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W powiecie elbląskim w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych od roku 2009 do chwili obecnej wyremon-
towano blisko 31 km dróg, co kosztowało łącznie 
ponad 15,5 mln zł. Osiągnięcie tak dobrego re-
zultatu było możliwe dzięki partnerskiej współ-
pracy powiatu (udział w kwocie prawie 4 mln zł), 
gmin (blisko 4,3 mln zł) i wojewody (prawie 7,3 
mln zł). W dniu 5 października otwarto kolejne 
wyremontowane odcinki dróg w gminach: Pasłęk, 
Młynary i Tolkmicko.

W miejscowości Sałkowice dokonano otwar-
cia drogi powiatowej nr 1173, którą wyremon-
towano w partnerstwie powiatu z gminą Pasłęk. 
Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,5 mln zł. 
Przecięcia wstęgi dokonali wicewojewoda war-
mińsko-mazurski Jan Maścianica, starosta elblą-
ski Sławomir Jezierski, burmistrz Pasłęka Wie-
sław Śniecikowski oraz prezes P.P.U. „Tuga” sp. 
z o.o. Wiesława Kasperek, która była wykonawcą 
oddawanych inwestycji. W uroczystości wzięli 
udział także wicestarosta Maciej Romanowski 
i przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Sta-
nisław Paździor.

W Młynarach otwarto wyremontowane ulice 
Ogrodową i Kwiatową. Partnerem gminy Młyna-
ry w tym zadaniu o wartości ponad 1,5 mln zł był 
powiat. W uroczystości wzięli udział burmistrz 
Młynar Ryszard Zając i przewodniczący Rady 
Miejskiej w Młynarach Grzegorz Boll. Następnie 
goście zapoznali się z przebiegiem prac remonto-
wych na drodze powiatowej nr 1145N na odcinku 
Młynary – Nowe Monasterzysko. Partnerem po-
wiatu w tej inwestycji o wartości ponad 2,8 mln 
zł jest gmina Młynary. Prace drogowe powinny 
zakończyć się już w listopadzie br.

W Tolkmicku gości powitał burmistrz An-
drzej Lemanowicz i przewodnicząca Rady 
Miejskiej Maria Wodzianicka. Zapoznano się 
z przebiegiem prac na drodze powiatowej nr 
2202N (ul. Morska), które właśnie wkroczy-
ły w ostatnią fazę. Wartość zadania, w którym 
partnerem gminy Tolkmicko jest powiat, wynio-
sła ponad 2 mln zł. Wicewojewoda Maścianica 
rozmawiał z lokalnymi samorządowcami rów-
nież o innych zagadnieniach komunikacyjnych 
w gminie Tolkmicko, w tym o żegludze na Za-
lewie Wiślanym.

Zakończenie kolejnych inwestycji  
drogowych w powiecie elbląskim

Marek Murdzia

Powiat elbląski we współpracy z gminami wykonał:
Rok 2009 2010 2011 Lata 2009–2011

Liczba zadań 2 2 2 6

Liczba wyremontowanych 
kilometrów 11,05 km 10,95 km 8,73 km 30,73 km

Gminy 1 851 531,00 zł 1 495 611,00 zł    943 598,00 zł 4 290 740,00 zł

Powiat 1 395 675,00 zł 1 182 596,00 zł 1 404 245,00 zł 3 982 516,00 zł

Wojewoda 3 046 264,00 zł 2 204 000,00 zł 2 039 000,00 zł 7 289 264,00 zł

Razem  6 293 470,00 zł 4 882 207,00 zł 4 386 843,00 zł 15 562 520,00 zł
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Sesja Rady Powiatu w dniu 30 września roz-
poczęła się od miłej uroczystości wręczenia 

stypendiów Starosty Elbląskiego uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych. Tym razem, za osiągnięcia 
w nauce, artystyczne i sportowe w II semestrze 
roku szkolnego 2010/2011, Zarząd Powiatu wy-
różnił stypendiami aż 62 osoby.

Największą grupę stypendystów stanowią 
uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku – 45, następ-
nie Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicz-
nych w Pasłęku – 13 uczniów, 2 uczennice z III 
Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz po 
jednej uczennicy z Liceum Plastycznego w Gro-
nowie Górnym i Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Nr 2 w Elblągu.

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Za-
galski i starosta Sławomir Jezierski podziękowali 
także nadleśniczemu Mariuszowi Potocznemu 

z Nadleśnictwa Elbląg i nadleśniczemu An-
drzejowi Albińskiemu z Nadleśnictwa Młynary 
za współpracę z władzami powiatu oraz pomoc 

udzieloną w ostatnim okresie mieszkańcom po-
wiatu. Nadleśnictwo Elbląg wsparło strażaków 
OSP z gminy Elbląg kwotą ok. 17 tys. zł, zaś 
Nadleśnictwo Młynary wyasygnowało 40 tys. zł 
na poprawę stanu lokalnej drogi w Aniołowie.

Nadleśniczy Mariusz Potoczny przedstawił 
krótką prezentację multimedialną, zapoznając 
radnych z działalnością Nadleśnictwa Elbląg. 
Z okazji przypadającego obecnie Międzynaro-
dowego Roku Lasów starosta Jezierski otrzymał 
z rąk nadleśniczego Potocznego okolicznościową 
statuetkę.

Władze powiatu podziękowały również eme-
rytowanemu komendantowi Placówki Straży 
Granicznej w Elblągu Cezaremu Bogdańskiemu 
za wieloletnią owocną współpracę na rzecz umac-
niania bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

X sesja Rady Powiatu
Marek Murdzia
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Szczególnie serdeczne podziękowania 
w imieniu radnych i Zarządu Powiatu zostały 
skierowane do burmistrza Tolkmicka Andrzeja 
Lemanowicza za doskonałą organizację doży-
nek powiatowych, które odbyły się 17 września 
w Tolkmicku.

W dalszej części sesji radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu 
w okresie od 12 sierpnia, a także analizą doty-
czącą osób bezrobotnych z terenu powiatu, którą 

przedstawiła dyrektor PUP Iwona Radej. Z kolei 
skarbnik powiatu Edwarda Mazurkiewicz poin-
formowała o przebiegu wykonania budżetu po-
wiatu za I półrocze 2011 roku.

Radni przyjęli także informacje starosty 
i przewodniczącego rady z analizy oświadczeń 
majątkowych za rok 2010.

Podczas sesji radni podjęli 11 uchwał, zgod-
nie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.

Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia Zarząd 
Powiatu w Elblągu podjął uchwałę w spra-

wie zatrudnienia z dniem 1 października 2011 r. 

na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Elblągu Tomasza Domżal-
skiego. 

Pełniący tę funkcję od początku istnienia po-
wiatu elbląskiego Janusz Lichacz z końcem wrze-
śnia br. przeszedł na emeryturę. Tomasz Domżal-
ski dotychczas pracował na stanowisku dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu zadecydował 
o zatrudnieniu na stanowisku dyrektora DPS 
w Tolkmicku od dnia 1 października 2011 r. Anny 
Kurszewskiej, dotychczasowej dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Rangórach.

Zmiany na kierowniczych stanowiskach  
w jednostkach pomocy społecznej powiatu

Marek Murdzia
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W dniu 12 października Zarząd Powiatu 
w Elblągu podjął uchwałę o zatrudnieniu Izabeli 
Misiak na stanowisku dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Rangórach.

