


W dniach 19–23 listopada odbyła się międzyna-
rodowa konferencja europejskiej sieci współpra-
cy WiMi „Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji”. 
Wzięło w niej udział 81 nauczycieli z 15 kra-
jów. Projekt „WiMi” będzie realizowany przez 
co najmniej kolejne trzy lata. W Starostwie Po-
wiatowym w Elblągu zostało utworzone Regio-
nalne Centrum Koordynacyjne (RCC), którego 
zadaniem będzie wspieranie szkół regionu elblą-
skiego w przygotowaniu i realizacji projektów 
partnerskiej współpracy szkół Comenius, koor-
dynowanie działań w ramach sieci współpracy 
„WiMi” oraz redagowanie międzynarodowego 
magazynu on-line pod nazwą „Kalejdoskop”. 

Konferencję otwiera Starosta Elbląski Sławomir Jezierski Oficjalini goście uroczystości Janusz Samarow – Wicekurator Oświa-
ty w Olsztynie, Ryszard Zagalski – Przewodniczący Rady Powiatu 
w Elblągu, Joanna Bożena Naspińska – Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Elblągu, 
Gabriela Effenberg – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edu-
kacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz 
Anna Korzeniowska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Elblągu

W uroczystym otwarciu konferencji w dniu 19 listopada
uczestniczyło 77 nauczycieli z wszystkich krajów objętych projektem

Warsztaty ICT w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku

Koordynatorzy sieci współpracy WiMi z 15 krajów przed siedzibą 
Starosta Powiatowego

Zwiedzanie elbląskiego Starego Miasta
W konkursie na logo sieci współpracy wygrała praca Darii Rucińskiej 
uczennicy kl. I Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.
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	 •	 6	 listopada	uroczyście	 oddano	do	użytku	boisko	

sportowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych i 
Technicznych w Pasłęku. Inwestycja kosztowała 
1	063	201	zł.	Obiekt	powstał	w	ramach	ministe-
rialnego	programu	„Moje	boisko	Orlik	2012”.

	 •	 w	 dniach	 19–23	 listopada	 powiat	 elbląski	 orga-
nizował międzynarodową konferencję „Ludzkie 
oblicze cyfrowej edukacji”. Wzięło w niej udział 
łącznie 81 osób reprezentujących 15 krajów.

	 •	 19	 listopada	w	Środowiskowym	Domu	Samopo-
mocy w Przezmarku odbyło się uroczyste spotkanie 
z	okazji	Dnia	Pracownika	Pomocy	Społecznej

	 •	 rozstrzygnięta	została	tegoroczna	edycja	konkursu	
na	 „Najatrakcyjniejszą	 wieś	 turystyczną	 powiatu	
elbląskiego”.	Zwyciężył	Święty	Gaj,	drugie	miej-
sce zajął Suchacz, trzecie Przezmark.

	 •	Starosta	Elbląski	przyznał	 stypendia	motywacyj-
ne uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
naszego powiatu. Pomoc materialną w II seme-
strze roku szkolnego 2007/2008 otrzymało 18 
uczniów. 

	 •	 5	grudnia	w	Zespole	Szkół	w	Pasłęku	odbyła	się	
III powiatowa konferencja „Agresja w szkole – jak 
jej przeciwdziałać”. Wzięli w niej udział dyrekto-
rzy	szkół,	pracownicy	oświaty,	przedstawiciele	ku-
ratorium, policji, psychologowie oraz uczniowie.

	 •	 od	 października	 funkcjonuje	 nowa	 strona	 www	
Starostwa Powiatowego. 

  Zapraszamy na: www.powiat.elblag.pl
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W dniu	 13	 września	 odbyły	 się	 na	 tere-nie kompleksu rekreacyjnego Zbyszko 
(Nowa	Holandia	k/Elbląga)	tegoroczne	dożyn-
ki powiatowe. Ich organizatorem byli: Starosta 
Elbląski	 oraz	 Wójt	 Gminy	 Elbląg.	 Dożynki	
rozpoczęła	 uroczysta	msza	 święta,	 którą	 cele-
brował	biskup	Jan	Styrna.	Starostami	dożynek	
zostali państwo Sabina i Tadeusz Jaroszek ze 
wsi Adamowo (gmina Elbląg). Państwo Jaro-
szek prowadzą 48 hektarowe gospodarstwo, są 
hodowcami bydła mlecznego. Tegoroczne do-
żynki	powiatowe	obfitowały	w	liczne	atrakcje.	
Na scenie prezentowały się zespoły ludowe 
„Melodie	 z	Godkowa”,	„Szuwary”	oraz	„Jano-
wiacy”.	 Wystąpiły	 również	 zespoły	 wokalne:	
„Venus”	oraz	„Komfort”	z	Gminnego	Ośrodka	
Kultury w Komorowie Żuławskim. Jak co roku 
odbył się konkurs na najładniejszy wieniec do-
żynkowy.	Do	 rywalizacji	 stanęło	 11	 wieńców.	
Pierwsze miejsce zajął wieniec z Tolkmicka, 
drugie	miejsce	wieniec	 z	miejscowości	 Skow-
rony	 (gmina	 Godkowo),	 trzecie	 ze	 Zwierzna	
(gmina	 Markusy).	 Dla	 laureatów	 konkursu	
Starostwo Powiatowe ufundowało cenne na-
grody.	Podczas	dożynek	Starosta	Elbląski	wrę-
czył doroczne nagrody za osiągnięcia w dzie-
dzinie	 kultury	fizycznej.	Otrzymali	 je:	Hanna	

Dożynki powiatowe 

Sądej – od 2003 r. zawodniczka MKS „Truso” 
Elbląg, Mirosław Plawgo w latach 1983–1990 
zawodnik KS „Polonia” Pasłęk, od 2007 r. peł-
ni społeczną funkcję prezesa KS „Polonia” 

Anna Dawid
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wychowawca i szkoleniowiec, Robert Bieńkowski 
– od 1991 r. sędzia koszykówki lig wojewódzkich, 
strefowych oraz turniejów towarzyskich.

