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Starosta Sławomir Jezierski wspólnie z mar-
szałkiem województwa Jackiem Protasem doko-
nali symbolicznego otwarcia nowo wybudowanej 
bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni Bu-
czyniec. Uroczystość odbyła się 14 maja 2010 r.

Ogólna wartość inwestycji wyniosła nieco 
ponad 1,5 mln zł, z czego dotacja ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2007–2013 „Warmia i Mazury regionem 
zjednoczonej Europy” wynosi niespełna 1,1 mln 
zł. Realizację projektu rozpoczęto 30 czerwca 
2008 roku, zaś realizację inwestycji 18 sierpnia 
2009 roku.

Podczas sesji Rady Powiatu w Elblągu w dniu 
30 kwietnia 2010 r. radni rozpatrzyli sprawozda-
nie z wykonania budżetu powiatu elbląskiego za 
rok 2009 i udzielili jednogłośnie absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Elblągu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Za-
galski, komentując podjętą jednogłośnie uchwałę, 
podziękował przewodniczącemu zarządu, staro-
ście elbląskiemu Sławomirowi Jezierskiemu oraz 

Otwarcie 
bazy rekreacyjno-biwakowej 
przy pochylni Buczyniec

Marek Murdzia

W ramach budowy bazy rekreacyjno-biwa-
kowej powstały:

droga dojazdowa z parkingiem na 13 autokarów 
i 58 samochodów osobowych,
pole biwakowe z 41 kwaterami biwakowymi 
dla 400 osób o łącznej powierzchni prawie 
4,4 tys. m2,
teren rekreacyjny: boiska sportowe, plac zabaw, 
pomost widokowy,
cztery wiaty drewniane,
ogrodzenie o długości 700 m, 12 kabin WC, 3 
punkty poboru wody, zasilanie energetyczne.

Dodatkowym efektem realizacji zadania są 
cztery miejsca pracy i atrakcyjna oferta turystyczna.

•

•

•

•
•

XXXII sesja 
Rady Powiatu w Elblągu

Marek Murdzia

wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowe-
go za bardzo dobre wykonywanie swoich obo-
wiązków. Z kolei starosta Jezierski, dziękując za 
udzielenie absolutorium, podkreślił wyjątkowo 
dobrą współpracę Rady Powiatu jako organu sta-
nowiącego i kontrolnego z organem wykonaw-
czym, jakim jest Zarząd Powiatu. Przewodniczą-
cy Zagalski zwrócił uwagę, że dzięki tak zgodnej 
współpracy powiat elbląski w ogólnopolskim 
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rankingu powiatów prowadzonym przez Zwią-
zek Powiatów Polskich plasuje się na 11. pozycji, 
zaś wśród powiatów województwa warmińsko-
mazurskiego zajmuje 1. lub 2. miejsce.

Podczas sesji radni zapoznali się także ze spra-
wozdaniem z działalności Zarządu Powiatu za 
okres od 26 marca 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r.; 
informacją z wykorzystania środków Funduszu 
Pracy oraz realizacji projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezro-
bocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy 
w Elblągu w 2009 roku oraz sprawozdaniem z dzia-
łalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Elblągu w 2009 roku wraz z wykazem potrzeb na 
2010 rok w zakresie pomocy społecznej.

Radni podjęli również 10 uchwał, zgodnie 
przyjętym porządkiem obrad.

W dniach od 4 do 6 czerwca, odbył się pierw-
szy Festiwal Partnerstw Polsko-Niemieckich. Ideą 
tej imprezy jest zacieśnianie i utrwalanie więzi 
samorządów województwa warmińsko-mazur-
skiego ze swoimi zagranicznymi partnerami oraz 
rozwijanie nowych obszarów wspólnych inicjatyw. 
Tym celom służyły liczne spotkania integracyjne, 

panele, wykłady, wystawy i koncerty. W Festiwa-
lu wzięli udział, między innymi, przedstawiciele 
powiatu elbląskiego i partnerskiego powiatu Ste-
inburg, z którym oficjalna współpraca rozwija się 
już od 2001 roku.

Pomysł organizacji Festiwalu Partnerstw 
to wspólna inicjatywa powiatu olsztyńskiego 

Festiwal 
Partnerstw Polsko-Niemieckich

Marek Murdzia
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razem Puchar Starosty Elbląskiego trafił w ręce 
gości z Niemiec.

Głównym punktem programu festiwa-
lu było wspólne seminarium na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

pod nazwą „Wspólna Europa – co dalej…?”. 
W trakcie spotkania w Olsztynie marszałek 
województwa Jacek Protas wręczył Hansowi-

Friedrichowi Tiemannowi, przewodniczącemu 
Rady Powiatu Steinburg, Odznakę Honorową 
za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego. Laudację wygłosił przewodniczący 

i Osnabrück, do której aktywnie włączył się po-
wiat elbląski wraz ze swoim niemieckim partne-
rem. Podczas Festiwalu powiat elbląski odwiedzi-
ła czteroosobowa delegacja z powiatu Steinburg 
z Hansem-Friedrichem Tiemannnem, przewod-
niczącym Rady Powiatu Steinburg, na czele.

Goście zapoznali się z osiągnięciami samorzą-
du miasta i gminy Tolkmicko, zwiedzili Kadyny, 
odbyli przejażdżkę łodzią motorową po Zalewie 
Wiślanym a także wzięli udział w rejsie statkiem 

po pochylniach Kanału Elbląskiego. Rozegrany 
został także mini turniej sportowy pomiędzy sa-
morządowcami obu partnerskich powiatów. Tym 
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Rady Powiatu w Elblągu Ryszard Zagalski, 
który podkreślił szczególnie duże zaangażo-
wanie przewodniczącego Tiemanna w reali-

zację wspólnych projektów wymiany młodzie-
ży szkolnej. Ryszard Zając, członek Zarządu 
Powiatu w Elblągu, przedstawił prezentację 
multimedialną podsumowującą dotychczasową 
współpracę obu powiatów.