Kandydatura Izabeli Misiak na stanowisko dy-
rektora DPS została wyłoniona w drodze przeprowa-
dzonej procedury konkursowej. Swoją funkcję nowa 
dyrektor pełni od dnia 13 października, wcześniej 
była zatrudniona na stanowisku kierownika Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku.

14 września minęło 10 lat od momentu pod-
pisania oficjalnej umowy partnerskiej po-

między powiatami elbląskim i Steinburg (Niemcy). 
Z tej okazji, na zaproszenie władz powiatu Stein-
burg, w dniach 8-9 września trzyosobowa delegacja 
powiatu elbląskiego wzięła udział w jubileuszowych 
uroczystościach, które zorganizowano w mieście It-
zehoe – stolicy powiatu Steinburg.

W wizycie udział wzięli przewodniczący Rady 
Powiatu Ryszard Zagalski, starosta Sławomir Je-
zierski i radna, przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki Dorota Wasik. Stronę 
niemiecką reprezentował przewodniczący Rady 

Powiatu Steinburg Hans-Friedrich Tiemann, 
starosta Jens Kullik i kierownik Biura ds. Mło-
dzieży, Rodziny i Sportu Harry Stroessner, ko-
ordynator wielu programów wymiany uczniów 
z obu powiatów.

Kulminacyjnym momentem spotkania była 
oficjalna gala, podczas której Ryszard Zagalski 
otrzymał Honorowy Medal Powiatu Steinburg 
za wybitne zasługi w pogłębianiu i wzmacnianiu 
partnerstwa między powiatem elbląskim i powia-
tem Steinburg. Była to też znakomita okazja do 
podsumowania dotychczasowych osiągnięć i dys-
kusji nad kierunkami przyszłej współpracy. Go-
spodarze przygotowali na tę uroczystość specjal-
ne dwujęzyczne wydawnictwo, w którym można 
znaleźć wiele wspomnień, wycinków prasowych 
i fotografii przypominających wspólne dokonania 
w okresie minionego dziesięciolecia.

Oprócz oficjalnych spotkań z władzami po-
wiatu Steinburg, program pobytu obejmował tak-
że wizytę w szkole Detlefsengymnasium w mie-
ście Gluckstadt, która od wielu lat współpracuje 
ze szkołami powiatu elbląskiego. Zorganizowano 
również spotkanie z prof. Ralfem Thiericke, któ-

Dziesięciolecie współpracy powiatu 
elbląskiego z powiatem Steinburg

Marek Murdzia
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ry kieruje Centrum Innowacji IZET w Itzehoe. 
Rozmowy dotyczyły inicjatywy gospodarczej pod 
nazwą „Steinburg+ 2030”. Projekt ten ma na celu 
zrównoważony rozwój powiatu Steinburg poprzez 
stworzenie wspólnej strategii w biznesie, polityce, 
administracji i stowarzyszeń zawodowych oraz 
wykorzystanie możliwości wynikających z roz-
woju regionu metropolitalnego Hamburg.

Partnerzy niemieccy zorganizowali dla pol-
skiej delegacji zawody sportowe w typowej dla 
regionu Steinburg dyscyplinie zwanej „Bosseln”. 
Polega ona na pokonaniu asfaltowej trasy o okre-
ślonej długości za pomocą jak najmniejszej licz-
by rzutów ciężką kulą. Przedstawiciele powiatu 
elbląskiego wykazali się wielką zręcznością, po-
konując swoich niemieckich kolegów, co zostało 
nagrodzone okazałym pucharem.

Podczas pobytu w powiecie Steinburg Dorota 
Wasik nawiązała współpracę ze szkołą podstawo-
wą Jacob-Struve-Schule w Horst, która w przy-
szłym roku zaowocuje wymianą uczniów i na-
uczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zwierznie.

W ciągu minionych 10 lat udało się zrealizo-
wać wiele wspólnych przedsięwzięć, które zbliży-
ły do siebie mieszkańców partnerskich powiatów. 
Szczególnie ważne i owocne okazały się systema-
tyczne spotkania dzieci i młodzieży szkolnej z obu 
regionów, umożliwiające przełamanie wielu barier 
kulturowych i stereotypów. Od 2003 roku orga-
nizowana jest corocznie wymiana uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z obu powiatów. Uczestni-
czą w niej z dużym zaangażowaniem nauczyciele 
i uczniowie z Detlefsengymnasium w Gluckstadt, 
Sophie-Scholl-Gymnasium w Itzehoe, Zespołu 
Szkól w Pasłęku, Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku i Zespołu Szkół (Li-
ceum Plastycznego) w Gronowie Górnym. Mło-
dzież na zmianę spędza czas w Niemczech i Pol-
sce, mieszkając u rodzin uczniów. Dotychczas 
zrealizowane projekty obejmowały m.in. takie te-
maty jak „Nasza mała ojczyzna”, tworzenie prze-
wodnika turystycznego po regionie dla młodzieży, 
„Europa to my” – spotkania z eurodeputowanymi 
oraz regionalnymi lokalnymi politykami.

Nie mniej ważne były spotkania samorządow-
ców, które przyczyniły się do utrwalenia i rozwoju 
partnerskich kontaktów obu powiatów. W ostat-
nim okresie udało się zrealizować dwa przedsię-
wzięcia, które jeszcze bardziej zbliżyły partnerów 
do siebie – projekt pn. „Powielajmy to, co dobre - 
naprawiajmy to, co złe” w 2009 roku oraz Festiwal 
Partnerstw Polsko-Niemieckich w 2010 roku.

Projekt „Powielajmy to, co dobre - naprawiaj-
my to, co złe” miał na celu wzmocnienie operacyjne 
powiatu elbląskiego i powiatu Steinburg poprzez 
wymianę doświadczeń podczas wspólnie organi-
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zowanych spotkań i warsztatów. Program spotkań 
był bardzo bogaty – obejmował on liczne wizyty 
studyjne w instytucjach i organizacjach związanych 
z zainteresowaniami czterech grup tematycznych: 
oświata, turystyka i promocja, bezpieczeństwo 
i porządek publiczny, w skład których wchodzi-
li radni powiatu elbląskiego, członkowie zarządu 
powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedsta-
wiciele służb i straży, m.in. policji i straży pożarnej 
– łącznie 60 osób. W celu bardziej efektywnego 
wykorzystania czasu, dla każdej z grup zaplano-
wano odrębny program. Dzięki przeprowadzonym 
warsztatom i wizytom studyjnym samorządowcy 
zyskali wiele ciekawych wrażeń, które z pewnością 
przełożą się na usprawnienie funkcjonowania jed-
nostek organizacyjnych obu powiatów.

W czerwcu 2010 roku przedstawiciele obu 
powiatów uczestniczyli wspólnie w pierwszym 

Festiwalu Partnerstw Polsko-Niemieckich. Ideą 
tej imprezy było zacieśnianie i utrwalanie wię-
zi samorządów województwa warmińsko-ma-
zurskiego ze swoimi zagranicznymi partnerami 
oraz rozwijanie nowych obszarów wspólnych 
inicjatyw. Podczas Festiwalu powiat elbląski 
odwiedziła czteroosobowa delegacja z powia-
tu Steinburg. W trakcie spotkania w Olsztynie 
marszałek województwa Jacek Protas wręczył 
Hansowi-Friedrichowi Tiemannowi, przewod-
niczącemu Rady Powiatu Steinburg, Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.

Już w listopadzie tego roku kolejna kilkudzie-
sięcioosobowa grupa uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z powiatu elbląskiego wyjedzie na zajęcia 
do powiatu Steinburg, gdzie ze swoimi rówieśni-
kami będą się nawzajem uczyć o obyczajach i tra-
dycjach bożonarodzeniowych w obu regionach.