Pasłęk, Marek Piepiórka – aktywny członek 
zarządu Elbląskiego Szkolnego Związku Sporto-
wego, Sławomir Borysewicz – ceniony pedagog,  
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zatwierdzenia do realizacji projektów, które 
przedłożył	powiat	elbląski	w	ramach	Priory-
tetu	 IX	 Działania	 9.2	 oraz	 Działania	 9.1.2	

Programu	 Operacyjnego	
Kapitał	 Ludzki	 (łącznie	 6	
projektów). W pierwszej 
części	 obrad	 wziął	 udział	
Starosta	 Mrągowski	 Do-
minik	Damian	Tarnowski,	
który	 wręczył	 Staroście	
Elbląskiemu okoliczno-
ściowy	medal	z	okazji	190.	
rocznicy powstania powia-
tu mrągowskiego. Starosta 
Mrągowski honoruje nim 
wybitnych mieszkańców 
powiatu oraz ludzi zasłu-
żonych	 w	 pracy	 na	 rzecz	
samorządu.

12 września	odbyła	się	kolejna Sesja Rady 
Powiatu w Elblągu. Rad-
ni powiatowi wysłuchali 
informacji Wojewódzkie-
go	 Inspektoratu	Ochrony	
Środowiska	 w	 Olsztynie	
o	 stanie	 środowiska	 na	
obszarze powiatu elblą-
skiego w 2007 roku oraz 
analizy i oceny struktu-
ry bezrobocia na terenie 
powiatu elbląskiego za 
okres	 6	 miesięcy	 	 2008	
roku, który przedstawiła 
dyrektor PUP w Elblągu 
Iwona Radej. Radni powołali Józefa Szym-
czuka na Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej.	 Podjęli	 również	 uchwały	 w	 sprawie		

XV sesja 
Rady Powiatu

Anna Dawid
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W dniu	14	października	w	elbląskim	Te-
atrze	odbyły	się	obchody	Dnia	Eduka-

cji	 Narodowej.	 Organizatorami	 uroczystości	
byli: Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Jacek Protas, Wojewoda War-
mińsko-Mazurski Marian Podziewski oraz 
Starosta Elbląski Sławomir Jezierski. Spotka-
nie było okazją do wręczenia medali, odzna-
czeń oraz nagród nauczycielom, pedagogom 
oraz	 pracownikom	 oświaty.	 Swoje	 nagrody	
przyznał	również	Starosta	Elbląski.	Otrzyma-
li	 je:	 Katarzyna	 Panimasz	 –	 Z-ca	Dyrektora	
Zespołu Szkół w Pasłęku, Lidia Zawarczyń-
ska	 –	 Z-ca	 Dyrektora	 Zespołu	 Szkół	 Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku, Ma-
riola Kostecka – nauczyciel z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,     

Dzień Edukacji 
Narodowej

Anna Dawid
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Wojciech Petrycki – kie-
rownik Internatu w Mło-
dzieżowym	 Ośrodku	 Wy-
chowawczym w Kamionku 
Wielkim, Marian Matusz-
czak	 –	 Dyrektor	 Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku, 
Gabriela	 Effenberg	 Na-
czelnik Wydziału Promocji 
Powiatu, Edukacji Kultury 
i Sportu Starostwa Powia-
towego w Elblągu. Nagrody 

Ministra Edukacji Narodo-
wej otrzymali: Edward Ska-
lij	(Dyrektor	Zespołu	Szkół	
w Pasłęku) – II stopnia oraz 
Emilian Tomczyński (z-ca 
Dyrektora	 Młodzieżowego	
Ośrodka	 Wychowawcze-
go w Kamionku Wielkim) 
I	 stopnia.	 Brązowy	 Krzyż	
Zasługi otrzymała Teresa 
Brewka	–	Dyrektor	Porad-
ni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Pasłęku.
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W dniu	 29	 paź-
dziernika w Sta-

rostwie odbyło się spo-
tkanie dyrektorów szkół 
i	 placówek	 oświato-
wych, których orga-
nem prowadzącym jest 
powiat elbląski. Spo-
tkaniu przewodniczył 
Starosta Elbląski Sła-
womir Jezierski.  Mo-
deratorką spotkania 
była	Pani	Gabriela	Ef-
fenberg Naczelnik Wy-
działu Promocji Po- 
wiatu, Edukacji, Kul-
tury i Sportu. Nara-
da	 poświęcona	 była	
w	 szczególności	 spra-
wom związanym ze 
szkolnictwem zawo-
dowym oraz kosztami 
kształcenia w szkołach 
i	placówkach	oświato-
wych,	jak	również	bie-
żącym	sprawom	i	pro- 
blemom z zakresu 
oświaty.

Spotkanie 
dyrektorów szkół  
i placówek oświatowych

Anna Dawid
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Starosta Elbląski przyznał stypendia motywa-
cyjne za II semestr roku szkolnego 2007/2008 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych pochodzą-
cym z terenu naszego powiatu. Powiat elbląski 
jako jeden z pierwszych w kraju utworzył pro-
gram	wspierania	edukacji	uzdolnionej	młodzieży.	
Celem programu jest pomoc uczniom zdolnym, 
osiągającym wybitne wyniki w nauce, sportowe 
oraz artystyczne. W II semestrze roku szkolnego 
2007/2008 stypendium otrzymało 18 uczniów: 
Katarzyna	Czerska	•	Krzysztof	Kajrewicz	•	Anna	
Konopka	 •	Karolina	Kowalczyk	 •	Marta	Król	 •	
Piotr	Kubaszek	•	Aneta	Kuc	•	Krzysztof	Lacho-

Stypendia Starosty Elbląskiego
wicz	•	Agnieszka	Łozińska	•	Agnieszka	Pilch	
•	 Agnieszka	 Połeć	 •	 Olga	 Sejczak	 •	Małgo-
rzata	Sułkowska	 •	Karolina	Tarasiuk	 •	Nata-
lia Wlizło – uczniowie Zespołu Szkół w Pa-
słęku, Paweł	 Kozłowski	 •	 Adam	 Kwieciński 
– uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku, Bartosz Nieszpo-
rek – uczeń III LO w Elblągu.
Wysokość	 stypendiów	 wynosi	 od	 300	 do	 600	 zł	 
(w	 zależności	 od	 skali	 osiągnięć).	 Uroczyste	
wręczenie stypendiów odbyło  się podczas Sesji 
Rady Powiatu w dniu 28 listopada.
(fotoreportaż z wydarzenia – str. 23)