Organizatorzy Festiwalu mają nadzieję, że 
w przyszłości wydarzenie to będzie platformą do 
tworzenia sieci współpracy na skalę regionalną. 
Goście z powiatu Steinburg już zapowiedzieli, że 
w przyszłym roku w szczególny sposób będą chcie-
li uczcić jubileusz 10-lecia współpracy z powiatem 
elbląskim. Planowany jest także wyjazd grupy mło-
dzieży szkolnej do Niemiec jesienią 2011 roku.

W dniach 7–9 maja 2010 r. reprezentanci part-
nerów projektu „Zintegrowany system promocji 
turystycznej Obszaru Kanału Elbląskiego” – powia-
tów: elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego uczest-
niczyli w XIII Gdańskich Targach Turystycznych. 
Targi odwiedziło około 10 tys. osób. Było to naj-
większe i najważniejsze kompleksowe spotkanie 
branży turystycznej u progu sezonu letniego 2010.

Tegoroczne stoisko projektowe nosiło nazwę 
„Kraina Kanału Elbląskiego” i było dużą częścią 
regionalnej prezentacji Warmii i Mazur przygo-
towanej przez Warmińsko-Mazurską Regionalną 
Organizację Turystyczną. Nazwa „Kraina Kanału 
Elbląskiego” to jednocześnie marka obszaru le-
żącego między Elblągiem, Ostródą i Iławą, któ-
rą partnerzy utrwalają w różnych projektowych 
działaniach promocyjnych. Obszar ten charak-

teryzuje się niezwykłym potencjałem turystycz-
nym, wieloma atrakcjami przyrodniczymi, kultu-
rowymi i historycznymi.

Oryginalności stoisku dodawała ruchoma 
makieta pochylni Oleśnica na Kanale Elbląskim. 
Była ona jedynym tego typu narzędziem promo-
cyjnym na całych targach, stąd bardzo duże zain-

Kraina Kanału Elbląskiego  
na XIII Gdańskich 
Targach Turystycznych

Barbara Borawska
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teresowanie tą unikalną atrakcją okazywane przez 
gości targowych, innych wystawców, a szczegól-
nie przez media.

Gości targowych obsługiwali przygotowa-
ni informatorzy oraz operatorzy makiety - pra-
cownicy Starostwa Powiatowego w Elblągu, 
Ostródzie i Iławie oraz przedstawiciele lokalnych 
organizacji turystycznych, m.in. przy pomocy wy-
dawnictw promocyjnych przygotowanych przez 
partnerów projektu, informujących o atrakcjach 
turystycznych i infrastrukturze turystycznej ob-
szaru Kanału Elbląskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się mate-
riały dotyczące Kanału Elbląskiego oraz powiatu 
elbląskiego, ostródzkiego i iławskiego, m.in. prze-
wodnik z mapą „Kanał Elbląski i okolice”, mapa 
Kanału Elbląskiego, mapa powiatu elbląskiego, 

ostródzkiego i iławskiego oraz folder „Na szlaku 
mennonitów”.

Duże zainteresowanie gości targowych wzbu-
dzały informacje o miejscach noclegowych, szla-
kach rowerowych i różnych formach aktywnego 
wypoczynku.

W bieżącym roku obchodzimy 150-lecie uru-
chomienia Kanału Elbląskiego. Z tej okazji samo-

rządy leżące w Krainie Kanału Elbląskiego, przy 
wsparciu m.in. Samorządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, postanowiły zorganizować 
wiele imprez okolicznościowych, które odbywać 
się będą od maja do września br. Harmonogram 
imprez okolicznościowych z okazji 150 rocznicy 
uruchomienia Kanału Elbląskiego cieszył się tak-
że zainteresowaniem gości targowych i mediów.

21 maja w Przezmarku odbyła się impre-
za kulturalno-rekreacyjna pod nazwą „Dzieci 
i młodzież największym Skarbem naszej Depre-
sji”, której organizatorem było Stowarzyszenie 

Dzieci i młodzież największym 
Skarbem naszej „Depresji”

Barbara Borawska

„SALGE” przy współpracy powiatu elbląskiego 
i gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie oraz Marku-
sy. Impreza ta została wpisana w harmonogram 
imprez okolicznościowych z okazji 150 roczni-
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cy uruchomienia KANAŁU ELBLĄSKIEGO 
oraz była kontynuacją cyklicznej imprezy Skarby 
Depresji (VIII edycja).

Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 
w Markusach występem grupy teatralnej ze 
Szkoły Podstawowej w Zwierznie oraz krótką 
informacją o historii mennonitów na terenie po-
wiatu elbląskiego. Następnie dzieci i młodzież 
wraz z opiekunami i przewodnikami wyruszyli 

autokarami, aby poznać historię i zabytki kul-
tury mennonickiej. Ogółem w objeździe wzięło 
udział 260 uczniów szkół podstawowych i gim-

nazjów z gminy Elbląg, Markusy i Gronowo El-
bląskie.

O godz. 16.00 wszyscy uczestnicy wycieczki 
spotkali się w Przezmarku, gdzie czekało na nich 
moc atrakcji. Głównym punktem imprezy był 

turniej o tytuł Najbardziej Depresyjnej Gminy 
w Polsce. Do rywalizacji stanęli uczniowie gmi-
ny: Elbląg, Gronowo Elbląskie oraz Markusy. 
Rywalizowano o to, która miejscowość jest naj-
bardziej depresyjna. W tegorocznych zawodach 
I miejsce zajęła Gmina Markusy, która w nagrodę 
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nego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim, 
przeprowadzane były quizy i konkursy z nagro-
dami, m.in. pytania związane z tematyką menno-
nicką. Wśród najmłodszych uczestników najwię-
cej emocji wzbudzały przejażdżki samochodem 
policyjnym, pokazy straży pożarnej, pokazy walk 
wschodu oraz malowanie twarzy.

otrzymała Certyfikat Starosty Elbląskiego „Naj-
bardziej Depresyjna Gmina w Polsce”. II miejsce 
zajęła gmina Elbląg, która w nagrodę otrzymała 
łopatę, aby „pogłębić swoją depresję”. III miejsce 
zajęła Gmina Gronowo Elbląskie.