Ten rok szkolny młodzież Liceum Plastycz-
nego w Gronowie Górnym rozpoczęła 

otwarciem nowej pracowni komputerowej. Profe-
sjonalny sprzęt, oprócz zastosowań czysto infor-
matycznych będzie służył na zajęciach z technik 
graficznych, reklamy wizualnej, podstawach pro-
jektowania i kompozycji. Pomoże również w ob-
róbce zdjęć i filmów. 

W ramach projektu dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Powiatu Elbląskiego „Wyposażenie pracowni 
multimedialnej Liceum Plastycznego” zakupiono 
niezbędne wyposażenie do pracowni multimedial-
nej: zestawy komputerowe, oprogramowanie oraz 
niezbędny osprzęt: serwer, drukarkę, projektor, 
tablety. Wymiana komputerów pozwoli młodzie-
ży przede wszystkim pracować z nowoczesnymi 

programami graficznymi, wykorzystując wysokiej 
klasy urządzenia multimedialne. 

Rozpoczęła się również realizacja nowe-
go projektu realizowanego przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Szkoły – „Z ołówkiem 
w muzeum”. W ramach działań młodzież trze-
ciej i czwartej klasy wyjedzie do Muzeum i Ga-

Nowy sprzęt w Liceum Plastycznym
Dominika Lewicka-Klucznik
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lerii Zachęta w Warszawie, by potem przełożyć 
na własne płótna to, co zachwyca i stanowi cenne 
źródło naszej kultury. Prace będziemy mogli po-
dziwiać za kilka miesięcy w Gronowie Górnym 
i w Elblągu. 

Przed uczniami ciekawy rok pełen nowych 
możliwości do twórczych działań, a efekty 
będą na pewno imponujące. Do tego młodzież 
Liceum Plastycznego zdążyła nas już przy-
zwyczaić. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji PZU i Fundacji BZWBK.

Od 1 marca 2011r. w Zespole Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych im. S. Miko-

łajczyka w Pasłęku realizowany jest projekt pt.: 
„Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapi-
tał na jutro” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, w którym bierze udział 72 uczniów 
ZSEiT.

Działania w ramach projektu skierowane są 
do uczniów trzech grup: ZSZ w zawodzie ku-
charz małej gastronomii i Technikum Organiza-
cji Usług Gastronomicznych, ZSZ w zawodzie 
mechanik pojazdów samochodowych i techno-
log robót wykończeniowych w budownictwie, 
Technikum Agrobiznesu i Technikum Ekono-
micznego. 

W dniach 28–29 maja 2011r. odbyła się wy-
cieczka na targi Auto Moto Show do Bydgoszczy. 
Uczestniczyła w niej grupa 23 uczniów z klas ZSZ 
mechanika pojazdów samochodowych i techno-
loga robót wykończeniowych w budownictwie. 
Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapozna-
nia się z najnowszą technologią stosowaną w sa-
mochodach osobowych oraz motorach. Podczas 

targów zaprezentowano takie marki samochodów 
jak, m.in.: Volvo, Lexus, Honda oraz zabytkowe 
auta. Podczas targów odbyły się liczne konkursy, 
w tym na najlepszego mechanika województwa 
zmiany kół na czas, udzielania pierwszej pomocy, 
na najgłośniejszy motor, wyścig zabytkowych sa-
mochodów po torze na czas. Młodzież była także 
na koncercie Eweliny Flinty. 

Podczas wakacji uczniowie brali udział 
w 5-dniowych szkoleniach zawodowych. 

13 uczniów Technikum Organizacji Usług 
Gastronomicznych wzięło udział w szkoleniu za-
wodowym w renomowanych hotelach klasy biz-

„Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz 
kapitał na jutro”, czyli nowe pespektywy  
dla uczniów ZSEiT w Pasłęku

Renata Groń
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nes w Warszawie – w Hotelu Marriott oraz Ho-
telu Mercure. Szkolenie miało na celu zapoznanie 
uczniów z obsługą gości w hotelu i restauracjach 
hotelowych. Uczestnicy mieli możliwość zapo-
znania się z organizacją i układem funkcjonalnym 
hoteli. W tym samym czasie uczniowie ZSZ – ku-
charz małej gastronomii pod okiem europejskiej 
sławy mistrza sztuki kulinarnej Kurta Schellera 

uczyli się i degustowali potrawy, które wykony-
wali z pomocą samego mistrza. Codziennie spo-
rządzano około 12 najróżniejszych wykwintnych 
potraw kuchni azjatyckiej, włoskiej, francuskiej, 
szwajcarskiej, hiszpańskiej, meksykańskiej i in-
nych. Pokaz sporządzania pizzy przeprowadzał 
mistrz kuchni włoskiej – Giancarlo Russo – wła-
ściciel najlepszej wg Newsweeka włoskiej restau-
racji mieszczącej się w Warszawie. 

Uczniowie Technikum Agrobiznesu odbyli 
szkolenie zawodowe przeprowadzone przez Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdań-
sku. Pod okiem specjalistów PODR, producentów 
i przetwórców rolnych zapoznawali się z hodowlą 
różnych zwierząt gospodarskich, uprawą i wyma-
ganiami roślin w przykładowych gospodarstwach 

rolnych i na polach doświadczalnych, oglądali 
maszyny i urządzenia rolnicze, poznawali ekono-
miczną stronę prowadzenia gospodarstwa i firm 
w branży rolniczej. Mieli także okazję porozma-
wiania z rolnikami – praktykami, którzy przy-
bliżyli im własne pomysły na biznes w sektorze 
rolniczym, źródła pozyskiwania pieniędzy w go-
spodarstwie poza działalnością rolniczą, kalkula-
cję kosztów, opłacalność produkcji, pokazali bu-
dynki gospodarcze oraz maszyny, zapoznali się ze 
specyfiką gospodarstw agroturystycznych. 

Z kolei 12 uczniów Technikum Ekonomicz-
nego uczestniczyło w szkoleniu zawodowym 
w Ministerstwie Finansów w Warszawie, gdzie 
brali udział w przygotowanych przez MF warsz-
tatach i wykładach. I tak na przykład pracownicy 
Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Sta-
tystyki przedstawili koszty i korzyści związane 
z pełnym uczestnictwem Polski w Unii Gospodar-
czej i Walutowej, przedstawiciel Departamentu 
Informacji Finansowej omówił sposoby przeciw-
działania „praniu” pieniędzy i finansowaniu terro-
ryzmu. Departament Administracji Podatkowej 
przygotował warsztaty w Urzędzie Skarbowym 
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Warszawa-Mokotów, zaś Departament Rozwo-
ju Rynku Finansowego na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Najwięcej atrakcji 
zapewnił uczestnikom szkolenia Departament 
Wywiadu Skarbowego. Dzięki Dyrektorowi tego 
departamentu młodzież zaopatrzona w specjalne 
przepustki mogła zwiedzić Lotnisko Chopina 
w Warszawie i poznać tajniki pracy celników oraz 
sprawdzić w praktyce działanie urządzeń do wy-
krywania narkotyków czy towarów objętych za-
kazem przywozu. Z kolei specjaliści od prewencji 
antykorupcyjnej sprawdzili prawdomówność jed-
nej z uczestniczek szkolenia, poddając ją badaniu 
na wariografie, potocznie zwanym wykrywaczem 
kłamstw. Pobyt w Warszawie był również okazją 
do zwiedzania stolicy.