W dniu 3 listopada w Starostwie Powiatowym 
odbyła się narada Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewod-
niczył Wicestarosta Elbląski Maciej Romanowski. 
W naradzie wzięli udział m.in.: Wójtowie oraz 
Burmistrzowie gmin i miast naszego powiatu, 
Komendant	Miejski	PSP	Jarosław	Grzywna,	z-ca	
Komendanta Miejskiego Policji Robert Muraszko, 
Powiatowy	Lekarz	Weterynarii	Tadeusz	Cieślak,	
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ma-
rek	Jarosz.	W	pierwszej	części	spotkania	porusza-
no następujące zagadnienia:
	 •	 ocenę	 analizy	 zadań	 z	 zakresu	 zarządzania	

kryzysowego (Stanisław Sołowiej – Staro-
stwo Powiatowe w Elblągu),

	 •	 ocenę	stanu	technicznego	urządzeń	meliora-
cyjnych i osłony przeciwpowodziowej powiatu  

Narada Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego

elbląskiego w oparciu o jesienne przeglądy 
( Józef	Osesek	–	ŻZMiUW),

	 •	 przygotowanie	 jednostek	 samorządowych	
i	 służb	powiatu	do	zagrożenia	powodzio-
wego (przedstawiciele gmin oraz Policji 
i PSP),

	 •	 zadania	związane	z	ochroną	ludności	w	związ-
ku	ze	zbliżającym	się	okresem	zimowym	(Ta-
deusz	 Przyborski	 –	 ZDP,	 Lech	Gaworek	 –	
nadzór budowlany),

	 •	 zapobieganie	zachorowaniom	na	grypę	oraz	
zakażenia	„odkleszczowe”	(Marek	Jarosz),

	 •	 aktualne	wymogi	przy	zwalczaniu	chorób	za-
kaźnych	zwierząt	(Tadeusz	Cieślak).

Naradę zakończyła dyskusja oraz podsumowanie 
Wicestarosty Macieja Romanowskiego.

Anna Dawid

Anna Dawid
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6	listopada Starosta Elbląski 
Sławomir Jezierski spotkał się 

z	 młodzieżą	 niemiecką	 ze	 szkół:	
Flatow	Oberschule	z	Berlina	oraz	
Taletta-Gross-Gymnasium	z	Leer.	
Młodzież	gościła	w	Elblągu	w	ra-
mach międzynarodowego projektu 
wymiany koordynowanego przez 
Rudigera Schwandt z Berlina oraz 
Katarzynę Kostyszyn-Radecką 
z Elbląga. W projekcie uczestni-
czyła	 polska	 młodzież	 z	 Zespołu	
Szkół Pijarskich w Elblągu. Mło-
dzi uczestnicy spotkania oglądali 
m.in. prezentację o powiecie el-
bląskim, którą przedstawili Wie-
cestarosta Elbląski Maciej Roma-
nowski oraz Naczelnik Wydziału 
Promocji Powiatu, Edukacji, Kul-
tury i Sportu Starostwa Powiato-
wego	Gabriela	Effenberg.

Spotkanie 
z młodzieżą z Niemiec

Anna Dawid
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21 listopada	 swoje	 święto	obchodzą pracownicy 
pomocy społecznej. Uroczyste 
spotkanie z tej okazji odbyło 
się	 19	 listopada	 w	 Środowi-
skowym	Domu	 Samopomocy	
w Przezmarku. Wzięli w nim 
udział m.in.: Starosta Elbląski 
Sławomir Jezierski, Przewod-
niczący Rady Powiatu w El-
blągu	 Ryszard	 Zagalski,	 Dy-
rektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Elblągu 
Janusz	 Lichacz,	Wójt	 Gminy	
Elbląg	 Genowefa	 Kwoczek,	
Skarbnik Powiatu Edwarda 
Mazurkiewicz, Radni: Ha-
lina Chabowska – Pędrak, 
Krzysztof	Gago,	Ryszard	Za-
jąc.	Święto	było	okazją	do	po-
dziękowań dla wszystkich pra-
cowników pomocy społecznej, 
których praca jest wyjątkowo 
trudna, wymagająca profesjo-
nalizmu zawodowego i odpor-
ności	 psychicznej	 a	 przy	 tym	
zwykłej ludzkiej troski i ciepła. 
Podczas	 uroczystości	 Starosta	
Elbląski wręczył nagrody ka-
drze kierowniczej jednostek 
pomocowych naszego powia-
tu.  Program artystyczny przy-
gotowała grupa „SZTAMA” 
działająca	 przy	Domu	Pomo-
cy	Społecznej	„KROKUS”	we	
Władysławowie.

Dzień Pracownika 
Pomocy Społecznej

Anna Dawid
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6	listopada w elbląskim Starostwie odbyły 
się konsultacje Lokalnej Strategii Roz-

woju obszaru Kanału Elbląskiego. Spotkanie 
prowadził Sekretarz Powiatu Jacek Augusty-
nowicz. Na spotkaniu konsultacyjnym zapre-
zentowano:
 1. Zarys Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2009–2013, w tym potencjał obszaru, misję, 
wizję, cele i zadania strategii planowane w ra-
mach tzw. odnowy wsi, „małych projektów”, 
funkcjonowania	Lokalnej	Grupy	Działania,	
nabywania	umiejętności	i	aktywizacji,	a	tak-
że	 propozycje	 projektów	 współpracy	 oraz	
propozycje	budżetu	strategii.

 2. System znakowania szlaków rowerowych 
obszaru Kanału Elbląskiego, utrzymania 
szlaku oraz jego promocji, jako kluczowego 
zadania lokalnej grupy działania.

	 3.	Sposób	finansowania	lokalnej	grupy	działa-
nia,	w	 tym	sprawozdanie	finansowe	za	 lata	
2006	2008	i	plan	na	2009	rok.

 4. Procedurę i harmonogram przekształcenia 
członków wspierających – gmin, powiatów 
oraz	Związku	Gmin	w	 członków	 zwyczaj-
nych	 oraz	 propozycje	 wysokości	 składek	
członkowskich gmin i powiatów jako człon-
ków zwyczajnych.

