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Powiat Elbląski w odpowiedzi na w II kon-
kurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Gmin 

RP Euroregion Bałtyk, opracował i złożył wnio-
sek o dofinansowanie projektu pn. „Powielajmy 
to co dobre, naprawiajmy to co złe” w ramach 
programu „Fundusz Małych Grantów Transgra-
nicznych i Międzyregionalnych” dofinansowane-
go ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-
2009. Uzyskane dofinansowanie na w/w projekt 
wyniosło 28 942,00 euro, co stanowi 85% warto-
ści projektu.

Partnerem w projekcie był Powiat Steinburg 
(Kraj Związkowy Szlezwik-Holsztyn), z któ-
rym Powiat Elbląski współpracuje od 2001 roku. 
Projekt ten bazował na współpracy polsko-nie-
mieckiej, jaką wypracowały wcześniejsze projek-
ty m.in. coroczna wymiana młodzieży polskiej 
i niemieckiej. Wspólne warsztaty i spotkania obu 
samorządów byłyby kolejnym fundamentem do 
budowania wzajemnego zrozumienia, przezwy-
ciężenia uprzedzeń i burzenia stereotypów. Pro-
jekt wzmocnił partnerstwo powiatów oraz po-

zwolił na bezpośrednie kontakty z Wydziałami 
merytorycznymi obu samorządów oraz jednost-
kami organizacyjnymi. 

Podczas wizyty gości z Niemiec w Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłę-
ku zostało zasadzone symboliczne drzewko przy-
jaźni. Podobnie podczas pobytu delegacji polskiej 
w Niemczech zasadzono drzewko przyjaźni przy 
budynku Starostwa Powiatu Steinburg w Itzehoe.

Projekt zakładał wzmocnienie operacyjne sa-
morządów poprzez wymianę doświadczeń pod-
czas wspólnie zorganizowanych spotkań i warsz-

„Powielajmy to co dobre,  
naprawiajmy to co złe”

Gabriela Effenberg, Barbara Borawska
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tatów na terenie Polski i Niemiec. Służyć one 
miały poznaniu zakresu zadań własnych samorzą-
du, sposobu i metod ich realizacji przez jednostki 
organizacyjne obu powiatów. W tym celu uczest-
ników projektu podzielono na 4 grupy tematycz-
ne: OśWIaTę, TURySTyKę I PROMO-
cję, BEZPIEcZEńSTWO I PORZądEK  
PUBLIcZNy, POMOc SPOłEcZNa 
I ZdROWIE. 

Pierwsze rezultaty projektu było widać już 
w lipcu br., kiedy to kilku uczestników projek-
tu z powiatu Steinburg, po czerwcowej wizycie 
w Polsce, odwiedziło ponownie powiat elbląski, 
zabierając ze sobą swoich znajomych z Niemiec.

Projekt rozpoczął się 25 maja br. Zgodnie 
z założeniami projektu, w dniach 3 i 6 czerwca 
br. przebywała na terenie powiatu elbląskiego 30 
osobowa delegacja z Niemiec. W ramach wizyty 
odbyły się warsztaty czterech grup 
tematycznych polsko-niemieckich. 
Ze strony polskiej w warsztatach 
uczestniczyli: Przewodniczący Rady 
Powiatu Ryszard Zagalski, Starosta 
Elbląski Sławomir jezierski, Wi-
cestarosta Elbląski Maciej Roma-
nowski, Sekretarz Powiatu jacek 
augustynowicz, Radni z rzeczowo 
właściwych Komisji, pracownicy 
Starostwa Powiatowego w Elblągu 
oraz dyrektorzy i pracownicy jedno-
stek organizacyjnych powiatu. Z po-

wiatu Steinburg w warsztatach 
udział wzięli: Przewodniczący 
Rady Powiatu Hans Friedrich 
Tiemann, Wicestarosta Susanne 
clorius, pracownicy administra-
cji samorządowej z równorzęd-
nych komisji i jednostek organi-
zacyjnych. łącznie w warsztatach 
wzięło udział 60 osób. 

drugi etap realizacji pro-
jektu stanowił wyjazd studyj-
ny w dniach od 31 sierpnia do 
3 września br. 30-osobowej gru-

py samorządowców z powiatu elbląskiego, która 
brała udział w warsztatach szkoleniowych i wi-
zytach studyjnych na terenie partnerskiego po-
wiatu Steinburg w Niemczech. Program pobytu 
był bardzo bogaty – obejmował liczne wizyty 
studyjne w instytucjach i organizacjach, pozosta-
jących w kręgu zainteresowania poszczególnych 
grup tematycznych. W celu bardziej efektywne-
go wykorzystania czasu, dla każdej z grup za-
planowano odrębny program. Gospodarze przy-
gotowali również dla relaksu zawody sportowe 
w zupełnie nieznanych w Polsce dyscyplinach, 
takich jak Bosseltour (połączenie golfa z kręgla-
mi) czy Fahrradringreiten (współczesna odmia-
na średniowiecznego turnieju rycerzy, w którym 
konie zastąpiono rowerami). W obydwu konku-
rencjach reprezentacja powiatu elbląskiego oka-
zała się niezwyciężona.
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Grupa OŚWIATA 
Wizyta w Polsce grupy OśWIaTa rozpoczęła 

się od Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kamionku Wielkim. Goście byli zainteresowa-
ni zasadami finansowania tego typu placówek oraz 
prowadzonymi metodami pracy z trudną młodzie-
żą. Wyrażali słowa uznania za dobre wyposażenie 
klasopracowni i prowadzonymi metodami wycho-
wawczymi w tym prowadzonymi w godzinach 

popołudniowych. Następnie wizytowano Zespół 
Szkół w Pasłęku i Zespół Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku. Bardzo duże wrażenie 
na gościach zrobił kompleks boisk sportowych 
o nawierzchni tartanowej, funkcjonujące w obu 
placówkach. W czasie warsztatów dokonano wy-
miany poglądów i porównań odnośnie zasad funk-
cjonowania i finansowania oświaty, w tym szcze-
gólnie różnic w systemach edukacyjnych w Polsce 
i Niemczech. Wszystkie placówki dla bliższego 
zobrazowania systemu oświaty w Polsce przygo-
towały prezentację multimedialną. 

Podczas wizyty w Niemczech uczestnicy pro-
jektu z grupy Oświata zwiedzili i zapoznali się 
z funkcjonowaniem Sophie-Scholl-Gymnasium 
w Itzehoe. Uczestnicy projektu wizytowali tak-
że Regionalne centrum Szkolenia Zawodowego 
powiatu Steinburg w Itzehoe. W powiecie Stein-

burg jest to jedyna szkoła zawodowa. O zawodach 
w których kształci szkoła decydują pracodawcy. 
Pod potrzeby pracodawców ukierunkowywane 
jest kształcenie. Z uwagi na unikatowe zawody 
(produkcja kapeluszy, mikrotechnolog) w których 
kształci szkoła są tu uczniowie z całych Niemiec. 

Kolejna wizytacja odbyła się w Młodzieżowych 
Warsztatach Oelixdorf, gdzie uczestnicy delegacji 

wzięli udział m.in. w zajęciach 
terapeutycznych z uczniami oraz 
podsumowali funkcjonowanie 
oświaty w Polsce i Niemczech. 
członkowie delegacji z Niemiec 
podkreślali, że podczas wizyty 
w Polsce duże wrażenie zrobiło 
bardzo dobre wyposażenie klas 
w pomoce dydaktyczne oraz duża 
ilość zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów. Bardzo wysoko oceniono 
obiekty sportowo-rekreacyjne na 
terenie szkół powiatu elbląskiego. 
Podkreślali, że w klasach jest czy-
sto, kolorowo, klasy są ukwieco-
ne, gdzie w odróżnieniu od szkół 

w Niemczech, w których klimat wydaje się bardziej 
”surowy i zimny”. Natomiast strona polska była peł-
na uznania dla dobrze zorganizowanego kształcenia 
zawodowego w Niemczech oraz bardzo dobrej bazy 
do praktycznego kształcenia zawodowego. Podo-
bało się również finansowanie płac dla nauczycieli 

„Grupa oświatowa” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaczym 
w Kamionku Wielkim

„Grupa oświatowa”.  Gimnazjum w Itzehoe
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skim oraz mieszkania usamodzielnienia w Pa-
słęku. Wychowankowie domu dziecka „Orle 
Gniazdo” w Marwicy zaprezentowali pantomimę 
pt. „drzewo” oraz zaprosili uczestników projektu 
na ognisko integracyjne. 