Natomiast uczniowie ZSZ mechanik pojaz-
dów samochodowych brali udział w przeszko-
leniu zawodowym w Fabryce Autobusów AU-
TOSAN w Sanoku. Młodzież została zapoznana 

z całą linią produkcyjną fabryki , dowiedziała się, 
że linia produkcyjna fabryki nie jest zautoma-
tyzowana, ponieważ autobusy produkuje się na 
indywidualne zamówienia klientów. W fabryce 

produkowane są również szynobusy oraz sprzęt 
wojskowy. W czasie wolnym uczniowie zwiedzili 
Stare Miasto w Sanoku, Skansen oraz podziwia-
li zaporę nad Soliną. Uczniowie ZSZ technolog 
robót wykończeniowych w budownictwie od-
byli przeszkolenie zawodowe firmie budowlanej 
SKANSKA w Barczewie. Codziennie przez 7 
godzin pod czujnym nadzorem kierownika budo-
wy uczniowie pracowali przy rozbudowie drogi 
na odcinku 1 km w Barczewie. Po ciężkiej pracy 
chłopcy podziwiali olsztyńską starówkę, a w upal-
ne popołudnia korzystali z miejskiego kąpieliska.

Uczestnicy projektu mają również możli-
wość zdobycia dodatkowych kwalifikacji pod-
czas kursów zawodowych. Uczniowie Technikum 
Agrobiznesu w czerwcu podczas kursów prze-
prowadzonych przez specjalistów Warmińsko-
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Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Olsztynie uzyskali uprawnienia operatora 
kombajnów zielonkowych i urządzeń do zbioru 
zielonek oraz operatora kombajnów zbożowych. 
We wrześniu przyszli technicy agrobiznesu roz-
poczęli kurs prawa jazdy kat. T. Młodzież z Tech-
nikum Ekonomicznego odbędzie w ferie kurs ra-

chunkowości komputerowej. Uczniowie kucharza 
małej gastronomii oraz Technikum Organizacji 
Usług Gastronomicznych wezmą udział w kursie 
kelner-barman, mechanicy pojazdów samocho-
dowych – w kursie komputerowej diagnostyki 
pojazdów samochodowych, a technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie – w kursie 
glazurnika. 

W październiku odbędą się kolejne dwie 
wycieczki dydaktyczne: do Warszawy (m.in. do 
Sejmu RP) oraz do Bydgoszczy na targi Euro-
Gastro.

Udział w projekcie niewątpliwie daje moż-
liwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji 
i zwiększa szanse na zatrudnienie absolwentów 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku.

W Starostwie Powiatowym w Elblągu dnia 
2 września odbyło się spotkanie z człon-

kiem Zarządu Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Witoldem Wróblewskim. Podczas 
spotkania podpisano dwie umowy na realizację 
kolejnych projektów finansowanych z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnic-
twa zawodowego” oraz podziałanie 9.1.2 „Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, które 
będą od tego roku szkolnego realizowane w Ze-
spole Szkół w Pasłęku.

W spotkaniu wzięli udział: członek Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Witold 
Wróblewski, wicestarosta Maciej Romanowski, 
naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, 
Kultury i Sportu Gabriela Effenberg, dyrektor 
Zespołu Szkół w Pasłęku Edward Skalij oraz na-

uczyciele ZS w Pasłęku – koordynatorzy projek-
tów finansowanych z PO KL.

Wartość obu projektów, które będą realizowane 
w ZS w Pasłęku w latach 2011–2013 wynosi łącz-
nie prawie 620 tys. zł. Ich celem jest podniesienie 
poziomu kompetencji matematyczno-przyrodni-
czych u 172 uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych z: 
matematyki, geografii, fizyki, informatyki, chemii, 
biologii i nowoczesnych technik informatycznych 

Nowe projekty PO KL w ZS w Pasłęku
Marek Murdzia
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oraz podniesienie poziomu kompetencji kluczo-
wych, rozwój umiejętności i kompetencji zawo-
dowych u 90 uczniów z Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej, Technikum Handlowego, Technikum 
Logistycznego z Zespołu Szkół w Pasłęku.

W latach 2008–2011 w sześciu placówkach 
oświatowych powiatu elbląskiego zrealizowano 
łącznie 21 projektów dofinansowanych z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego na kwotę blisko 
3,5 mln zł. Przyniosło to wymierne efekty – wy-
niki tegorocznych matur dały szkołom powiatu 
elbląskiego drugie miejsce w województwie (na 
równi z miastem Elblągiem), zaś w ubiegłym 
roku szkolnym wyniki osiągnięte przez uczniów 
na egzaminach potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe były najlepsze w województwie.

7 października w Ratuszu Staromiejskim w El-
blągu odbyła się Rejonowa Konferencja PCK. 

Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele szkół, 
którzy współpracują z Zarządem Rejonowym 
PCK poprzez organizowanie w swoich placów-
kach różnego typu przedsięwzięć statutowych or-
ganizacji. Wyróżnienie m.in. za I miejsce w etapie 
rejonowym Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” 
otrzymał Zespół Szkół w Pasłęku.

Na uroczystości wręczono puchary, dyplo-
my i podziękowania placówkom oświatowym za 
ubiegłoroczną współpracę. Z rąk prezesa Zarzą-
du Zdzisława Krawczyka oraz Kariny Ulewskiej 
z Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu takie 

podziękowania otrzymał także Tomasz Rozen-
bajgier, reprezentujący Zespół Szkół w Pasłęku. 

Szkoła współpracuje z Zarządem Rejonowym 
PCK od kilku lat. Działalność ta polega m.in. na 
organizowaniu akcji honorowego krwiodawstwa 
i udział w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, 
udziale w akcji „Gorączka złota” na najlepszego 
zbieracza monet czy też przygotowaniu uczniów 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowe-
go Stylu Życia PCK.

Koordynatorem w zakresie krwiodawstwa 
w szkole jest p. T. Rozenbajgier, a pomaga mu 
pielęgniarka szkolna Danuta Sztajnborn. Za 
działania charytatywne i Olimpiadę odpowiada 
pedagog szkolny Marzena Konupek, również we 
współpracy z Danutą Sztajnborn. 

W ubiegłym roku szkolnym Zespół Szkół 
zajął I miejsce w etapie rejonowym i VI w wo-
jewódzkim Turnieju „Młoda Krew Ratuje Ży-
cie”. Pełnoletni uczniowie oddali ponad 66 litrów 
krwi. XI miejsce szkoła zajęła w akcji „Gorączka 
złota”, a najlepszy wynik w XIX Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK uzyskał 
uczeń Daniel Gierałtowski, zajmując II miejsce 
w etapie rejonowym i biorąc udział w etapie wo-
jewódzkim. W tym roku szkolnym współpraca 
będzie kontynuowana.

Rejonowa Konferencja PCK
Tomasz Rozenbajgier

Na zdjęciu od lewej: 
M. Konupek, D. Sztajnborn, T. Rozenbajgier
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W dniu 13 października w Centrum Spo-
tkań Europejskich „Światowid” w Elblą-

gu odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej, podczas których starosta Sławomir 
Jezierski wręczył swoje doroczne nagrody nauczy-
cielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 
powiatu elbląskiego.