Uczestnikom	przekazano	również	streszczenie	
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009–2015. 
W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby, w tym 
przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, po-
wiatu	elbląskiego	i	iławskiego,	Związku	Gmin	
Kanału	 Ostródzko-Elbląskiego	 i	 Pojezierza	
Iławskiego	w	Ostródzie	 oraz	wójtowie	 i	 bur-

mistrzowie gmin: Iława, Małdyty, Miłomłyn, 
Rychliki, Zalewo i przedstawiciele gminy El-
bląg,	 Gronowo	 Elbląskie,	 Kisielice,	 Markusy	
i Pasłęk, członkowie zarządu i komisji rewizyj-
nej	LGD.
Partnerzy publiczni lokalnej grupy działania wy-
razili wolę przekształcenia z członków wspiera-
jących w zwyczajnych oraz zaproponowali wyso-
kość	składek	członkowskich.
W wyniku dyskusji wypracowano następujące 
wnioski i ustalenia:
	 1.	Wdrożyć	 procedurę	 przekształcania	 part-

nerów sektora publicznego w członków 
zwyczajnych	 LGD,	 w	 tym:	 przygotować	
zmiany	 statutu	 LGD	 z	 uwzględnieniem	
zmiany statusu członków sektora publicz-
nego,	 zaprezentować	 na	 najbliższym	Wal-
nym Zebraniu Członków wraz z uchwałą 
o	 wysokości	 składek	 członkowskich	 oraz	
skierować	prośbę	do	partnerów	sektora	pu-
blicznego o dokonanie stosownych zmian 
uchwałami rad gmin, powiatów i Walnego 
Zgromadzenia	Związku	Gmin.

 2. Przesunąć termin Walnego Zebrania Człon-
ków	LGD	na	po	3	grudnia	2008	roku.

	 3.	Spłacić	 pożyczki	 za	 2008	 rok	 i	 wystąpić	
o	nowe	finansowanie.

	 4.	Wystąpić	 o	 zaliczkę	 i	 kredyt	w	BGK	na	
prefinansowanie zadań Lokalnej Strate-
gii	 Rozwoju	 w	 ramach	 PROW	 na	 lata	
2007–2013.

 5. Przyjąć zaproszenie na spotkanie z Regio-
nalną	Izbą	Obrachunkową	nt.	finansowania	
zadań	Lokalnych	Grup	Działania	przez	sa-
morządy.

Konsultacje Lokalnej 
Strategii Rozwoju 
obszaru Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk
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W dniu	 6	 listopada	 uroczyście	 oddano	 do	użytku	kompleks	 sportowy	przy	Zespole	
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. 
Składa się on z dwóch boisk: piłkarskiego o na-
wierzchni	 syntetycznej	 o	 wymiarach	 30x62	 m	
ogrodzonego	do	wysokości	4	m	oraz	boiska	wielo-
funkcyjnego, przeznaczonego do gry w piłkę siat-

Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. 
Propozycja powiatu elbląskiego została zaakcep-
towana przez Ministerstwo Sportu i Turystki oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko 
Mazurskiego. Rada Powiatu w Elblągu zabezpie-
czyła	środki	na	udział	własny	w	inwestycji.	Inwe-
stycję	realizowała	firma	PRESTiGE	spółka	z	o.o.	
ze Szczecina. Wiosną przyszłego roku planuje się 
dodatkowo	rozbudować	obiekt	o	bieżnię,	rzutnię	
do pchnięcia kulą i elementy towarzyszące. Budo-
wa przez samorząd powiatu elbląskiego kolejnego 

Nowe boisko sportowe przy  
Zespole Szkół Ekonomicznych  
i Technicznych w Pasłęku

kową i koszykową o wymiarach 32,1x19,1 m rów-
nież	ogrodzonego	do	wysokości	4	m.	Na	terenie	
obiektu znajduje się budynek sanitarno-szatnio-
wy.	Cały	obiekt	ma	być	profesjonalnie	oświetlony.	
Program	„Moje	 boisko	Orlik	 2012”	 realizowany	
jest	przede	wszystkim	z	myślą	o	dzieciach	i	mło-
dzieży,	aby	mogły	cieszyć	się	z	uprawiania	spor-
tu w bezpiecznych warunkach na nowoczesnych 
obiektach.  Koszt budowy kompleksu wyniósł  
1	063	201	zł,		33%	kosztów	budowy	pokryło	Mi-
nisterstwo	Sportu	i	Turystyki,	kolejne	33%	budżet	
województwa warmińsko-mazurskiego, a pozo-
stałe samorząd (udział powiatu 397 201,94 zł). 
Powiat elbląski wyraził zainteresowanie progra-
mem i zgłosił w nim swój udział, proponując go-
towość	 budowy	 kompleksu	 boisk	 przy	 Zespole	

Gabriela Effenberg, Anna Dawid
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boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole 
ponadgimnazjalnej w Pasłęku (pierwsze boisko 
oddano przy Zespole Szkół w Pasłęku) zostało 
podyktowane potrzebą poprawy infrastruktury 
sportowej	 i	 zapewnieniem	masowej	 dostępności	
do	uprawiania	sportu	dzieciom	i	młodzieży	z	Pa-

Oświaty,	Ryszard	Zagalski	Przewodniczący	Rady	
Powiatu w Elblągu, Starosta Elbląski Sławomir 
Jezierski, Wicestarosta Elbląski Maciej Roma-
nowski, Wójtowie i Burmistrzowie miast i wsi 
z powiatu elbląskiego, dyrektorzy szkół, Radni 
powiatu elbląskiego.

słęka	i	okolic,	w	tym	młodzieży	uczęszczającej	do	
Zespołu.	W	 uroczystości	 otwarcia	 wzięli	 udział	
m.in: Jan Harhaj Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego Przewodniczący 