Impreza obfitowała w liczne atrakcje. Na sce-
nie prezentowały się zespoły muzyczne z Gmin-

W dniach 7–9 czerwca 2010 roku w Le-
gionowie w Centrum Szkolenia Policji odbył 
się finał XIV Ogólnopolskiego Turnieju Mo-
toryzacyjnego. Drużyna Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku przy-

gotowywana przez Jacka Skulimowskiego 
w składzie: Paweł Harasym, Sebastian Gocał 
i Dariusz Sikorski reprezentująca wojewódz-
two warmińsko-mazurskie zajęła IV miejsce 
w klasyfikacji drużynowej i otrzymała puchar 

Drużyna ZSEiT w Pasłęku 
na IV miejscu w Polsce

Lidia Zawarczyńska
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14.05.2010 r., drużyna ZSEiT pokonała 19 ze-
społów i zdobyła Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego. Zawodnicy otrzy-
mali indywidualnie nagrody rzeczowe – wysokiej 
klasy odbiorniki GPS do nawigacji samochodo-
wej, a dla swojej szkoły wywalczyli puchar i tre-
ningowego manekina do resuscytacji (ratownic-
two medyczne).

To nie pierwszy sukces drużyny Zespołu 

Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pa-
słęku w eliminacjach Młodzieżowego Turnie-
ju Motoryzacyjnego. W roku 2007 uczniowie 
ZSEiT również zajęli I miejsce w województwie 
warmińsko-mazurskim i byli finalistami elimi-
nacji centralnych wówczas zorganizowanych 
w Poznaniu.

Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Dyrekto-
rów WORD.

Wcześniej, 22 kwietnia, w Ośrodku Szkolenia 
Kierowców „Tywoniuk” w Pasłęku odbył się Po-
wiatowy Turniej Motoryzacyjny, w którym uczest-
niczyły reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu elbląskiego. W klasyfikacji drużynowej 
pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, zdo-
bywając puchar Starosty Elbląskiego i kwalifika-
cję na zawody wojewódzkie w Kętrzynie, drugie 
miejsce przypadło reprezentantom Zespołu Szkół 
z Gronowa Górnego, natomiast trzecie miejsce 
zajęli uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku.

W Finale Wojewódzkim Warmińsko-Ma-
zurskiego Młodzieżowego Turnieju Motory-
zacyjnego, który odbył się w Kętrzynie w dniu 
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Projekt: Matematyka w szkole i pracy

Matematyka od roku szkolnego 2009/2010 
jest przedmiotem obowiązkowo zdawanym na eg-
zaminie maturalnym, ponadto uczniowie zdający 
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
w trakcie egzaminu zawodowego rozwiązują za-
dania wymagające wiedzy i umiejętności matema-
tycznych. Podniesienie poziomu wiedzy i umie-
jętności z matematyki jest szansą na dobry wynik 
maturalny i dalszy rozwój zawodowy.

Celem projektu jest zmniejszenie różnic edu-
kacyjnych wśród uczniów wykazujących niskie 
osiągnięcia z matematyki poprzez udział w zaję-
ciach dydaktyczno-wyrównawczych, wykładach 
i wyjazdach edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2009 r. do 
31.08.2010 r.

Jest to jedyny projekt realizowany łącznie 
w trzech szkołach ponadgimnazjalnych powia-
tu elbląskiego. Bierze w nim udział 120 uczniów 
w 12 grupach w podziale na szkoły:

ZS w Pasłęku – 51 uczniów z klas Technikum 
Handlowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
ZSEiT w Pasłęku – 50 uczniów z klas Technikum 
Ekonomicznego, Technikum Agrobiznesu i Tech-
nikum Organizacji usług Gastronomicznych,

•

•

ZS Gronowo Górne – 19 uczniów z klas Tech-
nikum Agrobiznesu i Technikum Organizacji 
Usług Gastronomicznych,

Projekt przewidywał realizację 600 godzin za-
jęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 
w podziale na 12 grup, 3 wyjazdy edukacyjne dla 
wszystkich uczestników: na wykład na Uniwersy-
tet Gdański, do Olsztyna na Dni Otwarte Uczelni, 
do Elbląga do ZUS i UP.

Ponadto uczniowie wzięli udział w 10 wykła-
dach otwartych na temat znaczenia znajomości ma-
tematyki w życiu codziennym i zawodowym, w tym 
w banku, ubezpieczeniach, w gospodarce, w ekono-
mii. Odbyły się też 2 spotkania z pracodawcą na te-
mat znaczenia matematyki w biznesie oraz warsztaty 
psychologiczno-pedagogiczne dla wszystkich uczest-
ników projektu poprowadzone przez szkolnych pe-
dagogów. Na koniec realizacji projektu – w czerwcu 
Konkurs ,,Mistrz Matematyki”.

Ponadto każdy uczeń biorący udział w pro-
jekcie otrzymał bezpłatnie: komplet gadżetów 
promocyjnych, pozycje książkowe z matematyki, 
materiały pomocnicze.

Udział we wszystkich zajęciach, wyjazdach, 
wykładach i warsztatach psychologiczno-pedago-
gicznych był również bezpłatny.

Projekt: Podniesienie poziomu języka 
angielskiego szansą na rozwój zawodowy 
uczniów

Celem ogólnym projektu jest podniesienie po-
ziomu kwalifikacji zawodowych w zakresie języ-
ka angielskiego zawodowego uczniów Technikum 
Handlowego Zespołu Szkół w Pasłęku oraz pomoc 

•

Projekty unijne realizowane 
w szkołach powiatu elbląskiego

oprac. Marek Murdzia
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rodzicom uczniów w procesie wychowania. Okres 
realizacji projektu: od 01.09.2009 r. do 28.02.2010 r.