W bieżącym roku nagrody otrzymali:
Sławomir Borysewicz – nauczyciel w Zespo-1. 
le Szkół w Pasłęku
Nauczyciel wychowania fizycznego. Jego 

uczniowie osiągają od wielu lat znaczące sukcesy 
sportowe w zawodach powiatowych i wojewódz-
kich. W roku szkolnym 2010/2011 przygotowy-
wani przez niego zawodnicy zdobyli 8 medali na 
mistrzostwach województwa warmińsko-mazur-
skiego w lekkoatletyce i zajęli 1 miejsce w punk-
tacji drużynowej Mistrzostw Województwa 
w Lekkiej Atletyce. Jest opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego, organizatorem szkolnych i po-
wiatowych imprez sportowych oraz rekreacyjnych, 
a także akcji humanitarnych. Aktywizuje uczniów 
do aktywnego udziału w życiu szkoły. 

Dorota Ćwik – nauczyciel w Zespole Szkół 2. 
w Pasłęku
Nauczyciel języka polskiego. Osiąga bardzo 

dobre wyniki w nauczaniu. Uczniowie pod jej kie-

runkiem uzyskują 100% zdawalność na egzaminie 
maturalnym ze średnimi wynikami egzaminacyj-
nymi znacznie wyższymi od średniej wojewódzkiej 
i średniej krajowej. Aktywnie i z sukcesami uczest-
niczy w przygotowaniach uczniów do konkursów 
recytatorskich i literackich. Jest opiekunem gazetek 
szkolnych oraz koordynatorem warsztatów dzien-
nikarskich w szkole. Pełni funkcję przewodniczą-
cej Zespołu Humanistycznego.

Barbara Koniecko – nauczyciel w Liceum 3. 
Plastycznym w Gronowie Górnym
Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel przed-

miotów zawodowych. Współautorka wielu projek-
tów realizowanych w szkole, w tym z dofinanso-
waniem Unii Europejskiej. Organizator plenerów 
artystycznych dla uczniów szkoły i gimnazjali-
stów z powiatu elbląskiego. Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego. Aktywnie działa w Stowarzysze-
niu Na Rzecz Rozwoju Szkoły. 

Grzegorz Mańka – nauczyciel Zespołu Szkół 4. 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Nauczyciel informatyki. Bardzo zaangażowa-

ny w życie szkoły. Współorganizator wielu uroczy-
stości szkolnych, w tym 30-lecia szkoły oraz dni 
otwartych szkoły. Wspomaga nauczycieli i pracow-
ników szkoły w zakresie efektywnego wykorzysta-
nia sprzętu komputerowego. Aktywnie uczestni-
czy w realizacji i tworzeniu projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dorota Oskroba – pedagog w Poradni Psy-5. 
chologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku
Jest współautorką i realizatorem autorskiego 

programu psychoedukacyjnego „Zajęcia integra-
cyjno-adaptacyjne dla uczniów klasy I gimna-
zjum” ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
popegeerowskich. Prowadzi na terenie poradni 
Punkt Konsultacyjny ds. Dysleksji. Aktywnie 

Nagrody Starosty Elbląskiego z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej

Gabriela Effenberg
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współpracuje z jednostkami działającymi na te-
renie Pasłęka w zakresie pomocy rodzinie i prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jan Połumackanycz – nauczyciel Zespołu Szkół 6. 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Kierow-

nik szkolenia praktycznego. Od wielu lat bardzo za-
angażowany w przygotowania uczniów do turniejów 
motoryzacyjnych. W latach 2007, 2010 i 2011 dru-
żyna szkoły zajmowała 1. miejsca w turniejach wo-
jewódzkich, a dodatkowo w 2010 r. zajęła IV miejsce 
w XIV Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym 
w Legionowie. Realizuje i współtworzy projekty 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jerzy Sukow – nauczyciel w Młodzieżowym 7. 
Ośrodku Wychowawczym w Kamionku 
Wielkim
Nauczyciel języka polskiego. Jest współauto-

rem projektu „Prawa Jasia i Nataszy” polegające-
go na badaniu praw dziecka w Polsce i Obwodzie 
Kaliningradzkim. W pracy wychowawczej i re-
socjalizacyjnej skutecznie wykorzystuje metody 

warsztatowe oraz własne pasje żeglarskie osiąga-
jąc wymierne efekty wychowawcze. Chętnie się 
angażuje w życie ośrodka. Aktywnie uczestniczy 
z wychowankami w programach ekologicznych 
za które otrzymał dyplom „Przyjaciela Ziemi”. 
Współautor i koordynator wielu projektów w ra-
mach programu Comenius.

Cezary Terech – nauczyciel w Zespole Szkół 8. 
Zawodowych w Pasłęku
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w bran-

ży stolarskiej i murarskiej. Od wielu lat jego ucznio-
wie uzyskują 100% zdawalność z egzaminów za-
wodowych. Jego uczeń w 2010 r. został laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu Zawodowego Ochot-
niczych Hufców Pracy „Sprawny w zawodzie 
– stolarz”. Nagrodzony uczeń został zaproszony 
do Lizbony do udziału w europejskim konkursie 
Europejskie Kompetencje Zawodowe EuroSkills. 
W tym konkursie zajął 4. miejsce w kategorii cieśla 
budowlany i otrzymał „Medal of Excelence”. Ceza-
ry Terech uczestniczył w komisji tego konkursu jako 
obserwator. 

Rozpoczęcie roku akademickiego w PUTW
Adam Bobrowicz     

W dniu 6 października w auli Zespołu Szkół 
w Pasłęku odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2011/2012 Pasłęckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.

Przybyło wielu zaproszonych gości, przyjaciół 
i sympatyków PUTW. W uroczystości uczestni-
czyli m. in. przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego w Elblągu oraz Rady Miejskiej w Pasłęku. 
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W inauguracji roku udział wziął również poseł 
Piotr Cieśliński.

Prezes PUTW przedstawił informację na 
temat dotychczasowej działalności PUTW oraz 
omówił założenia na nowy rok akademicki. 
W części artystycznej wystąpili z wielkim zaan-
gażowaniem uczniowie z Zespołu Szkół w Mły-
narach pod kierownictwem Anny Kołodziej-Ra-
biczko oraz zespół wokalny złożony ze słuchaczek 
PUTW. 

W trakcie uroczystości wręczono legitymacje 
członkowskie dla nowych słuchaczy oraz wyróż-
niono aktywnych studentów pamiątkowymi dy-
plomami. Wykład inauguracyjny na temat „Se-
niorzy jako spadkobiercy dorobku kulturowego” 
wygłosiła mgr Beata Rybak, absolwentka Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, autorka szeregu 

felietonów na temat wychowania i rodziny. Wykład 
odbył się w ramach projektu współfinansowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Zarząd PUTW życzy wszystkim słucha-
czom owocnej działalności w roku akademickim 
2011/2012 w klimacie młodzieńczego entuzja-
zmu i niebywałego optymizmu a także życzy 
wielu sukcesów, szczęścia oraz przyjemnego stu-
diowania.

Postęp prac związanych z kolektorami 
słonecznymi

Na terenie powiatu elbląskiego trwają prace 
związane z instalacją kolektorów słonecznych 
w sześciu obiektach użyteczności publicznej. In-
westycja ta realizowana jest w ramach projektu pt. 
„Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę 
kolektorów słonecznych w całorocznych obiek-

tach użyteczności publicznej powiatu elbląskie-
go”, dofinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury na lata 2007–2013. Całkowita wartość 
projektu 1 268 323,37 zł, w tym dofinansowanie 
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego 1 014 658,68 zł, co stanowi 80% wydatków 
kwalifikowalnych zadania.