Komisji	 ds.	 Mniejszości	 Narodowych	 i	 Etnicz-
nych,	Waldemar	Buszan	Dyrektor	Departamen-
tu Sportu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Małgorzata Bogdanowicz-
Bartinkowska Warmińsko-Mazurski Kurator 
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W dniu 14 listopada, na kolejnym posiedze-
niu zebrali się Radni powiatu elbląskie-

go.	Sesja	w	całości	poświęcona	była	przystąpie-
niu powiatu elbląskiego do realizacji projektów 
remontów	 dróg	 powiatowych,	 przy	 współfi-
nansowaniu	 ze	 środków	„Narodowego	Progra-
mu	Przebudowy	Dróg	Lokalnych	2008–2011”.	
Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 
IX/93/07	z	dnia	28	września	2007	roku,	w	spra-
wie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego Powiatu Elbląskiego na lata 2007–2013. 
Podjęcie	 uchwały	 daje	 możliwość	 na	 zrealizo-
wanie następujących przedsięwzięć z zakresu 
remontu dróg: 
	 •	 Wikrowo–Jegłownik (Nr 1103N) 
  km 10+393–10+743 (0,35 km), 
	 •	 Bielnik–Elbląg (Nr 1108N) 
  km 2+400–4+500 (2,1 km), 
	 •	 Ogrodniki–Milejewo (Nr 1132N) 
  km 8+124–10+229 (2,1 km), 
	 •	 Nadbrzeże–Łęcze 
  0+000–2+904 (2,9 km), 
	 •	 Sałkowice–Surowe (Nr 1175N) 
	 	 km	2+853–6+453	(3,6	km).
Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do re-
alizacji	projektów.	Odbyło	się	spotkanie	z	Wójtami	
i	Burmistrzami	odnośnie	
propozycji udziału w w/w 
programie na zasadzie 
partnerstwa z powiatem 
lub partnerstwa powiatu  
przy wniosku miasta lub 
gminy lub gminy. Za-
warto porozumienia do-
tyczące remontów dróg 
powiatowych i chodni-
ków z gminami, które 
zgłosiły swój akces tj. 
z	 Gminą	 Gronowo	 El-
bląskie,	 Gminą	 Elbląg,	

Gminą	Milejewo,	Miastem	i	Gminą	Tolkmicko	
oraz	Miastem	i	Gminą	Pasłęk.
Zawarto	również	porozumienie	z	powiatem	wę-
gorzewskim, który nie będzie składał wniosku 
w ramach „Narodowego Programu Przebudo-
wy	Dróg	 Lokalnych	 2008–2011”	 na	 rok	 2009	
i w związku z tym przekazał powiatowi elblą-
skiemu	uprawnienia	do	swojej	części	przyznanej	
kwoty  (582 tys. zł). 
Powiat	elbląski	złożył	na	rok	2009	w	ramach	
programu „Narodowy Program Przebudo-
wy	Dróg	Lokalnych	 2008–2011”	 następujące	
wnioski:
	 •	 jeden	wniosek	obejmujący	projekt	remontu	dro-

gi	powiatowej		i	chodników	Nr	1132N	Ogrod-
niki–Milejewo km 8+124–10+229 (2,1 km), 
Nadbrzeże–Łęcze	km	0+000–2+904	(2,9	km)	
oraz projekt remontu drogi powiatowej i chod-
ników Nr 1175N Sałkowice–Surowe (do 
1175N)	km	2+853–6+453	(3,6	km),

	 •	 wniosek	rezerwowy	obejmujący	projekt	remon-
tu drogi powiatowej i chodników Nr 1108N 
Bielnik–Elbląg km 2+400–4+500 (2,1 km) 
oraz projekt remontu drogi powiatowej i chod-
ników Nr 1103N Wikrowo–Jegłownik km 
10+393–10+743 (0,35 km).

Sesja Rady Powiatu
Anna Dawid
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W dniach 19–23 listopada 
powiat elbląski organizo-

wał międzynarodową konferen-
cję europejskiej sieci współpracy 
„WiMi” (Wide Minds) pod ty-
tułem „Ludzkie oblicze cyfrowej 
edukacji”.  Komisja Europejska 
w	 bieżącym	 roku	 zatwierdzi-
ła do realizacji tylko trzy pro-
jekty sieciowe, w tym projekt 
„WiMi”. Spotkanie w Elblągu 
stało	się	zatem	oficjalną	inaugu-
racją	działalności	nowo	powstałej	
sieci współpracy, która objęła 15 
krajów: Walię, Irlandię, Szwecję, 
Finlandię,	Danię,	Niemcy,	Austrię,	Francję,	Hisz-
panię,	Włochy,	Grecję,	Cypr,	Turcję,	Czechy	i	Pol-
skę. Konferencję poprzedziło robocze spotkanie 
22 koordynatorów projektu „WiMi” z 15 krajów 
Europy,	które	zorganizowano	w	dniach	16–18	li-
stopada. Przez pierwsze trzy dni liderzy projektu  

z poszczególnych krajów uzgad-
niali szczegóły podejmowanych 
działań w perspektywie naj-
bliższych	trzech	lat	oraz	zakres	
odpowiedzialności	 każdego	
z regionów. Sieć współpracy 
„WiMi” dysponuje własną mul-
timedialną platformą interneto-
wą,	która	służyć	będzie	liderom	
projektu oraz uczestniczącym 
w nim szkołom do utrzymy-
wania wzajemnych kontaktów, 
sprawnego obiegu informacji 
oraz upowszechniania osiągnięć 
szkół. Niezbędne zatem były 

zajęcia warsztatowe, podczas których liderzy pro-
jektu zapoznali się z obsługą wszystkich narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych w projekcie. 
Koordynatorzy	 rozstrzygnęli	 także	 konkurs	 na	
logo nowej sieci współpracy. Wzięły w nim udział 
szkoły z wszystkich krajów partnerskich projektu. 