Natomiast podczas wizyty w Niemczech 
uczestnicy projektu zapoznali się z kooperacyjnym 
projektem Toy’s company Glückstadt, polegają-
cym na zbieraniu podarowanych zabawek, które po 
sprawdzeniu są naprawiane i uzupełniane, a następ-

nie bezpłatnie przekazywane organi-
zacjom społecznym oraz potrzebują-
cym rodzinom. Władze Glückstadt, 
na prowadzenie ww. przedsięwzięcia, 
przekazały nieodpłatnie obiekt starej 
szkoły, w którym po przeprowadzo-
nych pracach remontowo-moderni-
zacyjnych uruchomiono miejsca pracy 
dla osób długotrwale bezrobotnych. 
Następnie wizytowano dom opie-
kuńczy dla seniorów Itzehoe Olende-
el oraz miejsca pracy dla osób chorych 
psychicznie (Związek Pracy Steinberg 

Regionalne centrum Szkolenia Zawodowego w Itzehoe

największym problemem zarówno w Polsce jak 
i Niemczech są ograniczone środki finansowe na 
realizację zadań oświatowych i inwestycje oraz 
częste reformy w oświacie i długi okres ich wdra-
żania bez zabezpieczenia dostatecznych środków 
finansowych.

i samo zatrudnianie nauczycieli – w Niemczech na-
uczyciel jest urzędnikiem państwowym.

Stwierdzono, że oświata w obu krajach jest 
bardzo ważna i wymaga dużych środków fi-
nansowych oraz bardzo dobrej bazy i kadry dy-
daktycznej. Obie grupy doszły do wniosku, że 

W trakcie warsztatów w Polsce uczestnicy 
projektu zapoznali się ze szczegółowymi zasada-
mi funkcjonowania placówek oraz prowadzony-
mi formami pomocy, mającymi na celu udzielanie 
daleko idącego wsparcia na rzecz osób starszych, 
niepełnosprawnych oraz dzieci pozbawionych 
właściwej opieki ze strony rodzin biologicznych. 
Przedstawiono prezentacje multimedialne, które 
dotyczyły: zintegrowanego wielopłaszczyznowe-
go systemu pomocy rodzinie w powiecie elblą-

Grupa  
POMOC SPOŁECZNA I ZDROWIE
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Itzehoe) i miejsca pracy dla osób upośledzonych in-
telektualnie i fizycznie (Związek Pracy Steinberg It-
zehoe). Grupie polskiej bardzo spodobał się projekt 
aWO. aWO jest organizacją społeczną, działającą 
na terenie Niemiec. Projekt dotyczy przejmowania 
zdewastowanych ogrodów działkowych i przywra-
cania im ich pierwotnej funkcji. W prace te zaanga-
żowane są osoby długotrwale bezrobotne. Efektem 
tej działalności jest pozyskiwanie znacznych ilości 

warzyw, które są dystrybuowane nieodpłatnie wśród 
osób wymagających takiej formy wsparcia. 

Nie obeszło się bez panelu dyskusyjnego. 
Omówiono prowadzone techniki pracy, formy 
opieki, zasady działalności i sposoby jej finan-
sowania. Wymieniono wzajemne doświadczenia 
posiadane w danych dziedzinach. Uczestnicy 
grupy ustalili również formy dalszego kontaktu 
i bieżącej wymiany doświadczeń.

Uczestnicy projektu podczas warsztatów w Pol-
sce wizytowali: wieś tematyczną aniołowo, gospo-
darstwo agroturystyczne „Pałac w janowie” i „So-
kolnik” oraz odbyli rejs po Kanale Elbląskim na 
trasie Elbląg – Buczyniec, gdzie zapoznali się z jego 
historią oraz współczesnym wykorzystaniem do ce-
lów turystycznych. Uczestnicy szczególnie intereso-
wali się możliwością pozyskania dodatkowych środ-
ków na finansowanie niezbędnych remontów i prac 
adaptacyjnych w zabytkowym obiekcie. Pytania 
dotyczyły m.in. sposobów pozyskiwania gości oraz 
metod promocji gospodarstwa w Polsce i za granicą 
oraz kultywacji dawnych zawodów w Polsce takich 
jak kowal. Uczestnicy mieli możliwość spróbowania 
swoich sił w mini-turnieju rzutu podkową.

Pobyt w Niemczech grupa rozpoczęła warszta-
tami na zabytkowym żaglowcu „Rigmor”. jest to naj-
starszy w Niemczech sprawny żaglowiec (z 1853 r.), 
początkowo wykorzystywany przez służby celne, 
potem jako statek szkolny, obecnie służy wyłącznie 

Grupa  
TURYSTYKA i PROMOCJA

turystom jako jedna z większych atrakcji turystycz-
nych regionu. Następnie grupa wizytował kompleks 
sportowy w Brokdorf (kryte lodowisko, pływalnię 
i halę sportową) oraz elektrownię jądrową w Brok-
dorf. Uwagę zwraca fakt, że obecnie elektrownia 
stała się sporą atrakcją turystyczną (tzw. turystyka 
przemysłowa). W odpowiedzi na rosnące zaintere-
sowanie turystów, przy elektrowni funkcjonuje cen-
trum informacji, w którym turyści mogą szczegó-
łowo zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu, nie 
zakłócając jednocześnie jego normalnej pracy. Ko-
lejną atrakcją turystyczną jaką podziwiali uczestnicy 
projektu była miejscowość Wilster, a dokładniej jej 
Stare Miasto i okoliczne wiatraki. Władze samo-
rządowe miasta dbają o zachowanie historycznego 
dziedzictwa miejscowości, które nadaje mu niepo-
wtarzalnych charakter. Okolice Wilster pod wzglę-
dem krajobrazowym bardzo przypominają Żuławy 
Elbląskie. Zachowało się tu też kilka zabytkowych 
wiatraków, które obecnie są dużą atrakcją turystycz-
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ną. Opiekują się nimi członkowie stowarzyszeń po-
woływanych specjalnie w tym celu. Uwagę zwraca 
fakt, że organizacje te w większości opierają swoje 
działania na funduszach pochodzących ze składek 
członkowskich i nie korzystają ze wsparcia finan-
sowego państwa czy samorządu. Kolejna wizyta-
cja odbyła się w muzeum fajansu w Kellinghusen. 
Miejscowość skutecznie powiązała swój wizerunek 
z tematyką fajansu, m.in. poprzez umieszczenie 
dużych ceramicznych obiektów na rondach przy 
drogach dojazdowych do miasteczka. W centrum 
widać również wiele akcentów związanych z pro-
dukcją fajansu. Wszystkie te cechy sprawiają, iż 
miejscowość zyskuje na atrakcyjności turystycznej 
i może skutecznie wykorzystywać tematykę fajansu 
jako element promocji. 