Wykonawca projektu Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjne, Usługowe i Handlowe E&S Sp. z o.o. 
w Borowie prowadzi prace budowlane jednocze-
śnie na terenie wszystkich obiektów, którymi są: 
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Zakład 
Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, 
Dom Pomocy Społecznej w Rangórach, Dom 
Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie, 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ka-
mionku Wielkim, Zespół Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku. 

Na obecnym etapie inwestycji roboty prowa-
dzone są wewnątrz budynków w kotłowniach, 
dotyczą one przede wszystkim instalacji rozpro-
wadzających czynniki grzewcze. Prace te są już na 
ukończeniu nie licząc Domu Pomocy Społecznej 
w Tolkmicku, gdzie wymagane jest postawienie 
dobudowanej konstrukcji stalowej ze względu na 
ograniczenia przestrzenne. Na każdą baterię ko-
lektorów przewidziany jest separator powietrza 
oraz odpowiednia dla danego budynku ilość za-

sobników buforowych o pojemności właściwej do 
ilości instalowanych sztuk paneli słonecznych. Je-
żeli będzie taka potrzeba to ciepła woda użytkowa 
będzie dogrzewana przez istniejące kotły grzewcze, 
a w przypadku Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Kamionku Wielkim zastosowany zostanie nowo 
projektowany, specjalny kocioł gazowy. W razie 
konieczności instalacje będą także odpowiednio 
zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia.

Po zakończenia prac w kotłowniach wykonaw-
ca przejdzie do kolejnego etapu inwestycji, który 
będzie polegał na zamontowaniu właściwych pa-
neli kolektorów słonecznych typu FK 8230 firmy 
Solar-Pro. Do tego celu niezbędne są niezależne 
projekty kolektorów ze względu na różnice w kon-
strukcji dachów poszczególnych obiektów.

Opisywane przedsięwzięcie Powiatu Elblą-
skiego polegające na wykorzystywaniu odnawial-
nych źródeł energii jest pierwszą tego typu inwe-
stycją w regionie Warmii i Mazur.

Sukces elbląskich strażaków
Przemysław Siagło

XII Mistrzostwa Województwa w Sporcie 
Pożarniczym odbywały się w dniach 12–16 
września na stadionie lekkoatletycznym AZS 
UWM w Olsztynie. Wzięło w nich udział po-
nad 150 strażaków i 19 drużyn reprezentujących 
komendy miejskie i powiatowe Państwowej 
Straży Pożarnej z terenu województwa. W tym 
roku, po raz pierwszy od powstania wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, strażacy Komen-
dy Miejskiej PSP w Elblągu zajęli III miejsce 
w konkurencji ćwiczenie bojowe. Ten wynik bez 
wątpienia można nazwać największą niespo-
dzianką zawodów.

Elbląska drużyna w składzie: asp. Krzysztof 
Bicki, str. Adrian Olbryś, sekc. Sebastian Babiarz, 
st. str. Maciej Krajnik, str. Marcin Laskowski,  
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str. Wojciech Szpociński, st. str. Aleksander Gaj-
czewski, st. str. Szymon Kownacki, str. Marcin 
Raczewski rywalizowała w następujących kon-
kurencjach: bieg na 100 m z przeszkodami, dra-
bina hakowa (wejście na trzecie piętro), sztafeta 
pożarnicza 4 x 100 m oraz ćwiczenie bojowe. 

To właśnie ćwiczenie bojowe uważane jest za 
najbardziej ciekawą i wartościową część zawodów, 
która najbliższa jest temu, co strażacy wykonują 

na co dzień. Tradycyjnie konkurencja ta wywołuje 
też najwięcej emocji. Pozostałe konkurencje mają 
charakter techniczny i ze względu na brak infra-
struktury w elbląskiej komendzie łączny wynik 
końcowy nie był już tak dobry.

Na trzecim stopniu podium stanął kierownik 
drużyny – kpt. Tomasz Marcinkowski. 

Wszystkim strażakom z Elbląga serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!

Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego
Agnieszka Chrzanowska

„Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego” to 
projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe 
w Elblągu. W okresie od 22 sierpnia do 19 wrze-
śnia br. uczestniczyło w nim 400 dzieci i młodzie-
ży z trzech gmin: Elbląg, Pasłęk i Młynary. Udział 

w projekcie umożliwił uczestnikom bezpośredni 
kontakt z twórcami i artystami ludowymi oraz 
pozwolił na rozwijanie własnych talentów.

Łącznie odbyło się 20 warsztatów z zakresu: 
kulinariów, kowalstwa, rzeźby w drewnie i rzeźby 
w glinie oraz rękodzieła. 

Warsztaty kulinarne przeprowadzono w go-
spodarstwie agroturystycznym „Vitalis” w Zastaw-
nie. Uczestnicy poznali m.in. tajniki pieczenia chle-
ba i ciast oraz przyrządzania i wędzenia mięsa. 

Podczas warsztatów kowalstwa, które popro-
wadził znany kowal z Kadyn – Józef Antczak, 
dzieci i młodzież poznały podstawy niezbędnych 
czynności przy obróbce metalu, jak np. podstawy 
rozgrzewania, kucia, wydłużania, skręcania. 
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Warsztaty rzeźbiarskie w glinie i w drewnie 
odbyły się pod kierunkiem Kingi Kosacz. Uczest-
nicy warsztatów mogli zobaczyć i sami stworzyć 
rzeźbę ludową i sprawdzić swoje zdolności rzeź-
biarskie podczas prac w glinie. 

Podczas warsztatów z rękodzieła Magdale-
na Szeligowska i Justyna Grabowska zapoznały 
uczestników z ciekawą techniką tworzenia kwia-
tów z bibuły w 3D, tworzenia tradycyjnych kart 
pocztowych i okolicznościowych, sztuki ozdabia-

nia – decoupage oraz malowania pisanek i wyko-
nywania palm wielkanocnych.

Warsztaty śpiewu poprowadzili Edyta i Adam 
Godziebowie. Uczestniczące w nim dzieci zapo-
znały się z folklorem regionalnym, piosenkami 
ludowymi i biesiadnymi. 

Projekt, który spotkał się z ogromnym za-
interesowaniem uczestników, osiągnął stawiane 
mu cele: zachęcił dzieci i młodzież do czynnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz promocji 
własnego regionu, jak również promował lokal-
nych artystów i rzemieślników.

Projekt pn. „Plecak pełen kultury powiatu el-
bląskiego” został zrealizowany dzięki dofinanso-
waniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 – działanie 4.1, oś 4 
LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” z zakresu małych projektów. Ogólna wartość 
projektu wyniosła 22 892,80 zł, w tym dofinanso-
wanie z PROW to 16 024,96 zł, pozostała kwota 
w wysokości 6867,84 zł pokryta została pokryta 
z budżetu powiatu elbląskiego.

Publikacje turystyczne  
o Krainie Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk

Projekt współpracy RAJD pomiędzy LGD 
Kanał Elbląski i LGD Wysoczyzna Elbląska 
zaowocował katalogiem bazy noclegowo-gastro-
nomicznej z obszarów wiejskich Krainy Kana-
łu Elbląskiego i Wysoczyzny Elbląskiej. Po raz 

pierwszy został zaprezentowany podczas XXII 
Targów Regionów i Produktów Turystycznych 
TOUR SALON 2011 w Poznaniu 19–22 paź-
dziernika 2011 roku na wspólnym stoisku Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Warmiń-
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sko-Mazurskiego i trzech powiatów: elbląskiego, 
iławskiego i ostródzkiego.