Konferencja „Ludzkie oblicze 
cyfrowej edukacji”

Marek Murdzia
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Konkurencja była bardzo wyrównana, wiele na-
desłanych przez szkoły prac było na bardzo wy-
sokim poziomie, w związku z czym koor-
dynatorzy mieli trudne zadanie. Po wielu 
rundach głosowań wyłoniono ostatecznie 
zwycięzcę	 –	 wygrała	 praca	 Darii	 Ruciń-
skiej uczennicy kl. I Liceum Plastycznego 
w	Gronowie	Górnym.
Oficjalnego	 otwarcia	 konferencji	 dokonał	
Starosta Elbląski Sławomir Jezierski w dniu 
19 listopada. Uczestniczyło w nim 77 na-
uczycieli z wszystkich krajów objętych pro-
jektem	oraz	specjalni	goście:	Janusz	Samarow	
–	Wicekurator	Oświaty	w	Olsztynie,	Ryszard	
Zagalski – Przewodniczący Rady Powiatu w 
Elblągu,	 Joanna	Bożena	Naspińska	–	Prze-
wodnicząca	 Komisji	 Oświaty,	 Kultury,	 Sportu	
i	Turystyki	Rady	Powiatu	w	Elblągu,	Gabriela	Ef-
fenberg – Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, 

Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powia-
towego w Elblągu oraz Anna Korzeniow-
ska – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Elblągu.
Wszystkie zajęcia prowadzone były w języ-
ku angielskim bez udziału tłumaczy, zatem 
uczestnicy	musieli	wykazać	 się	dość	dobrą	
sprawnością	komunikacyjną	w	tym	języku.	
Polskę reprezentowało siedem nauczycie-
lek z powiatu elbląskiego i miasta Elbląga, 
wszystkich typów szkół, tj. podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Pod koniec drugiego dnia konferencji 
w	Atrium	hotelu	Gromada	odbyły	się	mię-

dzynarodowe	 targi.	 Każdy	 z	 uczestniczących	
krajów na swoim stoisku promował swój region.  

Można	też	było	skosztować	próbek	regionalnych	
potraw oraz charakterystycznych napojów. Na sto-
isku polskim szczególnym zainteresowaniem cie-

szył	 się	 staropolski	 sękacz,	nie	 zabrakło	 też	
innych rodzimych smakołyków, m.in. kró-
wek	z	elbląskiej	„Wolności”	i	piwa	„Specjal”.	
W trakcie targów nauczyciele z poszczegól-
nych krajów demonstrowali swoją muzy-
kę i tańce; uczestnicy przeszli w ten sposób 
krótki kurs m.in. flamenco, sirtaki, góralskich 
tańców z Walii i wielu innych regionów. 
W ten sposób ostatecznie zostały przełama-
ne ewentualne bariery w kontaktach między 
uczestnikami	z	różnych	krajów.
Konferencja miała bardzo praktyczny wy-
miar,	 większość	 zajęć	 była	 prowadzona 
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w formie warsztatowej, którym towa-
rzyszyły liczne sesje pytań i odpowiedzi. 
Uczestnicy	 mogli	 też	 wyjaśniać	 wszelkie	
wątpliwości	 podczas	 konsultacji	 z	 przed-
stawicielami British Council: Lowri Jones 
i	Owain	Wright.	Wątpliwości	było	wiele,	
gdyż	 większość	 nauczycieli	 uczestniczą-
cych	w	konferencji	nie	miała	wcześniej	do	
czynienia z projektami Comenius.
Pracowity	 tydzień	 zaowocował	 aż	 jedena-
stoma projektami multilateralnej współ-
pracy partnerskiej szkół. Ponadto, uczest-
nicy w praktyczny sposób zapoznali się ze 
sposobami wzbogacenia swojego warsztatu 
dydaktycznego o techniki multimedialne, takie 
jak	 tworzenie	 przez	 uczniów	 własnych	 filmów	
animowanych, przygotowanie i edycja krótkome-
trażowych	 filmów	 DVD,	 wykorzystanie	 multi-
medialnych	możliwości	współczesnych	telefonów	
komórkowych i smartphonów w pracy z ucznia-
mi. W trakcie warsztatów uczestnicy „nakręcili” 
nawet	swój	własny	krótki	film	animowany,	
co	świadczy	o	tym,	że	w	praktyczny	sposób	
przyswoili sobie przekazywaną wiedzę.
W	programie	konferencji	znalazły	się	też	
wizyty studyjne – liderzy projektu zapo-
znali się z pracą Wojewódzkiej Bibliote-
ki Pedagogicznej w Elblągu. Szczególnie 
duże	wrażenie	zrobiła	prezentacja	wyko-
rzystania platformy e-learningowej Mo-
odle w pracy biblioteki. Ponadto uczestni-
cy konferencji odwiedzili łącznie dziewięć 
placówek	oświatowych	na	terenie	powiatu	
elbląskiego	i	miasta	Elbląga.	Na	gościach	
duże	wrażenie	zrobiła	estetyka	szkół	i	bar-
dzo	dobre	wyposażenie	w	pomoce	dydaktycz-
ne.	W	większości	przypadków	to	sami	ucznio-
wie, przedstawiciele samorządu uczniowskiego, 
oprowadzali	gości	po	swojej	szkole.
Mimo	bardzo	dużego	obciążenia	programu	za-
jęciami udało się pod koniec konferencji wygo-
spodarować nieco czasu na zwiedzanie Muzeum 
Zamkowego w Malborku, które pozostawiło 
niezapomniane	wrażenia.
Łącznie	w	dniach	od	16	do	23	listopada	przewi-
nęło się 81 osób uczestniczących w konferencji, 

które	reprezentowały	15	różnych	krajów	i	posłu-
giwały się 14 rozmaitymi językami.
Projekt „WiMi” będzie realizowany przez co 
najmniej kolejne trzy lata. W Starostwie Po-
wiatowym w Elblągu zostało utworzone Regio-
nalne Centrum Koordynacyjne (RCC), którego 
liderem jest Marek Murdzia. Zadaniem RCC 

będzie wspieranie szkół regionu elbląskiego 
w przygotowaniu i realizacji projektów partner-
skiej współpracy szkół Comenius, koordynowa-
nie działań w ramach sieci współpracy „WiMi” 
oraz redagowanie międzynarodowego magazynu 
on-line pod nazwą „Kalejdoskop”. W magazy-
nie zamieszczane będą materiały przygotowane 
przez nauczycieli i uczniów z wszystkich 15 kra-
jów uczestniczących w sieci „WiMi”. Pierwszy 
numer „Kalejdoskopu” zaplanowano na koniec 
stycznia 2009 roku.
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W dniu 28 listopada na kolejnym posiedze-
niu zebrali się radni naszego powiatu.