Projekt skierowany był tylko do uczniów 
Technikum Handlowego oraz ich rodziców. 
W trakcie jego realizacji uczniowie nauczyli się 
tworzyć pisma handlowe oraz nawiązywać roz-
mowę sprzedażową w języku angielskim.

Do efektywnej nauki języka angielskiego 
zmotywowały uczniów dwa wyjazdy edukacyj-
ne: na Międzynarodowe Targi Towarowe do 
Gdańska – 3.10.2010 oraz na Międzynarodowe 
Targi Pracy i Przedsiębiorczości do Warszawy – 
14.10.2010, a także dwa spotkania z pracownika-
mi dużych firm handlujących z zagranicą: Kram 
i HOLLAS z Pasłęka

Uczniowie otrzymali na własność materiały 
biurowe oraz fachowe pozycje książkowe przygo-
towujące do egzaminu zawodowego oraz matury. 
Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział 
w Konkursie pt. Najlepszy Handlowiec z cenny-
mi nagrodami rzeczowymi.

Trudno mówić o efektywnej edukacji bez 
udziału rodziców. Dla nich odbędą się dwa se-
minaria z psychologiem dr Ireną Sorokosz na 
temat: jak zmotywować dziecko do nauki i za-
pewnić podjęcie właściwej decyzji zawodowej po 
ukończeniu szkoły; jak pomóc dziecku w sytuacji 
zdawania egzaminu zawodowego.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach 
projektu wpłynęły na podniesienie mobilności 
zawodowej uczniów Technikum Handlowego 
oraz pomogły rodzicom w procesie wychowania.

Projekt: Zadbaj o swoje kwalifikacje
Projekt skierowany jest do 24 uczniów Ze-

społu Szkół w Pasłęku w wieku 17–25 lat oraz 
26 osób w wieku 45+ zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z Miasta i Gminy Pasłęk.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 
i zawodowej mieszkańców miasta i gminy Pasłęk.

Projekt obejmuje:
Zajęcia aktywizacji społeczno-zawodowej, 
w tym zajęcia z psychologiem, doradcą zawo-

1.

dowym, ze specjalistą do spraw rozwoju indy-
widualnego, warsztaty z ekonomii społecznej 
nt. ubezpieczeń społecznych.
Trzy wyjazdy aktywizacji zawodowej i inte-
gracji społecznej (Trójmiejskie Targi Pracy 
w Gdańsku, Multikino, Międzynarodowe 
Targi Pracy w Warszawie, zwiedzanie Zamku 
Królewskiego, Eures Olsztyn).
Spotkania z przedstawicielami rynku pracy 
(m.in. z kierownikiem PUP, lokalnym pra-
codawcą, z przedstawicielem banku, z radcą 
prawnym, z przedstawicielem UMiG Wy-
dział Ewidencji Działalności Gospodarczej).
Kursy zawodowe, w tym kurs prawa jazdy kat. 
B, kurs obsługi kasy fiskalnej, minimum sani-
tarnego, kurs kelner-barman.
Utworzony zostanie Klub Wolontariuszy 
zrzeszający chętnych 10 uczestników spośród 
grupy młodzieży szkolnej.
Konferencja podsumowująca projekt, debata 
na temat: „Rola aktywizacji zawodowej i in-
tegracji społecznej w walce z wykluczeniem 
społecznym”.

Projekt: Sukces maturalny młodzieży 
powiatu elbląskiego z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych szansą 
zrealizowania planów życiowych

Celem projektu było podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności z przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych. W projekcie uczestni-

2.

3.

4.

5.

6.



1�

Biuletyn Informacyjny

czyło łącznie 195 uczniów, w tym 182 uczniów 
LO z Zespołu Szkół w Pasłęku i 13 uczniów LO 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku.

Działania realizowane w ramach projektu:
Zajęcia edukacyjne:
120 uczniów wzięło udział w zajęciach dydak-
tyczno-wyrównawczych z matematyki oraz 
65 w zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, tj. z biologii, 
chemii, geografii, fizyki i matematyki.
Duża liczba dodatkowych godzin zajęć dy-
daktycznych z matematyki miała wspomóc 
uczniów we właściwym przygotowaniu się 
do egzaminu maturalnego, pomóc w wyrów-
naniu braków matematycznych, powtórzeniu 
i utrwaleniu materiału maturalnego.
Uczniowie chcący rozwinąć swoje zaintereso-
wania w kierunkach matematyczno-przyrod-
niczych wzięli udział w zajęciach pozalekcyj-
nych. Uczniowie otrzymali materiały biurowe 
oraz gadżety, w tym koszulki sportowe, zeszy-
ty, długopisy, kalkulatory i inne. Na zajęciach 
mieli możliwość korzystania ze zbiorów za-
dań, poradników i publikacji zakupionych na 
potrzeby realizacji projektu.

2. Wykłady otwarte:
Tematyka zajęć była poszerzana na pięciu 
wykładach otwartych prowadzonych przez 
profesorów uczelni wyższych.

3. Wyjazdy edukacyjne:
a) UW-M w Olsztynie – zajęcia laboratoryj-

ne na Wydziale Chemii,
b) UW-M w Olsztynie – warsztaty połą-

czone z mikroskopowaniem na Wydziale 
Biologii,

c) do Olsztyńskiego Planetarium i Obser-
watorium Astronomicznego – wykład 
i warsztaty,

d) Politechnika Gdańska na Wydział Mate-
matyki Stosowanej i Fizyki Technicznej 
na wykład i warsztaty,

e) do Akwarium Gdyńskiego (zwiedzanie, 
prezentacja, zajęcia laboratoryjne,
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f ) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty-
nie na DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

g) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Instytucie Informatyki Stosowanej

4. Ferie na sportowo:
W czasie ferii zimowych uczniowie wzięli 

udział w zajęciach psychologiczno-sportowych. 
Obyły się rozgrywki w piłkę siatkową dziewcząt 
i piłkę halową chłopców.
5. Konkurs – MATURA PRÓBNA:

Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównaw-
czych z matematyki przystąpili do „Matury”.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z klas 
matematyczno-informatycznych. Zwycięzcy (trzy 
pierwsze miejsca) otrzymali MP4 oraz kalkulatory 
i pendrive.
6. Konkurs – „Ścisły umysł roku 2010”:

Podsumowaniem projektu jest konkurs dla 
uczestników zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie 
przedstawili prezentacje multimedialne, a naj-
lepsze – po 2 prezentacje z każdego przedmio-
tu będą przedstawione w czasie II etapu na auli 
w dniu 22 czerwca 2010 r.