Katalog bazy noclegowo-gastronomicznej 
LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny 
Elbląskiej zawierający opisy i dokumentację fo-
tograficzną 70 obiektów noclegowo-gastrono-
micznych oraz walorów, atrakcji i szlaków tury-
stycznych z obszaru LGD Kanał Elbląski i LGD 
Wysoczyzna Elbląska jest też dostępny w wersji 
elektronicznej pod linkiem:
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/index.php/publikacje.
Autorami katalogu są: Krzysztof Mieczkowski 
i Marian Tomaszewski.

Opracowanie graficzne i skład katalogu bazy 
noclegowo-gastronomicznej LGD Kanał Elbląski 
i LGD Wysoczyzna Elbląska wykonał Paweł Tucki.
Autorami dokumentacji fotograficznej są: Paweł 
Tucki, Bartosz Rybaczewski, Remigiusz Rochna 
i Jakub Iciaszek.

Podczas Targów Regionów i Produktów 
Turystycznych TOUR SALON 2011 w Po-
znaniu był także prezentowany przewodnik 
„Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego” 
na stoisku XX Ogólnopolskiego Przeglądu 
Książki Krajoznawczej i Turystycznej na te-
renie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Przewodnik dedykowany jest przede 
wszystkim pasjonatom turystyki rowerowej. 
Zawiera skrótowe opisy Oberlandu, Kana-
łu Elbląskiego, przyrody i zabytków Kra-
iny Kanału Elbląskiego oraz szczegółowe 

opisy przebiegu 585,1 km szlaków rowerowych, 
ciekawostek, legend i postaci historycznych oraz 
atrakcji turystycznych przy szlakach rowerowych. 
Przewodnik został wydany przez Stowarzyszenie 
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działa-
nia w Elblągu.Jego autorami są: Krzysztof Miecz-
kowski, Marian Tomaszewski.

Dokumentację fotograficzną i opracowanie 
graficzne przewodnika po szlakach rowerowych 
„Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego” wy-
konał Bartosz Rybaczewski, a złożył Marcin La-
chowski.

Mamy nadzieję, że przewodnik „Rowerem po 
Krainie Kanału Elbląskiego” i „Katalog obiektów 
noclegowo-gastronomicznych LGD Kanału El-
bląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej” będą 
dobrze służyć turystom, zwłaszcza rowerowym 
i przyczynią się do lepszego poznania Krainy Ka-
nału Elbląskiego i Wysoczyzny Elbląskiej.

Dożynki Powiatowe w Tolkmicku
Marek Murdzia

W sobotę, 17 września, przy pięknej słonecz-
nej pogodzie odbyły się Dożynki Powiatowe, 
których gospodarzem w tym roku było miasto 
i gmina Tolkmicko. Organizatorzy postarali się 
o bardzo bogaty i atrakcyjny program imprezy, 
a dzięki łaskawości aury liczne rzesze miesz-

kańców powiatu elbląskiego mogły wziąć udział 
w festynie na Placu Wolności w Tolkmicku.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem 
barwnego korowodu, który z pięknymi wień-
cami dożynkowymi przeszedł ulicami miasta 
do kościoła pw. św. Jakuba Apostoła, w którym 
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mszę świętą celebrował biskup diecezji elbląskiej 
Jan Styrna.

Następnie wszyscy licznie zgromadzeni 
uczestnicy uroczystości dożynkowych podziwia-
li paradę orkiestry dętej „Helikon’’ z Kwidzyna. 
Starosta elbląski Sławomir Jezierski i burmistrz 
Tolkmicka Andrzej Lemanowicz dokonali oficjal-
nego otwarcia festynu dożynkowego. W ciepłych 
słowach podziękowali rolnikom za ich roczny trud 
i odebrali z rąk starościny dożynkowej Agnieszki 
Kaczorowskiej i starosty dożynkowego Stanisława 
Lecha chleb wypieczony z tegorocznych plonów.

Agnieszka Kaczorowska mieszka w Tolk-
micku, wspólnie z mężem Krzysztofem prowa-
dzą gospodarstwo sadownicze od 1996 roku. 
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 55 hektarów. 
Główny filar produkcji ich gospodarstwa stano-
wią drzewa i krzewy owocowe w tym: jabłonie, 
grusze, czereśnie, śliwy, agrest, porzeczka oraz 
orzech laskowy.

Dzięki staraniom gospodarzy sady utrzyma-
ne są w doskonałej kondycji. Gospodarstwo jest 
rozwojowe i wyposażone w nowoczesne maszy-
ny rolnicze, które ułatwiają prace w polu i sadzie. 
Państwo Kaczorowscy jako rozwojowi gospoda-
rze nie bali się skorzystać z dostępnych dotacji 
unijnych. 

Pani Agnieszka jest szczęśliwą mamą dwóch 
synów: Damiana i Wiktora. Pomimo wielu obo-
wiązków znajduje czas na dodatkowe zajęcia. An-
gażuje się w życie społeczne miasta. Jest człon-
kinią rady rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Tolkmicku, udziela się w Stowarzyszeniu Ora-
toryjnym św. Jana Bosko w Tolkmicku, działają-
cym na rzecz dzieci i młodzieży. 

Stanisław Lech również mieszka w Tolk-
micku, wraz z żoną Jolantą prowadzą gospo-
darstwo ogrodniczo-warzywnicze od 1991 roku. 
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 15 hektarów. 
Na ziemiach należących do gospodarstwa upra-
wiana jest: kapusta, ogórki i pomidory. W okresie 
zimowym, w tunelach foliowych, uprawiane są 
kwiaty oraz rozsady warzyw. 

Pan Stanisław interesuje się nowinkami 
z dziedziny rolnictwa i chętnie wciela je w życie. 
Nie boi się ryzyka, stosując najnowocześniejsze 
odmiany roślin. Jako dobry gospodarz dba o swo-
je gospodarstwo utrzymując je w idealnym stanie. 

Wraz z małżonką udzielają się społecznie, wspie-
rają lokalne instytucje i organizacje pozarządowe. 
Proszeni o pomoc, zawsze chętnie jej udzielają. 
Każdą wolną chwilę poświęca żonie oraz dwóm 
córkom Ewelinie i Patrycji.

W czasie dożynek odbywało się wiele kon-
kursów, wśród których tradycyjnie największe za-
interesowanie wzbudzał wybór najpiękniejszego 
wieńca dożynkowego. Komisja konkursowa pod 
przewodnictwem naczelnik Wydziału Promo-
cji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Gabrie-
li Effenberg nie miała łatwego zadania, bowiem 
wszystkie gminy powiatu postarały się o przygoto-
wanie wspaniałych wieńców. Ostatecznie miejsca 
na podium i nagrody otrzymały: I miejsce Kępnie-
wo, gm. Markusy; II miejsce Karszewo, gm. Mły-
nary i III miejsce Skowrony, gm. Godkowo.

Dożynkom, jak co roku, towarzyszyła inau-
guracja sportowego roku szkolnego. Jest to okazja 
do podsumowania dokonań minionego sezonu 
sportowego i wyróżnienia zawodników, trenerów, 
działaczy sportowych oraz szkół za odniesione 
sukcesy. Sylwetki tegorocznych laureatów nagro-
dy Starosty Elbląskiego za osiągnięcia sportowe 
zamieszczamy poniżej, zaś w punktacji generalnej 
Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego za 
rok szkolny 20010/2011 zwyciężyły:
– w kategorii szkół podstawowych „Powiatowe 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej”
I miejsce – SP Młynary – 1070 punktów,
II miejsce – SP Tolkmicko – 960 punktów,
III miejsce – SP nr 2 Pasłęk – 770 punktów,
– w kategorii gimnazjów „Powiatowa Gimnazjada”
I miejsce – Gimnazjum Młynary – 1020 punktów,
II miejsce – Gimnazjum Gronowo Elbląskie – 
1009,9 punktów,
III miejsce – Gimnazjum Tolkmicko – 870 
punktów.