Podczas Sesji podjęto m.in. uchwały:
	 •	 w	 sprawie	przyjęcia	do	 realizacji	„Programu	

działań powiatu elbląskiego na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2009–2014”,

	 •	 w	sprawie	zatwierdzenia	do	realizacji	projektu	
pn.	„Od	gimnazjalisty	do	maturzysty”	w	ramach	
Priorytetu	IX,	Działania	9.1.2	Wyrównywanie	
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic	w	jakości	usług	edukacyjnych	PO	Kapi-
tał	Ludzki	dofinansowanego	ze	środków	EFS,

	 •	 w	sprawie	zatwierdzenia	planu	kontroli	Ko-
misji Rewizyjnej w 2009 roku.

Wręczone zostały stypendia motywacyjne za 
II semestr roku szkolnego 2007/2008 uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych pochodzącym z tere-
nu naszego powiatu. 
Wręczone	 zostały	 również	 dyplomy	 i	 nagrody	
w tegorocznej edycji konkursu „Najatrakcyj-
niejsza	 wieś	 turystyczna	 powiatu	 elbląskiego”.	
Do	 finału	 powiatowego	 konkursu	 zgłoszonych	
zostało	przez	urzędy	gmin	6	miejscowości:	Su-
chacz (gm. Tolkmicko), Zwierzno, Stalewo (gm. 
Markusy),	Przezmark	(gm.	Elbląg),	Święty	Ga-
j(gm. Rychliki), Rucianka (gm. Młynary). Po 
dokonaniu	przeglądu	zgłoszonych	miejscowości	
i dokładnej ocenie w oparciu o kryteria ustalone 
w regulaminie konkursu komisja zadecydowała 
jednogłośnie	o	następującym	podziale	nagród:

I	miejsce	–	Święty	Gaj
nagroda	w	wysokości	5000	zł

II	miejsce	–	Suchacz	
nagroda	w	wysokości	3000	zł
III	miejsce	–	Przezmark

nagroda	w	wysokości	2000	zł

Krótka charakterystyka nagrodzonych miejsco-
wości.

Święty	Gaj	(sołtys Zbigniew Jas)
Wieś	liczy	300	mieszkańców.	Otacza	ją	z	dwóch	
stron	 las	 bogaty	w	 zwierzynę	 łowną.	O	 atrak-
cyjności	 turystycznej	 stanowi	 również	 bliskość	
Kanału Elbląskiego. We wsi utrzymywany jest 
porządek	i	czystość.	Prowadzona	jest	segregacja	
odpadów.	 O	 czystości	 środowiska	 naturalnego	
mogą	świadczyć	liczne	gniazda	bocianie	(ok.	30	
rodzin).	Turyści	mogą	 zatrzymać	 się	 w	Domu	
Pielgrzyma oferującym 35 miejsc noclegowych. 
W	ciągu	ostatniego	roku	pomieszczenia	Domu	

XVII Sesja 
Rady Powiatu

Marek Murdzia, Anna Dawid



21

Biuletyn Informacyjny

Pielgrzyma przeszły gruntowną modernizację. 
Wśród	dostępnych	obiektów	znajdują	się	przy-
stanek autobusowy, boiska sportowe, plac zabaw 
dla	dzieci,	nowoczesna	dobrze	wyposażona	świe-
tlica,	sklepy.	Zwiedzić	można	również	neogotyc-
ki	kościół,	w	którym	przechowywane	są	relikwie	
św.	Wojciecha.	Przez	wieś	przebiega	międzyna-
rodowa trasa rowerowa oraz turystyczny szlak 
pieszy	PTTK	EL-2107-n	„Szlak	Świętego	Woj-
ciecha”. Trwają przygotowania do oznakowania 
szlaków pieszych i rowerowych prowadzących 
przez las do ciekawych miejsc. Wszystkie obiek-
ty	są	odpowiednio	oznakowane,	zaś	w	centrum	
znajduje się tablica informacyjna z opisem miej-
scowości	i	mapy	szlaków	turystycznych.	Główną	
atrakcją	turystyczną	jest	miejsce	kultu	św.	Woj-
ciecha wraz z sanktuarium, ołtarzem polowym 
i	drogą	krzyżową.	Co	roku	przybywają	tu	liczne	
pielgrzymki z całego kraju. We wsi działa Koło 
Gospodyń	Wiejskich.	Wspólnie	z	radą	sołecką	
organizowane są festyny i spotkania integracyj-
ne dla mieszkańców. 

Suchacz (sołtys Barbara Nowicka)
Miejscowość	ma	950	mieszkańców.	Wieś	bardzo	
atrakcyjnie	 położona	 nad	 Zalewem	 Wiślanym	
na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 
Elbląskiej.	Wieś	 jest	 zwodociągowana	 i	 skana-

lizowana.	 W	 2009	 roku	 SANEPID	 dopuścił	
plażę	w	Suchaczu	do	użytku.	Istnieje	możliwość	
zakwaterowania w gospodarstwie agroturystycz-
nym	lub	kwaterach	prywatnych,	można	wynająć	
domki letniskowe. Została wydzielona działka 
pod	 pole	 namiotowe.	 Do	 dyspozycji	 turystów	
pozostaje	 łącznie	około	60	miejsc	noclegowych.	
W	 miejscowości	 znajduje	 się	 dobrze	 utrzyma-
ny przystanek autobusowy, przystań jachtowa, 
dwa bary, pięć sklepów, poczta, punkt apteczny, 
przychodnia	 zdrowia,	 kościół,	 szkoła	podstawo-
wa. Przez Suchacz prowadzą szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe, w tym międzynarodowy szlak 
rowerowy	R64.	Działa	 aktywnie	 świetlica	 wiej-
ska. Wszystkie obiekty są czytelnie oznakowane. 
W centrum wsi znajduje się estetyczna tablica 
informacyjna oraz mapa regionu z zaznaczony-
mi	szlakami	turystycznymi.	Jest	tu	również	obe-
lisk	upamiętniający	bitwę	na	Zalewie	Wiślanym	
w	 1463	 r.,	 bardzo	 dobrze	 utrzymany	 staraniem	
mieszkańców. 
We wsi aktywnie działa rada sołecka oraz Stowa-
rzyszenie	Miłośników	Suchacza	i	Okolic.	Z	ich	
inicjatywy organizowanych jest wiele cyklicz-
nych imprez o charakterze kulturalnym i rekre-
acyjnym, m.in. festiwal szant, festyn rodzinny, 
noc	świętojańska,	Wielka	Orkiestra	Świątecz-
nej Pomocy (jedna z nielicznych w powiecie), 
Dzień	Dziecka,	dożynki	wiejskie.	Od	5	 lat	pro-