Grupa Turystyka i Promocja zapoznała się 
z także z ideą „Käsestrasse” podczas wizyty w Ho-
henlockstedt. Mało kto zdaje sobie sprawę, jaką 
różnorodność serowych przysmaków oferują pół-
nocne Niemcy. dlatego właśnie powstał „Szlak Se-
rowy” („Käse-Straße”). Tworząca 500-kilometrową 

pętlę trasa przebiega przez sam środek nadmorskiej 
krainy i łączy wytwórnie sera pomiędzy Morzem 
Północnym a Morzem Bałtyckim, łabą i granicą 
duńską. Liczne gospodarstwa serowarskie oraz po-
nad 30 zakładów produkcyjnych wytwarzają łącz-
nie ponad 100 gatunków sera. Typowy dla regionu 
jest ser tylżycki. Mimo postępu technicznego sero-
warstwo pozostało rzemiosłem, w którym ogromną 
rolę odgrywa kunszt i zaangażowanie mistrza.

cała grupa stwierdziła, że powiaty Steinburg 
i elbląski łączy wiele podobieństw, szczególnie 
krajobrazowych i przyrodniczo-geograficznych. 
Istnieją jednak lokalne i regionalne atrakcje tu-
rystyczne, które warto wypromować na szerszą 
skalę. W grupie polskiej szczególny podziw bu-
dziła troska, z jaką lokalne stowarzyszenia dbają 
o dziedzictwo kulturowe, np. zabytkowe wiatraki. 
Grupa niemiecka podkreślała dynamiczny rozwój 
idei agroturystyki w powiecie elbląskim i wysoki 
standard świadczonych usług. 

Wizyta w elektrowni jądrowej Brokdorf, która również 
funkcjonuje jako atrakcja turystyczna regionu

Rejs statkiem po Kanale Elbląskim

Uruchomienie wiatraka
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Grupa 
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Uczestnicy projektu podczas pobytu w Polsce 
wizytowali Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Elblągu, gdzie zapoznali się zadaniami 
i osiągnięciami elbląskich strażaków z PSP i OSP, 
Komendę Miejską Policji w Elblągu oraz Żuław-
ski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w El-
blągu w tym obiekty osłony przeciwpowodziowej 
w regionie powiatu elbląskiego szczególnie zagro-
żonym powodzią tj. wyspę Nowakowską. Ta tema-
tyka była gościom z Niemiec szczególnie bliska, 
gdyż tereny w powiecie Steinberg również należą 
do zagrożonych powodzią. Z zainteresowaniem 
obejrzeli rozwiązania w Polsce i wysoko ocenili 
podejmowane przez nas działania w tym zakresie. 
Te same obiekty wizytowali Polacy podczas wizyty 
w powiecie Steinburg. Strona niemiecka zademon-
strowała sprzęt jaki dysponują ich strażacy w tym 
również strażacy ochotnicy, zapoznała z ich sys-
temem szkolenia oraz obiektami przeznaczonymi 
do szkolenia. Z informacji uzyskanej od przedsta-
wiciela elbląskiej straży pożarnej wynika, że polski 
system szkolenia i sprzęt nie odbiega od tego poka-
zanego w Niemczech. Elementem, który wzbudził 
szczególne zainteresowanie i zazdrość Polaków 
to organizacja systemu ratownictwa medycznego. 
Ratownictwo medyczne na wizytowanym terenie 
realizuje prywatna spółka (lekarzy i ratowników 
medycznych). Grupa Bezpieczeństwo i porządek 
publiczny zapoznała się także z całą osłoną prze-

ciwpowodziową tego obszaru, zwiedziła urządze-
nia i budowle wchodzące w skład tej osłony (śluzy, 
wrota przeciwpowodziowe, pompy wodne i szla-
mowe itp.). 

Samorządowcy obu stron, z wizyty delegacji 
Niemiec w Polsce i delegacji polskiej w Niemczech 
bardzo wysoko oceniali stopień przygotowania 
organizacyjnego wizyt oraz możliwość wykorzy-
stania sprawdzonych metod i form działalności 
w pracach obu samorządów. Zadeklarowali go-
towość kontynuacji spotkań i dalszej współpracy 
w podobnych grupach tematycznych lub rozsze-
rzonych o nowe zagadnienia.

Grupy uczestniczące w projekcie nabyły nowe 
umiejętności z zakresu dotychczas realizowanych za-
dań o wiedzę i doświadczenie partnera zagraniczne-
go. Nawiązane kontakty pozwolą na możliwość przy-
gotowywania kolejnych projektów realizowanych 
wspólnie przez oba powiaty, szczególnie z zakresu 
oświaty, turystyki i promocji, bezpieczeństwa pu-
blicznego, pomocy społecznej i zdrowia ze środków 
z funduszy Unii Europejskiej i programów granto-
wych. Bezpośrednie kontakty pomiędzy przedstawi-
cielami komisji Rad Powiatu, Wydziałami Starostw 
podczas wspólnej pracy na warsztatach zbliżyły do 
siebie oba narody i wzbogaciły o doświadczenia. 
Mamy nadzieję, że projekt będzie mógł być konty-
nuowany w następnych latach przy wykorzystywaniu 
wsparcia finansowego z zewnątrz. 

Placówka straży pożarnej i posterunek systemu ratowniczego powiatu Steinburg
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już od 12 października br. do centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Starostwa zaczęły napływać 

niekorzystne dla naszego regionu prognozy pogo-
dy. Zapowiadały one opady deszczu i silne północ-
ne i północno-wschodnie wiatry mogące osiągnąć 
prędkość w porywach do 120 km/h. Początkowo 
wydawało się to niegroźne - a jednak stało się.

13 października wiatr przybierał na sile i rano 
wiał z prędkością 50–70 km/h a w godzinach wie-
czornych już jego prędkość wzrosła do 90 km/h. 
Przewidywano, że w godzinach nocnych jego 
prędkość jeszcze będzie rosła. Wiatr ten powo-
dował gwałtowny przyrost wody w Zalewie Wi-

ślanym i rzece Elbląg. W tym dniu o godz. 12:00 
poziom wody w Batorowie osiągnął 579 (stan 
ostrzegawczy 590 a alarmowy 610). Mając na uwa-
dze realne zagrożenie powodziowe gminne służby 
odpowiedzialne za ochronę ludności w gminie El-
bląg w dniu 13 października rozpoczęły monito-
rowanie tego zagrożonego rejonu. Stale nasilający 
się wiatr napędzał wodę z Zalewu Wiślanego do 
rzeki Elbląg, powodując początkowo nieznaczny 
wzrost poziomów wód w jeziorze drużno i jego 
dopływach. W dniu 13 października stany wód na 
tych zbiornikach wodnych oscylowały w granicach 
stanów ostrzegawczych – 570 cm. 

W nocy z 13 na 14 października siła wiatru 
ciągle rosła a tym samym rosły poziomy wód na 

Mocno zawiało
Stanisław Sołowiej, Marek Murdzia

wszystkich ciekach i zbiornikach wodnych po-
wodziowo zagrożonego terenu. 

W dniu 14 października o godz. 8:00 stany 
wód kształtowały się następująco: Zalew Wiślany 
– punkt pomiaru Tolkmicko port – 630 cm, rzeka 
Elbląg – Batorowo – 635, jezioro drużno – Ko-
morowo Żuławskie – 576, Gronowo Górne – 583, 
dłużyna – 580, rzeka Balewka – Krzewsk 590, 
rzeka Tina – Oleśno – 594. Prognoza pogody na 
kolejne godziny nadal była niekorzystna, przewidy-
wano dalszy wzrost siły wiatru, który w porywach 
może osiągnąć nawet 150 km/h. Mając na uwadze 
powyższe wójt gminy Elbląg w dniu 14 paździer-
nika o godz. 8:00 wprowadziła na terenie gminy 
alarm powodziowy. Poziom wody w Batorowie 
o godz. 9:00 tego dnia wynosił już 670 i zaistniało 
duże prawdopodobieństwo, że woda w Nowako-
wie przeleje się przez koronę drogi powiatowej Nr 
1100N której korpus stanowił jednocześnie osło-
nę przeciwpowodziową wyspy. Na zagrożonym 
odcinku drogi już od rana tego dnia przystąpio-
no do układania worków z piaskiem tworząc tzw. 
prowizoryczną groblę, która nie dopuścić miała do 
przelania się wody na drugą stronę miejscowości. 

jednocześnie przystąpiono do ewakuacji miesz-
kańców z zagrożonego terenu. Poziom wody nadal 
wzrastał i o godz. 13:00 w tym dniu osiągnął nie 
notowany wcześniej stan 701. W tym czasie doszło 
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do przerwania wałów: czołowego Zalewu Wiśla-
nego oraz lewego i prawego potoku Kamionki na 
polderze Rubno-jagodno. Zalana została północ-
na niezamieszkała część polderu w tym około 100 
ha użytków rolnych, lasów, dróg i linia kolejowa. 