Projekt: Dobrze przygotowana prezenta-
cja to do sukcesu droga realna

W projekcie wzięło udział 48 uczniów Ze-
społu Szkół w Pasłęku, w tym 41z klas III LO 
i 7 z IV klasy Technikum Handlowego. W ra-
mach realizacji projektu odbyły się zajęcia edu-
kacyjne, w tym z języka polskiego, informatyki 
i psychoedukacyjne. Realizacja projektu miała 
na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności 
z jęz. polskiego, rozwój zainteresowań humani-
stycznych oraz kształtowanie doznań estetycz-
nych. Poprzez udział w zajęciach projektowych 
uczniowie przygotowali konspekty prezenta-
cji ustnych z języka polskiego, ramowe plany 
wypowiedzi, zaplanowali dobór materiałów 
pomocniczych, w tym pomoce audiowizual-
ne. Ponadto odbyły się dwa wykłady otwarte 
poprowadzone przez profesorów UG. Wykła-
dowcy urzekli młodzież swą otwartością oraz 
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sposobem przekazywania trudnych informacji. 
Odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne, do Te-
atru Dramatycznego na spektakl pt. „Nożycz-
ki”, połączony ze spotkaniem z aktorem Mar-

cinem Tomasikiem oraz do Opery Bałtyckiej 
w Gdańsku na spektakl Giacomo Pucciniego 
„Madama Butterfly”.

Trudno mówić o efektywnej edukacji bez 
udziału rodziców. Dla nich odbyły się dwa semi-
naria: „Moje dziecko przed maturą – jak wspierać 
w planowaniu kariery zawodowej oraz w sytuacji 
stresu przedegzaminacyjnego”.

Na zakończenie projektu odbył się kon-
kurs „Mistrz prezentacji”, którego celem było 
kształtowanie umiejętności przełamywania 
psychicznej blokady przed prezentacja pu-
bliczną, zapamiętywanie tekstu, zwiększenie 
zdawalności na egzaminie ustnym, umiejęt-
ność radzenia sobie ze stresem. Uczniowie 
mieli możliwość sprawdzenia swojego przy-
gotowania do egzaminu ustnego, a obserwato-
rzy z ciekawością obserwowali formę i sposób 
wypowiedzi uczestników.

Projekt: Dodatkowe umiejętności  
w wykształceniu zawodowym perspek-
tywą na lepszą przyszłość

Projekt skierowany był do uczniów ZSEiT 
oraz ZS w Pasłęku kształconych w zawodach: 
kucharz małej gastronomii, technik organiza-
cji usług gastronomicznych, technik ekonomi-

sta, technik agrobiznesu, technik handlowiec, 
technolog robót wykończeniowych w budow-
nictwie oraz mechanik pojazdów samochodo-
wych (łącznie 120 osób). Wybrana grupa do-
celowa objęta wsparciem EFS uczestniczyła 
przez okres realizacji projektu w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych (kołach zawodo-
wych), wycieczkach dydaktycznych, warszta-
tach „Rynek Pracy” oraz kursach kwalifikacyj-
nych tj. kurs kelner-barman, prawo jazdy kat. T, 
rachunkowości komputerowej oraz sterowanie 
numeryczne obrabiarek CNC.

Projekt podsumowała konferencja w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
dnia 9.06.2010 r., na którą przybyli zaprosze-
ni goście, rodzice oraz uczniowie. Prowadzący 
zapoznali wszystkich z założeniami projektu 
oraz wynikami ewaluacji. Natomiast uczniowie 
zaprezentowali zgromadzonym swoje nowo 
nabyte umiejętności zawodowe. Najbardziej 
zaangażowanym w realizację projektu uczniom 

zostały wręczone cenne nagrody. Uczestni-
cy projektu otrzymali również zaświadczenia 
o udziale w projekcie.

Konferencję zwieńczyła, przygotowana dla 
wszystkich zaproszonych, degustacja potraw 
Kuchni Różnych Narodów sporządzona przez 
uczestników projektu ZSZ Kucharz Małej Ga-
stronomii.

Wszystkie projekty są współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.



1�

Biuletyn Informacyjny

VI Mistrzostwom Polski Samorządowców 
w Tenisie Ziemnym, które odbyły się w Koni-
nie w dniach od 4 do 6 czerwca, towarzyszyła 
wspaniała aura. Taka sama była atmosfera wśród 
uczestników, a udział w turnieju wzięło blisko 
70 przedstawicieli samorządów z całego kra-
ju. W tym z tak odległych od Konina miast, jak 
Ustrzyki Dolne, Zakopane, Rzeszów, czy Reda.

W turnieju VIP-ów (prezydentów, starostów, 
burmistrzów i przewodniczących rad) starosta 

Starosta Elbląski wicemistrzem 
Polski w tenisie ziemnym

oprac. Marek Murdzia

elbląski Sławomir Jezierski dotarł do ścisłego fi-
nału, w którym dopiero uległ 6:0, 6:3 czterokrot-
nemu zwycięzcy Mistrzostw, przewodniczącemu 
Rady Miasta Konina – Wiesławowi Steinke.

Mistrzostwa odbyły się pod honorowym pa-
tronatem Ryszarda Grobelnego – prezesa Związ-
ku Miast Polskich oraz Kazimierza Pałasza, Pre-
zydenta Miasta Konina.