wadzona jest kro-
nika	 miejscowości.	
Działa	 taneczny	
zespół dziecięcy, 
sekcja aerobiku dla 
kobiet. Aktywną 
działalność	 pro-
wadzi	 Koło	 Go-
spodyń Wiejskich 
i Koło Emery-
tów, uczestnicząc 
w wielu lokalnych 
i regionalnych kon- 
kursach, targach 
i przeglądach. Sta-
raniem mieszkań-
ców zbudowana 
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została	 scena	na	plaży,	 co	znacznie	ułatwia	or-
ganizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 
i	turystów.	Dzięki	dużej	aktywności	i	integracji	
środowiska	 lokalnego	 wieś	 w	 ostatnim	 okre-
sie	 bardzo	 zyskała	 na	 estetyce	 i	 atrakcyjności	
turystycznej, co w połączeniu z korzystnym 
położeniem	 geograficznym	 sprzyja	 rozwojowi	
turystyki.	 Dzięki	 olbrzymiemu	 zaangażowaniu	
mieszkańców od trzech lat prowadzona jest nie-
publiczna	szkoła	podstawowa.	Od	2007	r.	wieś	
realizowała projekt „Na królewskim szlaku”, 
dzięki czemu od maja 2008 r. Suchacz stał się 
„wioską	kaperską”.	W	związku	z	tym	cała	wieś	
zyskała na estetyce, pojawiły się elementy deko-
racyjne nawiązujące stylistyką do tematyki Za-
lewu	Wiślanego	i	łodzi	kaperskich.	Mieszkańcy	
wykonali imponującą makietę bitwy na Zalewie 
Wiślanym	 w	 1463	 r.,	 która	 jest	 eksponowana	
w budynku szkoły podstawowej. Stowarzysze-
nie i Rada Sołecka opracowały strategię działań 
na	rzecz	swojej	miejscowości	i	planują	realizację	
kolejnych	projektów	w	najbliższych	latach.

Przezmark	(sołtys	Zofia	Rychter)
Wieś	 licząca	 około	 110	 mieszkańców,	 ma-
lowniczo	 położona	 w	 południowej	 części	
Wzniesienia Elbląskiego, otoczona z trzech 
stron lasami. Znajdują się tu wiekowe dęby 
Pięciu	Braci.	Dziewiętnastowieczne	 budynki	
mieszkalno-gospo-
darcze ozdobione są 
kamieniami i starymi 
drzewami owocowy-
mi.	Wieś	leży	na	szla-
ku Pocztyliona, który 
zachęca do organi-
zowania atrakcyjnych 
wycieczek pieszych, 
rowerowych i kon-
nych.	 Wieś	 w	 peł-
ni zwodociągowana 
i skanalizowana. We 
wsi znajduje się intere-
sujący	 gotycki	 kościół	
z	XIII	wieku,	położo-

ny na wzniesieniu, otoczony kamienno-cegla-
nym	murem.	Znajdują	się	 tu	 także	dwa	domy	
podcieniowe	 z	 początków	 XIX	 wieku.	 Wieś	
posiada dogodną komunikację autobusową 
z	Elblągiem	i	sąsiednimi	miejscowościami.	We	
wsi funkcjonują dwa sklepy oraz punkt pocz-
towy.	 Na	 rzecz	 lokalnej	 społeczności	 działają	
Środowiskowy	Dom	Samopomocy	oraz	Wiej-
ska	Świetlica	z	Punktem	Bibliotecznym.	Orga-
nizują one zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz 
sportowo-rekreacyjne.	 Świetlica	 posiada	 stały	
dostęp	do	Internetu,	można	tu	także	otrzymać	
wszelkie informacje dotyczące Przezmarka. 
Istnieje	 także	 możliwość	 nauki	 jazdy	 konnej	
w gospodarstwie agroturystycznym. Wszystkie 
ważniejsze	obiekty	we	wsi	są	prawidłowo	i	czy-
telnie oznakowane. Ze względu na szczególne 
zaangażowanie	 mieszkańców	 odbywa	 się	 tutaj	
cyklicznie wiele ciekawych wydarzeń kultural-
nych i artystycznych, m.in. Powiatowy Festiwal 
Piosenki	 Popularnej	 „Słowiki”,	 Dzień	 Dziecka,	
festyny	 parafialne	 oraz	 sportowo-rekreacyjne.	
Świetlica	wiejska	skutecznie	aplikuje	o	dodatko-
we	środki	finansowe,	uczestnicząc	w	konkursach	
grantowych, dzięki czemu zrealizowano cykl zajęć 
plastycznych	oraz	informatycznych,	a	także	wy-
posażono	kawiarenkę	 internetową.	Mieszkańcy	
wsi starają się kultywować tradycje ludowe i ku-
linarne, co stanowi dodatkową atrakcję dla tury-
stów	odwiedzających	tę	miejscowość.



28 listopada, podczas Sesji Rady Powiatu, 
Starosta Elbląski wręczył uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu naszego powia-
tu	 stypendia	 motywacyjne.	 Otrzymało	 je	 18	
uczniów.

Na Sesję Rady Powiatu zostali zaproszeni rów-
nież	 sołtysi	 wsi	 nagrodzonych	 w	 tegorocznej	
edycji	 konkursu	 „Najatrakcyjniejsza	 wieś	 tu-
rystyczna powiatu elbląskiego”: Zbigniew Jas, 
Barbara	Nowicka	oraz	Zofia	Rychter.		

Obrady radnych

Stypendyści Starosty

Nagrodę za I miejsce odbiera sołtys Świętego Gaju Zbigniew Jas Sołtysi nagrodzonych wsi wraz z Wójtami

Stypendyści Starosty