Według danych uzyskanych z ŻZMiUW w El-
blągu na terenach zalanych zretencjonowało się 
około 1,5 mln m³ wody.

Fakt ten spowodował, że poziom wody 
w Batorowie w tym czasie nieznacznie się obniżył 
i ustabilizował na poziomie około 700 cm. Z tego 
obszaru ewakuowano 169 osób w tym zabezpie-
czono miejsce schronienia dla 101 osób. Pozostałe 
osoby ewakuowały się same do swoich rodzin.

W tym samym czasie walkę z żywiołem pro-
wadziła także gmina Tolkmicko na terenie której 
wprowadzono również alarm powodziowy. Mimo 
intensywnych działań podjętych przez służby 
Urzędu Miasta i Gminy, strażaków ochotników 
z OSP Tolkmicko, łęcze, Pogrodzie, Kamionek 
Wielki oraz mieszkańców zagrożonych terenów 
zalanych zostało 9 domów, w tym 5 piwnic, Port, 
stary Zakład Przetwórstwa Rybnego. 

Ewakuacja nie była konieczna. 
Na jeziorze drużno i jego dopływach 

w wyniku „cofki” następował wzrost stanów wód 
w tempie około 2–3 cm co dwie godziny. W gmi-
nach Markusy i Gronowo Elbląskie zaistniało 
prawdopodobieństwo przelania się wody przez 
koronę wałów w miejscach zaniżonych na skutek 
osiadania gruntu. W gminach tych wójtowie oraz 

starosta elbląski w powiecie wprowadzili w dniu 
14 października alarm powodziowy na admini-
strowanym terenie. 

W godzinach nocnych z 14 na 15 października 
gdy siła wiatru osłabła zaobserwowano w Zalewie 
Wiślanym opadanie poziomu wody, który w dniu 
15 października o godz. 8:00 na wodowskazie 
w Batorowie wynosił 600 cm (około 100 cm poni-
żej stanu maksymalnego). Tak znaczny spadek po-
ziomu wody spowodował zmniejszenie zagrożenia 
na wyspie Nowakowskiej. W tym dniu obserwo-
wany był również spadek poziomu wód na całej 
długości rzeki Elbląg i północnej części jeziora 
drużno. W części południowej jeziora w dalszym 
ciągu następował wzrost poziomu wody co stwa-
rzało zagrożenie przelania się wody przez koronę 
wału na polderach Nowe dolno, Stankowo, To-
polno i dłużyna. Podjęto w tym rejonie działania 
polegające na podwyższeniu korony wałów worka-
mi z piaskiem. Również w tym czasie we wszyst-
kich zagrożonych gminach likwidowano powstałe 
przesięki i uszkodzenia w wałach. 

Na skutek korzystnej sytuacji hydrometeoro-
logicznej zagrożenie powodziowe ustępowało. 
Ewakuowana ludność w dniu 15 października 
powróciła do swoich domów. 

W kolejnych dniach obserwowano dalszy spa-
dek poziomów wód i sytuacja stawała się stabilna. 
W dniu 19 października starosta elbląski odwołał 
alarm powodziowy dla powiatu elbląskiego. 

W działaniach przeciwpowodziowych na te-
renie powiatu brały udział:
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Ochotnicza Straż Pożarna z terenu powiatu 
elbląskiego (17 jednostek w tym 10 pojazdów 
i 145 osób )
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej w Elblągu (21 pojazdów i 55 osób)
Warmińsko-Mazurska Brygada Odwodowa 
(22 pojazdy i 87 osób)
Sztab akcji z KW PSP Olsztyn (8 pojazdów 
i 18 osób)
Komenda Miejska Policji w Elblągu (25 po-
jazdów i 81 osób)
Oddziały Prewencji Policji z Olsztyna (3 po-
jazdy i 20 osób)
W działaniach tych wykorzystano również 

siły i środki będące na wyposażeniu Starostwa 
Powiatowego w Elblągu oraz jednostek organi-
zacyjnych powiatu.

•

•

•

•

•

•

Starostwo Powiatowe w Elblągu (1 pojazd 
i 27 osób). Ponadto z powiatowego magazy-
nu przeciwpowodziowego wydano wszystkie 
worki służące do wzmacniania lub podwyż-
szania wałów przeciwpowodziowych w ilości 
8000 szt. oraz użyczono dla potrzeb gminy 
Elbląg dwa agregaty prądotwórcze do oświe-
tlenia terenu. Zadysponowano z zasobów 
Zarządu Rejonowego Polskiego czerwonego 
Krzyża w Elblągu 181 koców i 90 szt. łóżek. 
Zarząd Dróg Powiatowych do zabezpiecze-
nia obiektów i terenu przed wodą w miejsco-
wości Nowakowo, udrażniania koryta rzeki 
Elbląg, remontu mostu pontonowego i sprzą-
tania po powodzi użył:
· 16 robotników (do ochrony mostu, usypy-

wania wału przeciwpowodziowego, napeł-
niania worków z piaskiem, przewozu łóżek 
i materacy z wojewódzkiego magazynu 
przeciwpowodziowego do miejsca przyjęcia 
ewakuowanych w Gronowie Elbląskim),

· samochodów polonez caro i citroen (do 
prowadzenia lustracji wałów i dróg),

· samochodów ciężarowych star i lublin (do 
przewożenia piasku, łóżek i innego drobne-
go sprzętu w rejon prowadzenia akcji),

· koparki typu jcB,
· VW bus (do przewozu ludzi i sprzętu).
Z zasobów ZdP zużyto 20 ton piasku.

•

•
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W wyniku wysokich stanów wody zniszcze-
niu lub znacznemu osłabieniu uległy następujące 
urządzenia melioracyjne i obiekty osłony prze-
ciwpowodziowej:

wał czołowy Zalewu Wiślanego na polderze 
Rubno na dł. około 1,3 km,
obwałowania potoku Kamionka na dł. około 
0,9 km,
sieć melioracyjna polderu Rubno na po-
wierzchni około 30 ha,
wał czołowy Zalewu Wiślanego na polderze 
50 Kadyny na dł. około 0,3 km,
obwałowania potoku Rubianka na dł. około 
0,3 km,
wał czołowy jeziora drużno polder 5 dzierz-
gonka na dł. około 0,2 km,
wał czołowy jeziora drużno polder 75 Stan-
kowo na dł. około 0,3 km,
wał czołowy jeziora drużno polder 73 Toplo-
no na dł. około 0,1 km,
wał czołowy jeziora drużno polder 76 Nowe 
dolno na dł. około 0,1 km,
wał czołowy jeziora drużno polder 71 dłu-
żyna na dł. około 0,5 km,
wał czołowy jeziora drużno polder 72 Klepa-
na dł. około 0,1 km,
liczne punktowe uszkodzenia na pozostałych 
odcinkach obwałowań jeziora drużno i jego 
dopływów.
Służby melioracyjne podjęły intensywne 

działania mające na celu likwidację powstałych 
uszkodzeń i zniszczeń poprzez wykonanie do-
raźnej zabudowy lub naprawy. Trwa szacowanie 
szkód i strat. 