W programie dożynek nie mogło zabraknąć 
występów artystycznych kapel i zespołów ludo-
wych z terenu powiatu, zaś gwiazdą wieczoru, 
która wyciągnęła do tańca pokaźną liczbę uczest-
ników zabawy od 7- do 70-latków, był recital ze-
społu „Czerwoone Gitary” i jego lidera Bernarda 
Dornowskiego. Wspólną zabawę do późnych go-
dzin nocnych dopełnił występ zespołu „Long & 
Junior” i dyskoteka przygotowana przez agencję 
artystyczną Gesek z Elbląga.
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Lech Babecki – od wielu lat aktywny jako 
wychowawca i nauczyciel z gminy Markusy. 
Odnosi wiele sukcesów na terenie powiatu, re-
gionu i województwa. Uczestniczy z młodzieżą 
w finałach wojewódzkich w drużynowym te-
nisie stołowym, zawodach regionalnych piłki 
nożnej, finale wojewódzkim w sztafetowych 
biegach przełajowych. Od kilku lat plasuje się 
w czołówce punktacji generalnej ESZS powia-
tu elbląskiego: I miejsce w sezonie 2009/2010, 
za ostatni sezon IV miejsce.

Karolina Bołdysz – za swoje wcześniejsze 
wybitne osiągnięcia otrzymała nagrodę Starosty 
Elbląskiego w 2009 r. W bieżącym roku zdobyła 
złoty medal Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS 
w rzucie oszczepem w Słubicach, złoty medal 
Mistrzostw Polski Juniorów w rzucie oszczepem 
w Toruniu oraz 8. miejsce Mistrzostw Europy Ju-
niorów w rzucie oszczepem w Tallinie.

Zbigniew Borysewicz – od ponad 30 lat 
pracuje w Klubie Sportowym „Polonia” w Pa-
słęku. Wychował wielu reprezentantów kraju 
w lekkiej atletyce. Jego praca z młodzieżą jest 
bardzo ceniona w środowisku sportowym. Jest 
obdarzany ogromnym szacunkiem i zaufaniem 
przez rodziców sportowców, którzy uczęszcza-
ją na jego zajęcia treningowe. W 2011 r. jego 
podopieczni zdobyli 6 złotych medali na Mi-
strzostwach Polski. Dwoje zawodników repre-
zentowało Polskę na Mistrzostwach Świata 
Juniorów Młodszych i Mistrzostwach Europy 
Juniorów w Lekkiej Atletyce. Najmłodsi pod-
opieczni wywalczyli 6. miejsce w Krajowym Fi-
nale Czwórboju Lekkoatletycznego Dziewcząt. 
Większość swojej pracy wykonuje społecznie, 
nie bacząc na zapłatę – dla niego liczy się dobro 
zawodnika i wynik sportowy.

Krzysztof Machiński – staż trenerski rozpo-
czął w 2004 r., prowadząc grupę młodzieżową 
Klubu Sportowego „Olimpia” Elbląg. Prowadzo-
na przez niego drużyna czterokrotnie zdobyła 
mistrzostwo Warmii i Mazur. Od 2009 r. pracuje 
w Klubie Sportowym „Barkas” Tolkmicko. No-
woczesne formy i metody pracy z młodzieżą oraz 
seniorami zaowocowały historycznym awansem 
klubu do IV ligi. Jednocześnie KS „Barkas” do-

szedł do półfinału Wojewódzkiego Pucharu Pol-
ski, co jest największym osiągnięciem klubu.

Angażuje się z pełnym poświęceniem w po-
wierzone mu zadania, jest też inicjatorem i opie-
kunem zajęć dodatkowych, podnoszących umie-
jętności piłkarskie młodzieży. Wszystkie działania 
trenera ukierunkowane są na dobrą współpracę 
z klubem, młodzieżą, jej opiekunami oraz spo-
łecznością lokalną.

Kacper Oleszczuk – za swoje wybitne osią-
gnięcia w ubiegłym roku otrzymał już nagrodę 
Starosty Elbląskiego, jednak bieżący rok okazał 
się bardzo bogaty w sukcesy warte ponowne-
go wyróżnienia. Zawodnik zdobył złoty medal 
w rzucie oszczepem i złoty medal w rzucie dys-
kiem na Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS 
w Słubicach, złoty medal Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w rzucie oszczepem w Płocku 
oraz zajął 14. miejsce w Mistrzostwach Świata 
w rzucie oszczepem w Lille.

Witold Rogoz – jeden z najlepszych zawod-
ników Stowarzyszenia Sztuk Walki „Fighter” 
w Elblągu. Posiada III stopień zaawansowania 
w kick-boxingu oraz I stopień sportowy w SAM-
BO. Wśród jego niedawnych sukcesów można 
wymienić: II miejsce na Ogólnopolskim Turnie-
ju Sambo w Elblągu (2010 r.), II miejsce na III 
Elbląskim Międzynarodowym Turnieju Sambo 
Bojowego (2010 r.), I miejsce w Grand Prix de 
Paris (Sambo Combat Francja 2010 r.), I miej-
sce w Otwartych Mistrzostwach Niemiec Sambo 
Combat „Germaniada” w Hockenheim (2010 r.), 
II miejsce w Grand Prix de Paris (Sambo Com-
bat Francja 2011 r.). Jest też lubianym nauczycie-
lem-instruktorem młodych adeptów sztuk walki 
wręcz. Propaguje sport, będąc jednym z założy-
cieli Stowarzyszenia Miłośników Wyspy Nowa-
kowskiej.

Hanna Sądej – zawodniczka ekstrakla-
sy w piłce ręcznej kobiet, występuje w barwach 
Klubu Sportowego „Start” Elbląg. Wielokrotna 
reprezentantka kraju. W 2010 r. z zespołem aka-
demiczek z Elbląga wywalczyła IV miejsce w Mi-
strzostwach Polski, jako reprezentantka kraju 
zdobyła z zespołem V miejsce na Akademickich 
Mistrzostwach Świata na Węgrzech.

Sylwetki laureatów nagrody Starosty Elbląskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za rok 2011
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Maciej Romanowski – Wicestarosta
Joanna Naspińska – członek
Donat Dębowski – członek
Eugeniusz Paluch – członek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Ryszard Zagalski
tel. 55 239 49 24

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Zbigniew Rutkowski
Zbigniew Zasada
tel. 55 239 49 24

RADA POWIATU W ELBLĄGU
Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Zagalski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Rutkowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Zasada
Radni

Donat Dębowski
Krzysztof Gago

Piotr Bogumił Hajdukonis
Zbigniew Lichuszewski
Tomasz Marcinkowski

Joanna Bożena Naspińska
Eugeniusz Paluch

Lech Popiołek
Jerzy Romanowski

Maciej Romanowski
Krzysztof Szumała

Dorota Wasik
Ryszard Wroński
Marek Zamojcin

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 63

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Paczkowska, tel. 55 239 49 34
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Komeńskiego 40
Tomasz Domżalski, tel. 55 239 49 67

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1
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