Staroście elbląskiemu gratulujemy wyniku i ży-
czymy tytułu mistrzowskiego w przyszłym roku!

W sobotę, 12 czerwca, o godzinie 11.00 
korowód złożony z mieszkańców Aniołowa, 
Krasina, Rogowa, Stegny i innych miejscowości 
oraz zaprzyjaźnionego Piekła i gości z Francji 
ruszył w marsz wokół wsi. W korowodzie wzię-

li także udział przewodniczący Rady Powiatu 
w Elblągu Ryszard Zagalski, starosta elbląski 
Sławomir Jezierski, wicestarosta Maciej Ro-
manowski, burmistrz Pasłęka Wiesław Śnieci-
kowski.

Zlot Miłośników Aniołów 
w Aniołowie

Gabriela Effenberg
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Aniołowo Halinie Cieśli medal 20-lecia samo-
rządu pasłęckiego oraz umowę opiewającą na 
23 tys. zł z przeznaczeniem na remont świetlicy 
wiejskiej.

Program imprezy był bardzo bogaty. Wzięło 
w nim udział liczne grono wystawców ludowych 

oraz firma Agromax ze sprzętem rolniczym. Nie 
zabrakło oczywiście słynnych anielskich przy-
smaków i innych różności.

W trakcie przemarszu uroczyście otwarto 
most wyremontowany za środki finansowe po-
wiatu elbląskiego (65 tys. zł). Przemarsz uświet-
niła orkiestra dęta z Zielonki Pasłęckiej.

Parada zakończyła się na placu biesiadnym, 
gdzie oficjalnie został otwarty „Zlot Miłośni-
ków Aniołów” przez sołtysa Aniołowa Zbignie-

wa Cieślę. Głos zabrał również przewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard Zagalski, który wybu-
dował na potrzeby mieszkańców Aniołowa sce-
nę. Burmistrz Wiesław Śniecikowski przekazał 
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
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Przy głośnym dopingu licznie zgromadzo-
nych kibiców 19 maja 2010 r. rozpoczęła się 
jedna z najsympatyczniejszych imprez spor-
towych – finały jubileuszowej X Powiatowej 
Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Wzięły 
w niej udział reprezentacje sześciu przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych z terenu powiatu 
elbląskiego.

Organizatorem tej uroczej i niezwykle 
sprawnie przeprowadzonej imprezy jest od 10 
lat Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” przy 
współpracy Domu Kultury „Zakrzewo” w Elblą-
gu i finansowym wsparciu Starostwa Powiatowe-
go w Elblągu.

Przedszkolaki dzielnie rywalizowały w roz-
maitych skomplikowanych konkurencjach, takich 
jak: „przewróć-postaw”, skoki na piłkach „kan-
gurkach”, rzuty woreczkami, bieg „w kapciach 
dziadka”, rzuty piłeczką do celu, bieg z szarfami, 
rzut kółkiem, bieg „w spodniach taty”. Wszystkie 
konkurencje odbyły się przy wspaniałym dopingu 
zebranej na trybunach publiczności, wśród której 
szczególnie wyróżniali się kibice Przedszkola nr 
2 z Pasłęka.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji 
podsumowano punkty i wyłoniono zwycięskie 
drużyny. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagro-

dy, zaś zdobywcy pierwszych trzech miejsc za-
brali dodatkowo do domu piękne lśniące medale 
i puchary.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się na-
stępująco:

miejsce – Milejewo
miejsce – Pasłęk
miejsce – Błudowo
miejsce – Pomorska Wieś
miejsce – Gronowo Górne
miejsce – Gronowo Elbląskie

Gratulacje dla wszystkich uczestników tej 
sympatycznej imprezy z życzeniami dalszych 
sukcesów na sportowych arenach!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Powiatowa Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków

Marek Murdzia
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Dla laureatów Olimpiady Starostwo Powiato-
we ufundowało nagrody z Powiatowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Były to m.in.: rowery, kamery, aparaty cyfrowe, 
MP3, MP4, pamięci USB oraz książki.

W X Olimpiadzie „Przyroda i historia po-
wiatu elbląskiego” w kategorii indywidualnej 
zwyciężyli:

Szkoły Podstawowe
I miejsce 
Artur Hatle z SP w Zwierznie,
II miejsce 
Wiktoria Jakubowska z SP w Zwierznie,

•

W dniach 6–7 maja 2010 r. odbyła się w Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 
X edycja Olimpiady „Przyroda i historia powiatu 
elbląskiego”. Tematem przewodnim olimpiady był 
Kanał Elbląski, gdyż w bieżącym roku obchodzi-
my 150-lecie jego uruchomienia. Olimpiada była 
organizowana wspólnie przez Starostwo Powiato-
we w Elblągu Wydział Promocji Powiatu, Eduka-
cji, Kultury i Sportu i Dyrekcję Parku Krajobra-
zowego Wysoczyzna Elbląska. W konkursie brały 
udział dzieci i młodzież ze szkół powiatu elblą-
skiego w dwóch kategoriach wiekowych:

VI klasy szkół podstawowych,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Uczestnicy konkursu oprócz rozgrywek indy-
widualnych, w których rozwiązywali pisemny test, 
składający się ze 100 pytań z zakresu historii powia-
tu elbląskiego, historii Kanału Elbląskiego, ekologii 
i ochrony środowiska, a także botaniki i geografii, 
brali udział w rozgrywkach drużynowych.

Trzyosobowe drużyny musiały opracować 
i udzielić odpowiedzi na cztery zadania. Każda 
z drużyn musiała też zaprezentować wykonany 
przez siebie fotoreportaż na temat „Piękna nasza 
okolica cała”. Pytania zostały przygotowane przez 
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

•
•

Olimpiada „Przyroda i historia 
powiatu elbląskiego”

 
Karina Ulewska
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Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce 
Gimnazjum w Dobrym,
II miejsce 
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku,
III miejsce 
Gimnazjum w Stankowie.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wy-
różnienia za wykonanie fotoreportażu i jego pre-
zentację:

Szkoły Podstawowe
I miejsce SP w Zwierznie,
II miejsce SP w Gronowie Elbląskim,
III miejsce SP nr 2 w Pasłęku,
Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce Gimnazjum w Stankowie,
II miejsce Gimnazjum nr 1 w Pasłęku,
III miejsce Gimnazjum w Dobrym.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali 
dyplomy za udział i drobne upominki.