Ze względu na zaistniałą niebezpieczną sy-
tuację i realną możliwość wystąpienia zagrożenia 
powodziowego w najbliższym czasie szef Obrony 
cywilnej Powiatu, starosta elbląski Sławomir je-
zierski ogłosił ćwiczenia przeciwpowodziowe dla 
wszystkich gmin powiatu elbląskiego w dniu 29 
listopada. W ćwiczeniach wzięli udział przedsta-
wiciele wszystkich gmin wchodzących w skład po-
wiatu elbląskiego a także jednostek, służb i straży 
statutowo odpowiedzialnych za sytuacje kryzysowe 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

w powiecie. Obecni byli również przedstawiciele 16 
dywizji Zmechanizowanej oraz Żuławskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

W pierwszej części spotkania dokonano głę-
bokiej analizy podejmowanych działań w czasie 
ostatniego zagrożenia powodziowego. chronolo-
gię zdarzeń przypomniał Stanisław Sołowiej ze 
Starostwa Powiatowego w Elblągu, zaś powstałe 
uszkodzenia osłony przeciwpowodziowej i wyni-
kłe z tego tytułu zagrożenia omówił józef Osesek 
z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu. Ze względu na zmiany kli-
matu i stałe podnoszenie się poziomu wód nale-
ży być przygotowanym na ponowne wystąpienie 
podobnych zagrożeń, nawet w obecnym sezonie 
zimowo-wiosennym.

Wnioski wypływające z podejmowanych 
działań zreferowali przedstawiciele poszczegól-
nych gmin. Następnie przystąpiono do tzw. gry 
decyzyjnej, która polegała na symulacji rzeczy-
wistego zagrożenia powodziowego i wynikają-
cej stąd potrzeby ewakuacji ludzi i zwierząt go-
spodarskich z terenów najbardziej narażonych, 
tj. gmin Elbląg, Markusy, Gronowo Elbląskie. 
Koncepcję użycia sił i środków w takiej sytuacji 
przedstawili przedstawiciele Komendy Miejskiej 
Policji w Elblągu, Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Elblągu oraz 16 dywizji 
Zmechanizowanej.

Ćwiczenia zakończyły się praktycznym po-
kazem najnowszego sprzętu stosowanego do 
bezpośredniej walki z powodzią, m.in. urządzenia 
do ładowania worków piaskiem.
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Tegoroczne „dożynki Powiatowe” odby-
ły się 26 września w Pasłęku w Parku 

Ekologicznym im. Stanisława Pankalli. Ich 
gospodarzami byli starosta elbląski Sławo-
mir jezierski oraz burmistrz Pasłęka Wiesław 
śniecikowski.

Impreza rozpoczęła się już o godz. 9:00, kie-
dy to wystartowały jesienne biegi przełajowe 
dla szkół podstawowych 
i gimnazjów zorgani-
zowane przez Elbląski 
Szkolny Związek Spor-
towy. Wzięło w nich 
udział około 600 dziew-
cząt i chłopców ze szkół 
powiatu elbląskiego.

W południe mszę 
świętą polową odprawił 
bp jan Styrna, który z rąk 
pani anety dzięgo sta-
rościny dożynek i pana 
Witolda Stabrowskiego 
starosty dożynek otrzy-
mał symboliczny bochen 
chleba wypieczonego 
z tegorocznych zbiorów. 
Pani dzięgo jest miesz-
kanką sołectwa Krasin. 
Wraz z mężem od 1997 
roku, prowadzą gospodarstwo rolne. Mąż przejął 
gospodarstwo rolne po rodzicach, które z czasem 
powiększył do ponad 60 hektarów. Przeważają-
cą część upraw stanowi rzepak i zboża. Ponadto 
pani aneta prowadzi niewielką hodowlę tucz-
nika i drobiu. Pani dzięgo zajmuje się pracami 
przy domu oraz uprawą przydomowego ogródka 
a także wychowywaniem dzieci. Pan Stabrowski 
od 2006 roku pełni funkcję sołtysa sołectwa Ma-
rzewo. Od 22 lat, kiedy to przejął gospodarstwo 
rolne po rodzicach zajmuje się uprawą około 

Dożynki Powiatowe 2009
Marek Murdzia

130 hektarów ziemi. Przeważającą część upraw 
stanowią pszenica, rzepak oraz przeżyto. Pan 
Stabrowski zajmuje się również hodowlą trzody 
chlewnej a także w mniejszej ilości bydła.

Burmistrz Pasłęka Wiesław śniecikowski 
i starosta elbląski Sławomir jezierski podzięko-
wali rolnikom za ich całoroczny trud. do tych 
życzeń dołączyli się oficjalni goście dożynkowych 

uroczystości: przedstawi-
ciel rządu w terenie wi-
cewojewoda warmińsko-
mazurski jan Maścianica 
oraz członek zarządu wo-
jewództwa warmińsko-
mazurskiego Grzegorz 
Nowaczyk.

Wicewojewoda wspól-
nie ze starostą wręczyli 
odznaczenia państwowe 
przyznane przez prezy-
denta RP pracownikom 
Starostwa Powiatowego 
w Elblągu i jednostek or-
ganizacyjnych powiatu. 
Złote medale „Za długo-
letnią służbę” otrzymali: 
jadwiga Galek, Boże-
na czajka, Urszula Ka-
mińska, danuta łałyko, 

Barbara Lewandowska, Kazimierz Konopacki, 
Feliks Wiśniewski, Halina Sałata, jan Milewski, 
adam Sławiński, Halina Marzec. Srebrne me-
dale „Za długoletnią służbę” otrzymali: jolanta 
Szymikowska–Pieprzak, Bożena Ryc, Stanisła-
wa Pańczuk, Marek Murdzia, Wanda Lipkow-
ska, Mirosława Kulwicka. Brązowe medale „Za 
długoletnią służbę” otrzymali: jan Zamojcin oraz 
Irena Bembnik.

W części artystycznej wystąpiły zespoły „Kar-
szewianki”, grupa wokalna „Venus”, zespół folk-
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lorystyczny „Pasłęczanie”, grupa wokalna „Kom-
fort”, zespół „Melodie” i kapela „Sztama”.

Rozstrzygnięto konkurs wieńców dożynko-
wych – w tym roku nagroda za najpiękniejszy 
wieniec powędrowała do Tolkmicka, II miej-
sce zajęły Skowrony gm. Godkowo, III miejsce 
– Rychliki.

dyrektor departamentu Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie Stanisław Ha-
rajda wręczył nagrody w konkursie fotograficz-
nym „Uroda Krainy Kanału Elbląskiego”. I miej-
sce przypadło panu danielowi Nadwornemu, II 
miejsce panu Pawłowi Klimczakowi, III miejsce 
pani Kseni Wróbel. Konkurs zrealizowany został 
przez samorząd województwa warmińsko-ma-
zurskiego, w partnerstwie z powiatami elbląskim, 
iławskim i ostródzkim, w ramach projektu „Zin-
tegrowany system promocji turystycznej obsza-
ru Kanału Elbląskiego”, współfinansowanego ze 
środków EFRR w ramach RPO Warmia i Ma-
zury na lata 2007–2013.

Wicestarosta Maciej Romanowski wręczył 
Nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie spor-
tu za rok 2009. Otrzymali je: Karolina Bołdysz – 
zawodniczka Klubu Sportowego „Polonia” Pasłęk 
w dyscyplinie rzut oszczepem; Jakub Kołakowski 
– mieszkaniec Pasłęka uprawiający windsurfing, 
członek grupy windsurfingowej Board Sport 
Team; Rafał Starzyński – jako wychowawca dru-
żyn młodzieżowych w Klubie Sportowym „Po-
lonia” Pasłęk; Tomasz Tomaszewski – nauczy-
ciel wychowania fizycznego i działacz sportowy 
w Pasłęku z ponad 20-letnim stażem; Eugeniusz 
Zapolski – od ponad 30 lat zajmuje się organizo-
waniem zawodów sportowych w regionie elblą-
skim, pełni funkcję prezesa Elbląskiego Okręgo-
wego Związku Koszykówki. 

