w urządzenia
do zbierania odpadów komunalnych (w szt.)
Pojemniki na odpady komunalne zmieszane
Pojemność
Ilość sztuk
ilość sztuk
planowana
dostarczona
120 l
930
944
240 l
60
36
1100 l
60
88
Pojemniki i worki na odpady komunalne
segregowane
worki
12 950
16 736
Pojemniki 1100 l
60
32
Pojemniki na po680
592
pioły

Wydatki sytemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2013 r. (w zł)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w urządzenia do
zbierania odpadów komunalnych
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Druk formularzy deklaracji i ulotek
informacyjnych
Oprogramowanie komputerowe
Obsługa kont masowych
Koncepcja PSZOK wraz z kosztorysem inwestorskim
Urządzenie PSZOK w Starym Polu
Razem wydatki

265 497,85

1 168,50
1 205,40
3 653,10
1 053,00
2 650,00
67 035,00
342 262,85

Wpływy za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (w zł)
Wpływy z opłat
Zaległości w opłatach

243.790,48
40.469,52

***
Załącznik do zarządzenia nr 60/2013
Wójta Gminy Stare Pole z dnia 12.12.2013 r.

REGULAMIN
PUNKTU SELKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE STARE POLE

§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
w Gminie Stare Pole, zwanego dalej PSZOK.
2. PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Starym Polu, działka ewidencyjna nr 33.
3. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Stare Pole, ul.
Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.
4. PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 900 do 1200 i w każdy czwartek w godzi-

nach od 1200 do 1500, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych.
5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 2.
1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne
selektywnie zebrane pochodzące z terenu Gminy
Stare Pole.
2. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje i
ilości odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
1) z nieruchomości zamieszkałych:
a) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i
opakowania wielo materiałowe - w każdej ilości,
b) przeterminowane leki i chemikalia – w każdej
ilości,
c) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w
każdej ilości,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w
każdej ilości,
f) zużyte opony – do 4 szt./gospodarstwo domowe/rok,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1
m3/gospodarstwo domowe/rok,
h) odpady zielone – w każdej ilości,
i) odpady biodegradowalne – w każdej ilości,
2) z nieruchomości niezamieszkałych:
a) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i
opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
b) odpady zielone i odpady biodegradowalne – w
ilości proporcjonalnej do ilości wytworzonych
odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% tych odpadów.
3. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym
transportem.
4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do rozładunku odpadów we własnym zakresie oraz umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub miejscach magazynowania, zgodnie z oznaczeniem.
§ 3.
1. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane, zabezpieczone i niezanieczyszczone.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być
kompletny.
3. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, oleje
itp.) muszą znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta i posiadać etykiety.
4. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, smołę, papę lub
zanieczyszczony styropian budowlany.
5. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów.
6. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu, zawierającym imię i
nazwisko oraz adres zamieszkania dostarczającego
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odpady, datę przyjęcia odpadów, rodzaj nieruchomość, z której pochodzą odpady, rodzaj (kod) odpadów, objętość/ilość sztuk dostarczonych odpadów.
7. Odpady dostarczone do PSZOK niezgodnie z niniejszym Regulaminem nie będą przyjmowane.

***
Stowarzyszenie Mieszkańców
„Przyjazna Gmina” w Starym Polu
Na początku lutego 2014 roku powstało Stowarzyszenie Mieszkańców „PRZYJAZNA GMINA” w
Starym Polu. Celem Stowarzyszenia jest działalność
na rzecz rozwoju gminy Stare Pole, realizowana
zgodnie z potrzebami i w interesie mieszkańców
oraz dbałość o ochronę środowiska. Stowarzyszenie
będzie inspirować i wspierać inicjatywy mieszkańców, pomagać chronić prawa i pomagać w realizacji
potrzeb mieszkańców, prowadzić działalność na
rzecz ochrony środowiska i współpracować z organami samorządowymi Gminy. W zależności od potrzeb, Stowarzyszenie może prowadzić działalność
informacyjną, edukacyjną i wydawniczą. Terenem
działania Stowarzyszenia jest Gmina Stare Pole.
Przewodniczącym Stowarzyszenia Mieszkańców
„PRZYJAZNA GMINA” został wybrany Krzysztof
Rybak.
Stowarzyszenie powstało z przekształcenia działającej od kilku lat grupy Inicjatywa Mieszkańców i
zajmuje się sprawami i problemami ważnymi dla
mieszkańców. Tak było np. ze sprawą zagospodarowania i opłat za śmieci oraz ograniczeniem negatywnych skutków emisji pyłu węglowego i hałasu z
terenu bocznicy PKP w Starym Polu. Stowarzyszenie jako czynnik społeczny popiera protesty i pomaga mieszkańcom, którzy są najbardziej narażeni na
hałas i pył węglowy z bocznicy PKP. Jako czynnik
społeczny popieramy działania Wójta Gminy Stare
Pole, że sortowanie węgla, składowanie i handel na
terenie bocznicy PKP w Starym Polu, są niezgodne
z uchwalonym i obowiązującym Planem Przestrzennego Zagospodarowania miejscowości Stare Pole i
Krzyżanowo, a więc są niezgodne z prawem, bardzo
uciążliwe i stanowią zagrożenie dla warunków życia
i zdrowia mieszkańców Starego Pola, w szczególności na terenach w okolicy bocznicy PKP. W tej
sprawie, w obliczu świadomie wyrządzanej krzywdy
i czynionego zła nie można być obojętnym i twierdzić, że nas ten problem nie dotyczy. Apelujemy do
wszystkich o solidarność i poparcie dla protestów
krzywdzonych mieszkańców Starego Pola. Stowarzyszenie ma w planach zajmowanie się wieloma
sprawami i potrzebami mieszkańców, jednak charakter organizacji jest taki, że to sami mieszkańcy
działając wspólnie, korzystając z organizacji i potencjału Stowarzyszenia, będą mieli możliwość
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rozwiązywania problemów i aktywnego udziału w
realizacji swoich pomysłów. Celem jest zrównoważony rozwój Gminy i realizacja potrzeb mieszkańców. Osoby z pomysłami do działania i zainteresowane działalnością Stowarzyszenia zapraszamy do
współpracy. Ze Stowarzyszeniem można kontaktować się przez osoby: Wiktor Korycki, Ryszard Nowakowski, Ludwik Rękawek, Tadeusz Szmańda,
Karol Kasprzyk i Krzysztof Rybak.
Kontakt telefoniczny: 55 2713164.

Przewodniczący Stowarzyszenia
Krzysztof Rybak

***
Wesprzyj potrzebujących
W wyniku pożaru domu w miejscowości Złotowo, gm.
Stare Pole, jego mieszkańcy stracili nagle dach nad
głową i cały swój dobytek.
Jeśli nie jest Ci obojętny los tych osób prosimy o
pomoc! Wsparcie w formie rzeczowej przyjmuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu,
przy ul. Marynarki Wojennej 6, tel. 55 271-30-46.
Pomoc finansową można przekazywać na specjalne
konta poszkodowanych utworzone w Banku Spółdzielczym w Malborku Oddział. w Starym Polu:
Marcelina Makowska 24 8303 0006 0040 0404
2983 0005,
Maria Sulikowska 44 8303 0006 0040 0401 6128
0004,
Urszula Rachecka 23 8303 0006 0040 0402 6840
0004.