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.

•

•

•

III miejsce 
Klaudia Sadłowska z SP w Zwierznie,
IV miejsce 
Karolina Tabor z SP w Rogajnach.
Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce 
Elwira Bębenek z Gimnazjum w Dobrym,
II miejsce 
Agnieszka Kupryjaniuk z ZS w Pasłęku,
III miejsce 
Julia Dorniak z Gimnazjum nr 1 w Pasłęku,
IV miejsce 
Urszula Dyl z Gimnazjum w Dobrym.

Zespołowo najlepsi okazali się w poszczegól-
nych kategoriach:

Szkoły Podstawowe
I miejsce 
SP w Zwierznie,
II miejsce 
SP nr 2 w Pasłęku,
III miejsce 
SP w Młynarach.

•

•
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Dzień Działacza Kultury
Marek Murdzia

ks. Grzegorz Wąsowski 
Gmina Gronowo Elbląskie 

Ksiądz Grzegorz Wąsowski – proboszcz parafii 
św. Jana Chrzciciela w Gronowie Elbląskim, poza 
posługą duszpasterską jest osobą aktywnie włą-
czającą się w życie społeczności lokalnej. Pomaga 
młodym osobom rozwijać swój talent artystyczny 
prowadząc społecznie warsztaty malarskie. Prace 
księdza oraz wychowanków można było niejed-
nokrotnie podziwiać na organizowanych wernisa-
żach w Gronowie Elbląskim i Elblągu. Jako poeta 
ks. Grzegorz Wąsowski wydał 3 tomiki wierszy 
w 1999 r., 2005 r. oraz 2008 r.

Anetta Witkowska
Gmina Gronowo Elbląskie

Pani Anetta Witkowska pracuje na stanowi-
sku nauczyciela języka polskiego, muzyki i plasty-
ki w Gimnazjum im. Powstańców Listopadowych 
w Gronowie Elbląskim. Jest również zaangażowana 

w pracę społeczną, obejmującą działalność kulturalną, 
promocję naszego regionu w województwie i na are-
nie ogólnopolskiej. Prowadzi koło instrumentalno-
wokalne i zainicjowała szkolną tradycję organizowa-
nia konkursu pod nazwą Muzykomania. Wszystkie 
imprezy środowiskowe odbywają się z udziałem gru-
py uczniów przygotowywanych pod jej kierunkiem. 
Pani Anetta Witkowska dba również o dostarczanie 
przeżyć artystycznych wiejskim dzieciom poprzez 
organizację wyjazdów do kina czy teatru.

Podopieczni Pani Anetty Witkowskiej przez 
ostatnich kilka lat plasowali się na najwyższych 
pozycjach konkursów powiatowych, wojewódz-
kich jak i ogólnopolskich. 

Jerzy Gajewski
Gmina Tolkmicko

Pan Jerzy Gajewski od 2002 roku pełni funkcję 
radnego Miasta i Gminy Tolkmicko z ramienia wsi 

21 maja w Jegłowniku spotkali się artyści i dzia-
łacze kultury z władzami samorządowymi powiatu 
elbląskiego. Dzień Działacza Kultury to szczególne 
święto ludzi tworzących kulturę, a więc organiza-
torów życia kulturalnego, działaczy, animatorów 
kultury, wolontariuszy pracujących na rzecz wielu 
stowarzyszeń działających w sferze kultury.

Starosta Sławomir Jezierski podziękował 
wszystkim ludziom związanym z kulturą w po-
wiecie elbląskim za ich pasję i chęć przekazy-
wania swojej wiedzy i umiejętności młodszym 

Sylwetki laureatów nagrody Starosty Elbląskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury za rok 2010

pokoleniom. Dziewięć osób otrzymało Nagrody 
Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za rok 2010. Swoją nagrodę 
wręczył również wójt gminy Gronowo Elbląskie 
Aleksander Lewicki, który wyróżnił Małgorza-
tę Józefowicz, dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Gronowie Elbląskim.

Część artystyczną wypełniły występy utalen-
towanych przedszkolaków i młodzieży szkolnej 
z gminy Gronowo Elbląskie.
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Pogrodzie. Dzięki jego inicjatywie i wielkiemu za-
angażowaniu w 2002 roku powstała Świetlica Śro-
dowiskowa, a następnie po remoncie Ponadlokalna 
Świetlica Środowiskowa. Jest założycielem i był 
pierwszym prezesem stowarzyszenia „Pogrodzie 
dla Przyszłości”, przyczyniając się do kulturalnego 
i społecznego rozwoju swojej wsi. Dzięki jego pracy 
zrealizowano wiele projektów dotyczących aktywi-
zacji, integracji, edukacji środowiska. W 2007 roku 
był jednym z założycieli Lokalnej Grupy Działania 
LIDER „Wysoczyzna Elbląska”. Jednym z waż-
niejszych osiągnięć było napisanie z członkami 
stowarzyszenia, organizacji społecznych i szkołą 
Planu Odnowy Wsi Pogrodzie. Ponadto pan Jerzy 
Gajewski wypracował trójstronne porozumienie 
pomiędzy UMiG Tolkmicko, PCPR w Elblągu 
i Stowarzyszeniem, które zapewnia korzystanie 
z pomieszczeń Ponadlokalnej Świetlicy Środowi-
skowej różnym organizacjom społecznym, szkole 
i mieszkańcom wsi Pogrodzie. Dzięki temu realizo-
wane są różnego typu przedsięwzięcia np. warsztaty 
edukacyjne, zajęcia rekreacyjne, spotkania Zespołu 
„Pogrodzianki” i członków OSP.