Przy tej okazji nastąpiła inauguracja spor-
towego roku szkolnego 2009/2010 oraz podsu-
mowanie wyników sportowej rywalizacji szkół 
powiatu elbląskiego za miniony rok szkolny. Kla-
syfikacja generalna przygotowana przez Elbląski 
Szkolny Związek Sportowy przedstawia się na-
stępująco:

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
(szkoły podstawowe)
1. miejsce – SP Młynary
2. miejsce – SP Tolkmicko
3. i 4. miejsce – SP Gronowo Elbląskie i SP Zie-
lonka Pasłęcka

Powiatowa Gimnazjada
1. miejsce – Gimnazjum Młynary
2. miejsce – Gimnazjum Tolkmicko
3. miejsce – Gimnazjum Stankowo

Najbardziej usportowione szkoły powiatu 
otrzymały z rąk starosty Sławomira jezierskie-
go i przewodniczącego ESZS Henryka Ruda-
ka okazałe puchary. jubileusz 10-lecia powiatu 
zbiega się z 10-leciem działalności Elbląskiego 
Okręgowego Związku Koszykówki. Z tej okazji 
prezes EOZKosz Eugeniusz Zapolski uhonoro-
wał starostę Sławomira jezierskiego i rzecznika 
prasowego starosty Marka Murdzię pięknymi 
statuetkami.

Podczas dożynek, tradycyjnie już, zorgani-
zowane zostały zawody rekreacyjno-sportowe, 
w których każdy mógł spróbować swoich sił. 
dużą popularnością cieszyły się zwłaszcza rzut 
podkową i rzut beretem.

Program dożynek w tym roku był nie-
zwykle bogaty – oprócz tradycyjnych pozycji 
programu dużą atrakcję stanowiła impreza 
towarzysząca pod nazwą „Festiwal Krainy 
Kanału Elbląskiego”, którą prezentujemy 
w odrębnym artykule. Impreza ta została 
przygotowana przez marszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego i partnerów projektu 
„Zintegrowany system promocji turystycznej 
obszaru Kanału Elbląskiego” – powiaty: iław-
ski, ostródzki i elbląski. Na program festiwa-
lu złożyły się: rajd gwiaździsty (rowerowy, 
pieszy i kajakowy) po drogach i bezdrożach 
Krainy Kanału Elbląskiego oraz biesiada tu-
rystyczna.

W ramach biesiady wystąpiły gwiazdy wie-
czoru – grupa „akropolis” i zespół „Milano”, 
zaś do późnych godzin nocnych dyskotekę pod 
chmurką poprowadził dj dyzio.
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py zespołów artystycznych. Gwiazdą wieczo-
ru będzie zespół Milano.
Zadanie jest jednym z elementów projek-

tu „Zintegrowany system promocji turystycznej 
obszaru Kanału Elbląskiego” realizowanego jako 

projekt kluczowy Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia i Ma-
zury 2007–2013, wpisany 
w „Program rozwoju tu-
rystyki obszaru Kanału 
Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego”.

Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego jest jed-
nym z elementów zintegrowanego systemu 

promocji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego 
i składa się z trzech części:

Konkursu fotograficznego „Uroda Krainy 
Kanału Elbląskiego”, którego wyniki zostaną 
zaprezentowane w formie wystawy fotogra-
ficznej 26 września 2009 roku na placu rekre-
acyjnym przy jeziorku Miejskim w Pasłęku 
podczas biesiady turystycznej. W konkursie 
nagrodzono trzy prace. Zwycięzców poznamy 
podczas festiwalu.
Rajdu gwiaździstego po drogach i bezdrożach 
Krainy Kanału Elbląskiego, który odbędzie 
w godzinach przedpołudniowych 26 września 
2009 roku w Pasłęku i okolicach na 7 trasach 
rajdowych. Zaproszenie do aktywnej formy 
wypoczynku przyjęło 535 osób, dokonując 
imiennej rejestracji.
Biesiady turystycznej rozpoczynającej się od 
godz. 13:30 26 września 2009 roku na placu 
rekreacyjnym przy jeziorku Miejskim w Pa-
słęku. W jej trakcie zostaną podsumowane 
wyniki rajdu z tras rowerowych, pieszych, ka-
jakowej i żeglugowej oraz ogłoszone wyniki 
konkursu fotograficznego. W trakcie biesiady 
przewidziano rozgrywki rekreacyjne i wystę-

1.

2.

3.

Festiwal 
Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk
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dobrej współpracy lokalnych samorządów nie 
byłoby możliwe sprawne przeprowadzenie tych 
wszystkich inwestycji.

do końca września zakończone zostały prace 
inwestycyjne na kilku innych drogach 
powiatu elbląskiego o całkowitej dłu-
gości 11,05 km, które zamknęły się 
kwotą około 6,2 mln zł. W kosztach 
remontu dróg (w części samorządo-
wej) partycypowały gminy: Gronowo 
Elbląskie, Elbląg, Tolkmicko, Mileje-
wo i Pasłęk.

Wykonawcą robót drogowych 
wyłonionym w drodze przetargów 
było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe „TUGa ” Spółka z o.o. 
z Nowego dworu Gdańskiego.

W poniedziałek 24 sierpnia 2009 
r. odbyło się uroczyste oddanie 

do użytku dróg powiatowych przebu-
dowanych w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy dróg Lokal-
nych 2008–2011”. W uroczystości 
wziął udział wojewoda warmińsko-
mazurski Marian Podziewski, które-
mu towarzyszyli starosta elbląski Sła-
womir jezierski oraz burmistrzowie 
i wójtowie gmin, w których zlokalizo-
wane są inwestycje.

do eksploatacji oddane zosta-
ły dwie drogi: Nadbrzeże–łęcze 1132N (gmi-
na Tolkmicko) oraz Surowe–Sałkowice 1173N 
(gmina Pasłęk) o łącznej długości 6,5 km. Po-
nadto goście zapoznali się z przebiegiem prac na 
drodze Nr 1108N – odcinek Bielnik Pierwszy 
– Elbląg (gmina Elbląg), którą oddano do użytku 
na początku września. 

Zarówno wojewoda, jak i starosta elbląski 
podkreślali w swoich wystąpieniach, że inwesty-
cje realizowane w ramach „Narodowego Progra-
mu Przebudowy dróg Lokalnych 2008–2011” 
są drogami, które łączą – nie tylko poszczegól-
ne miejscowości w sensie komunikacyjnym, ale 
również samorządy gminne i powiatowy. Bez tak 

Drogi, które łączą
Marek Murdzia
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Na dorocznym spotkaniu w Teatrze im. 
a. Sewruka w Elblągu spotkali się 15 paź-

dziernika pracownicy oświaty regionu elbląskie-
go. W spotkaniu wzięli udział specjalni goście: 
parlamentarzyści ziemi elbląskiej, wicewojewoda 
warmińsko-mazurski jan Maścianica, marsza-
łek województwa warmińsko-mazurskiego ja-
cek Protas, warmińsko-mazurski kurator oświaty 
Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska i wice-
starosta elbląski Maciej Romanowski.

Prezydent RP Lech Kaczyński przyznał pra-
cownikom oświaty Medale za Wieloletnią Służ-
bę. Złote medale otrzymały m.in.: anna akmin 
(Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku) i Barbara Koniecko (Zespół Szkół 
w Gronowie Górnym); srebrne medale – Ma-
riusz Walentynowicz (Zespół Szkół w Grono-
wie Górnym) i Lech Zacharewicz (Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku).

Odznaczenia resortowe w postaci Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej minister eduka-
cji przyznała m.in. danucie Król i Marianowi 
dąbrowiczowi (Zespół Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku), Zofii Warszawik (Ze-
spół Szkół w Pasłęku) oraz Teresie ślesińskiej (Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku).

Nagrodę kuratora oświaty otrzymała m.in. 
Marianna Sztwiertnia, nauczycielka Zespołu 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Miłym akcentem było wręczenie przez mar-
szałka województwa listu gratulacyjne-
go i specjalnej statuetki 10-lecia wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego 
w uznaniu zasług Gabrieli Effenberg, 
naczelnika Wydziału Edukacji, Promo-
cji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Elblągu.

Podczas spotkania wręczone zostały 
również Nagrody Starosty Elbląskiego 
z okazji dnia Edukacji Narodowej przy-

Dzień Edukacji Narodowej
Marek Murdzia

znane nauczycielom placówek oświatowych pro-
wadzonych przez powiat elbląski. Otrzymali je: 
Bogumiła Olendzka-Kozicka i Ryszard Barszcz 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku, Barbara Grażyna Koniecko z Zespo-
łu Szkół w Gronowie Górnym, Magdalena Bała 
i Grażyna Sadowska z Zespołu Szkół w Pasłęku.

Wicestarosta elbląski złożył gratulacje na 
ręce dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrod-
ka doskonalenia Nauczycieli w Elblągu z okazji 

20-lecia działalności placówki i wręczył okolicz-
nościową statuetkę 10-lecia powiatu elbląskiego. 
Podobną statuetkę z podziękowaniem za życzli-
wość i zrozumienie okazywane samorządom po-
wiatowym otrzymał z rąk wicestarosty marszałek 
województwa jacek Protas.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania 
wzięli udział w spektaklu „Szatan z siódmej kla-
sy” w wykonaniu aktorów elbląskiego teatru.
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nie budynku pozwoli młodzieży pracować w wa-
runkach komfortowych i na pewno:

zapewni lepszą jakość kształcenia artystycz-
nego,
zapewni dogodniejsze warunki rozwoju mło-
dzieży,
rozszerzy ofertę edukacyjną, kulturalną po-
przez udostępnienie pracowni artystycznych 
dla mieszkańców gminy Elbląg oraz gmin 
sąsiadujących.
duży nacisk został położony na zachowanie 

walorów architektonicznych budynku ze szcze-
gólnym wyeksponowaniem więźby dachowej, 
ciekawych detali architektonicznych w postaci 
gzymsów, łuków i nadproży.

•

•

•

Od stycznia 2010 roku uczniowie Liceum 
Plastycznego w Zespole Szkół w Grono-

wie Górnym będą mogli korzystać z nowych sal. 
duże przedsięwzięcie adaptacji budynku gospo-
darczego na pracownie artystyczne powoli dobie-
ga końca. Niewątpliwie poprawi to efektywność 

pracy w szkole i zwiększy możliwości rozwoju, ja-
kie będą mieli zarówno uczniowie, jak i inni ama-
torzy sztuk plastycznych w pracowniach rysunku 
i malarstwa, rzeźby oraz technik graficznych.

Realizacja projektu „adaptacja budynku go-
spodarczego na pracownie artystyczne” jest moż-
liwa dzięki wparciu Ministra Kultury i dziedzic-
twa Narodowego i Powiatu Elbląskiego. Prace 
koncentrują się w głównej mierze na renowacji 
elewacji, ociepleniu i izolacji budynku, przyłą-
czeniu gazu i kanalizacji oraz wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej. Kompleksowe wykończe-

Nowe pracownie tuż, tuż
Dominika Lewicka-Klucznik
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24 września 2009 r. odbyła się konferencja 
na temat stanu nauczania tematyki walu-

ty euro i Europejskiej Unii Walutowej w szko-
łach podstawowych i średnich, którą na zlecenie 
Komisji Europejskiej zorganizowało Starostwo 
Powiatowe w Elblągu przy merytorycznej współ-

pracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem do-
skonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Zagadnienia wspólnej waluty europejskiej są co-
raz częściej nauczane w szkołach, w związku z tym 
Komisja Europejska pragnie spełniać aktywniejszą 
rolę we wspieraniu nauczycieli w nauczaniu tej te-
matyki. W tym celu Komisja Europejska planuje 
opracowanie narzędzi dydaktycznych, które zosta-
ną różnymi kanałami udostępnione nauczycielom, 
tak aby zapewnić wsparcie w nauczaniu zagadnień 
europejskich. Spotkanie w Starostwie Powiatowym 
zostało zorganizowane po to, aby przekonać się, czy 

jest to słuszna inicjatywa i jak ewentualnie należy 
kontynuować prace, aby opracowane narzędzia były 
naprawdę przydatne dla nauczycieli.

W spotkaniu wzięła udział grupa 24 nauczycie-
li reprezentujących szeroki przekrój szkół Elbląga 
i powiatu elbląskiego. Uczestnicy omówili metody 
nauczania dotychczas stosowane przez siebie, ogól-
nokrajowy program nauczania szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz 
jak w tym programie funkcjonuje tematyka waluty 
euro. Nauczyciele zapoznali się również z najnow-
szymi publikacjami przygotowanymi przez Komi-

sję Europejską poświęconymi tematyce spotkania 
i zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na 
temat ich przydatności w dydaktyce.

Podobne konferencje odbywają się jeszcze w pię-
ciu innych Krajach członkowskich UE w ramach 
pilotażowego projektu wdrażanego przez dyrekcję 
Generalną do spraw Gospodarczych i Finansowych 
Komisji Europejskiej (dG EcFIN). Propozycja 
zorganizowania polskiej konferencji właśnie w El-
blągu była dużym wyróżnieniem dla Starostwa Po-
wiatowego, a przyczyniła się do tego wysoka ocena 
Komisji Europejskiej za zorganizowanie w listopa-
dzie ubiegłego roku międzynarodowej konferencji 
pn. „Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji”, w której 
wzięło udział 80 nauczycieli z 15 krajów Europy.

Konferencja na temat 
wspólnej waluty euro

Marek Murdzia
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Starosta Elbląski Sławomir jezierski w dniu 
6.10.2009 r. uroczyście odebrał do użytkowa-

nia wyremontowane pomieszczenia w Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku 
Wielkim. Gośćmi uczestniczącymi w uroczysto-
ści byli zaproszeni członkowie Zarządu Powia-
tu oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu. 

Pomieszczenia zostały wyremontowane 
i zmodernizowane z przeznaczeniem na utwo-
rzenie nowej grupy wychowawczej i pomieszczeń 
do zajęć psychoedukacyjnych. Remont został 
przeprowadzony dzięki środkom pozyskanym 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację 
zadania publicznego pn. „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła. Wsparcie działalności Młodzieżowych 
Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapii” oraz wkładowi własne-
mu Starostwa Powiatowego w Elblągu w kwocie 
196 000 zł. Zgodnie z złożeniami projektu, od 
września 2009 roku zwiększył się stan organi-
zacyjny MOW z 84 miejsc na 92 miejsca, tym 
samym do Ośrodka zostanie przyjęta większa 
liczba oczekujących wychowanków skierowanych 
do MOW. 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy po remoncie

Magda Dryll

Nowa grupa wychowawcza przeznaczona 
jest dla 12 chłopców, zostały wyremontowane 4 
sypialnie, świetlica, aneks kuchenny, sanitaria-
ty, które są wyposażone w pełni w nowe meble, 
sprzęt RTV i aGd. 

Pomieszczenia do zajęć psychoedukacyjnych 
będą służyć do specjalistycznych zajęć z wycho-
wankami, w których wykorzystane będą urządze-
nia BioFeedback oraz będzie prowadzona socjo-
terapia. Sala terapeutyczna została wyposażona 
w tablicę interaktywną, sprzęt audio-wizualny 
i specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
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Troje przedstawicieli powiatu elbląskiego 
w dniach od 5 do 11 października 2009 r. wzięło 
udział w konferencji międzynarodowej sieci współ-
pracy WiMi (Wide Minds), która swoim zasięgiem 
obejmuje 15 krajów Europy, wśród nich powiat el-
bląski z Polski. W listopadzie ubiegłego roku Sta-
rostwo Powiatowe w Elblągu było organizatorem 
podobnej konferencji, która odbyła się pod hasłem 
„Ludzkie oblicze cyfrowej edukacji”, o której infor-
mowaliśmy na łamach naszego Biuletynu. 