Barbara Szandrowska
Gmina Tolkmicko

Pani Barbara Szandrowska od wielu lat udziela 
się społecznie dla swojego miasta i gminy Tolkmic-
ko, szczególnie w zakresie promocji i rekreacji. Przy-
gotowywane przez nią corocznie wieńce na gminne 
uroczystości dożynkowe zdobywały nagrody w po-
wiatowych i wojewódzkich konkursach. Przygoto-
wuje również szopki z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Grobu Pańskiego w okresie Wielkanocnym 
w Kościele Parafialnym w Tolkmicku. Pani Barbara 
Szandrowska organizuje ponadto zajęcia nauki haftu 
i tkania kilimu dla okolicznych mieszkańców.

Lucyna Hulanicka
Gmina Pasłęk

Pani Lucyna Hulanicka od września 2006 
roku jest kierownikiem i animatorem kultury 

w Wiejskim Domu Kultury w Zielonce Pasłęc-
kiej. Osiągnięciem zasługującym na uwagę jest 
utworzenie teatru amatorskiego, którego człon-
kowie składający się z młodzieży różnych szkół 
mogą się poszczycić wieloma przedstawieniami 
cieszącymi się uznaniem wśród publiczności. 
W repertuarze teatru oprócz tematyki kabareto-
wej i rozrywkowej znalazły się m. in.: „Kwiat Pol-
skiej Ziemi”, „Musical o św. Franciszku z Asy-
żu”, a także „Misterium Męki Pańskiej”. Grupa 
teatralna pod kierunkiem pani Lucyny Hulanic-
kiej przygotowuje również scenografię i stroje do 
swoich przedstawień.

Pani Hulanicka obok pracy zawodowej po-
święca swój wolny czas na organizację imprez 
okolicznościowych dla mieszkańców Zielonki 
Pasłęckiej oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzie-
ży podczas ferii zimowych i wakacji.

Jacek Matukiewicz
Gmina Pasłęk

Pan Jacek Matukiewicz od 20 lat pracuje jako 
nauczyciel w Zespole Szkół w Pasłęku. W swo-
jej pracy zawodowej osiągnął wiele sukcesów 
jako dyrygent chóru „Chorus” w latach 1999-
2007, a obecnie chóru „Carmen Gregorianum”, 
którym kieruje od 2008 roku. Chór z powodze-
niem uczestniczył w wieku krajowych festiwalach 
i konkursach. Pan Matukiewicz zajmuje się rów-
nież oprawą muzyczną licznych koncertów na te-
renie gminy Pasłęk, organizuje wycieczki w Pol-
sce i za granicą. Był również organizatorem wielu 
imprez kulturalnych odbywających się na terenie 
gminy Pasłęk.

Zefiryn Pągowski
Gmina Markusy

Pan Zefiryn Pągowski jako pasjonat fotogra-
fii, ochrony przyrody i obserwacji fauny i flory od 
wielu lat promuje świat przyrody powiatu elblą-
skiego. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął już 
w latach pięćdziesiątych. Do dziś najchętniej foto-
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grafuje przyrodę, „portretując” rośliny i zwierzęta, 
a częstym tematem jego fotograficznych polowań 
jest krajobraz. Zawodowo jest związany z Parkiem 
Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, współ-
pracuje także ze Stacją Ornitologiczną Polskiej 
Akademii Nauk w Gdańsku. W swoim dorobku 
posiada publikacje książkowe, popularnonaukowe, 
albumy, foldery i kalendarze, a wiele jego fotografii 
było eksponowanych na wystawach indywidual-
nych i zbiorowych. Jest członkiem Związku Pol-
skich Fotografów Przyrody.

Barbara Pożoga
Gmina Młynary

Pani Barbara Pożoga od 35 lat zajmuje się 
prowadzeniem Biblioteki Publicznej w Młyna-
rach. Jej obszerna wiedza, fachowa obsługa, sza-
cunek i zaangażowanie jakim charakteryzuje się 
jej praca, przyczyniają się do rozwoju Biblioteki 
i popularyzacji czytelnictwa wśród mieszkańców.

Pani Barbara Pożoga przyczyniła się również 
do wzbogacenia Biblioteki o zestawy kompute-
rowe, za pomocą których czytelnicy nieodpłatnie 
korzystają z czytelni internetowej. Organizuje 
ponadto wieczory poezji dziecięcej, spotkania 
z autorami, konkursy recytatorskie oraz rysunko-
we o tematyce literackiej. Biblioteka prowadzona 

przez panią Barbarę aktywnie współpracuje ze 
Związkiem Emerytów i Rencistów oraz Świetli-
cą Środowiskową, włącza się również we wszyst-
kie przedsięwzięcia organizowane przez Ośrodek 
Kultury w Młynarach.

Halina Gębska
Gmina Elbląg

Pani Halina Gębska od września 2000 r. 
pracuje na stanowisku wychowawcy świetlicy 
w Gminnym Gimnazjum w Gronowie Górnym. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż prowadzi ona spo-
łecznie koło plastyczne dla uczniów gimnazjum, 
gdzie uczą się oni różnych technik artystycznych 
i zdobniczych jak: malowanie na szkle, haft, bu-
kieciarstwo, decoupage. Dwa razy w roku pani 
Gębska przygotowuje i przeprowadza z uczniami 
kiermasz świąteczny, którego dochód ze sprzeda-
ży przeznacza na wzbogacenie świetlicy szkolnej 
i wyposażenie pracowni plastycznej.

Praca pani Haliny Gębskiej przyczynia się do 
rozwijania poczucie estetyki u uczniów, ich wraż-
liwości na piękno oraz buduje szacunek dla wła-
snych i cudzych osiągnięć. Dzieci obcują z sze-
roko pojętą kulturą, uczestniczą w konkursach, 
odwiedzają muzea i Dom Kultury.
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