Tym razem konferencja została zorganizowa-
na w stolicy hiszpańskiego regionu Murcja, która 
nosi tę samą nazwę. Temat konferencji „Speaking 
your mind” („Wypowiedz się”) koncentruje się na 
zagadnieniach związanych z promocją nauki języ-
ków obcych oraz wielojęzyczności poprzez dialog 
międzykulturowy, a także zachęca uczestników do 
kreatywnego wykorzystania multimediów w szko-
le. jak zauważył w swoim wystąpieniu inaugurują-
cym konferencję Gerard McHugh, dyrektor cen-
trum Kształcenia Nauczycieli w dublinie, nauka 
języka obcego przypomina budowanie mostu, któ-
ry łączy nas z innymi ludźmi. Tak też 
powinna być postrzegana nauka języ-
ków obcych w nowoczesnej szkole.

 W konferencji wzięło udział 78 
nauczycieli z krajów objętych zasię-
giem działania sieci WiMi. Wśród 
uczestników spotkania znaleźli się 
Krystyna Brinkiewicz – dyrektor 
Zespołu Szkół w Gronowie Gór-
nym, joanna Karczewska – nauczy-
ciel Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku oraz Ma-
rek Murdzia – polski koordynator 
projektu WiMi, pracownik Staro-
stwa Powiatowego w Elblągu.

 Program konferencji był bardzo bogaty – 
obejmował liczne zajęcia warsztatowe związane 
z omawianą tematyką, wykłady, wizyty studyjne 
w szkołach regionu Murcja, a także międzyna-
rodowe targi edukacyjne, podczas których zapre-
zentowały się szkoły z poszczególnych regionów 
Europy.

Wzajemne poznanie się uczestników konfe-
rencji podczas targów i rozmaitych zajęć sprzyja 
nawiązywaniu roboczych kontaktów między po-
szczególnymi szkołami. W efekcie powstało kil-
kanaście multilateralnych projektów partnerskich 
szkół, które zostaną zaproponowane do dofinan-
sowania Narodowym agencjom Programu co-
menius w poszczególnych krajach w lutym 2010 r. 
Szkoły będą je realizować przez kolejne dwa lata, 
tj. od września 2010 do czerwca 2012. Spośród 
placówek oświatowych prowadzonych przez po-
wiat elbląski podobne projekty są już realizowa-
ne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kamionku Wielkim (od 2008 r.) i w Zespole 
Szkół w Pasłęku (od 2009 r.).

Wypowiedz się 
konferencja sieci „WiMi” w Hiszpanii

Marek Murdzia



dnia 23 października 2009 r. odbyła się XXV 
sesja Rady Powiatu w Elblągu. W porządku ob-
rad, obok zwyczajowych punktów, znalazło się 
wręczenie Stypendiów Starosty Elbląskiego za II 
semestr roku szkolnego 2008/2009 dla uczniów 
osiągających wybitne wyniki w nauce, w sporcie 
i za osiągnięcia artystyczne.

Tym razem stypendia otrzymało 36 uczniów: 
z Zespołu Szkół w Pasłęku – Natalia Błasz-
czyk, Katarzyna czarska, Paweł Hulanicki, Woj-

ciech Ignasz, anna Konopka, Sylwia Kosiorek,  
Michał Koszyk, Karolina Kowalczyk, Michał Ku-
baszek, aneta Kuc, Elżbieta Kucej, jakub Kutkie-
wicz, agnieszka łozińska, damian Markiewicz, 
Paula Mendelewska, Martyna Mońska, Magda-
lena Październik, agnieszka Połeć, Tomasz Ryb-
nicki, agata Sacharczuk, Olga Sejczak, Katarzyna 
Srebrnik, alicja świstak, anna Tarasiuk, Karolina 
Tarasiuk, Przemysław Wiśniewski, aneta Wli-
zło, Magdalena Wlizło, Kamil Wójcik, Franciszek 
Wróbel, Marta Zarzeczna i Magdalena Zenowicz; 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicz-
nych w Pasłęku – Natalia Pacek i adam Kwie-
ciński; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
w Elblągu – Małgorzata Gołębiewska; z III Li-

ceum Ogólnokształcącego w Elblągu – Katarzyna 
Kostyra.

Miłym akcentem było również wręczenie oko-
licznościowych statuetek 10-lecia powiatu elblą-
skiego Stanisławowi Lechecie, dyrektorowi Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Elblągu 
oraz Bogdanowi Szymanowskiemu, dyrektoro-
wi Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu. Przewodniczący Rady Po-
wiatu Ryszard Zagalski podkreślał ogromne oso-

biste zaangażowanie obu panów w realizację 
zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu elbląskiego.

Radni przyjęli informację o stanie re-
alizacji zadań oświatowych w placówkach 
oświatowych powiatu elbląskiego za rok 
szkolny 2008/2009 (temat ten zostanie sze-
rzej omówiony w kolejnym wydaniu Biule-
tynu). Starosta Sławomir jezierski przed-
stawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu za okres od 11 września 2009 r. do 
23 października 2009 r., następnie analizę 

i ocenę struktury bezrobocia w powiecie elblą-
skim za I półrocze 2009 r. omówiła Iwona Radej, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 

Radni podjęli także 11 uchwał.

XXV sesja Rady Powiatu – 
wręczono Stypendia Starosty Elbląskiego

Marek Murdzia
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tel. 55 239 49 36
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ZARZĄD POWIATU
Sławomir Jezierski – Starosta

Maciej Romanowski – Wicestarosta
Donat Dębowski – członek
Ryszard Wroński – członek

Ryszard Zając – członek
PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU
Ryszard Zagalski
tel. 55 239 49 24

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Stanisław Słomski

Marek Zamojcin
tel. 55 239 49 24

RADA POWIATU W ELBLĄGU
Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Zagalski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Stanisław Słomski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Zamojcin
Radni

Halina Chabowska-Pędrak
Donat Dębowski
Krzysztof Gago

Bogumił Piotr Hajdukonis
Tomasz Marcinkowski

Joanna Bożena Naspińska
Jerzy Romanowski

Maciej Romanowski
Zbigniew Rutkowski

Stanisław Sudoł
Józef Szymczuk

Sławomir Śnigucki
Ryszard Wroński

Ryszard Zając

NACZELNICY WYDZIAŁÓW
I SAMODZIELNE STANOWISKA

Wydział Organizacyjny
Sylwia Cieciora, tel. 55 239 49 40

Biuro Rady
Ewa Karpowicz, tel. 55 239 49 22

Wydział Finansowy
Edwarda Mazurkiewicz, tel. 55 239 49 51

Wieloosobowe Stanowisko 
ds. Bezpieczeństwa Publicznego,

Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 55 239 49 44

Wydział Architektury i Budownictwa
Marek Kowal, tel. 55 239 49 56

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Krzysztof Grygo, tel. 55 236 49 26
Wydział Geodezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomości
Piotr Kubicki, tel. 55 239 49 35

Wydział Komunikacji i Transportu
Janina Gajewska, tel. 55 239 49 20

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji,
Kultury i Sportu

ul. Komeńskiego 40
Gabriela Effenberg, tel. 55 239 49 60

Rzecznik Prasowy Starosty
Marek Murdzia, tel. 55 239 49 64

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Iwona Lewandowska, tel. 55 239 49 27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Komeńskiego 40

Janusz Lichacz, tel. 55 239 49 67
Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego w Elblągu
ul. Bema 17

Lech Gaworek, tel. 55 643 38 95, 55 643 39 85
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Marian Łukaszuk, 55 239 49 91, 55 248 24 41


