
Biuletyn
Informacyjny

Biuletyn
Informacyjny
Starostwa Powiatowego w Elblągu

nr 41 • grudzień 2011 • do użytku wewnętrznego
ISSN 1509-9448

Kongres komunalny
str. 6

Ofensywa promocyjna 
powiatu str. 3

Wymiana młodzieży
 str. 20





3

Biuletyn Informacyjny

Wyjazd na targi do Kijowa w dniach od 4 
do 6 października 2011 r. był ostatnim 

zagranicznym przedsięwzięciem partnerów w ra-
mach projektu „Zintegrowany system promocji 
turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”. Przed-
stawiciele powiatów ostródzkiego, elbląskiego 
oraz iławskiego uczestniczyli w 18. Międzynaro-
dowych Targach Turystycznych w Kijowie. 

W targach brały udział, między innymi, Azer-
bejdżan, Argentyna, Bułgaria, Cypr, Egipt, Indie, 
Indonezja, Meksyk, Palestyna, Polska, Tajlandia, 
Tunezja, Turcja, Słowacja i Węgry. Polskie stoisko 
narodowe reprezentowali przedstawiciele nasze-
go regionu – powiatów elbląskiego i ostródzkie-
go, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organiza-
cja Turystyczna w Olsztynie oraz przedstawiciel 
Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego w Olsztynie.

Podczas targów obowiązkowo eksponowa-
na była makieta pochylni Oleśnica, która tak 
jak i w innych krajach, robiła wrażenie na go-
ściach odwiedzających stoisko Krainy Kanału 
Elbląskiego i  przyciągnęła najwięcej zwiedza-
jących. Informatorzy reprezentujący partne-
rów projektu posługiwali się w swojej pracy na 
stoisku przygotowanymi wcześniej materiała-
mi promocyjnymi zrealizowanymi w  ramach 
projektu, takimi jak mapy, przewodniki, płyty 
z  filmami i  prezentacjami oraz gadżetami re-
klamowymi. 

Stoisko KKE zaszczycili swą obecno-
ścią samorządowcy województwa i  powiatu 
ostródzkiego, m.in: Anna Wasilewska – czło-
nek zarządu województwa, Włodzimierz Bro-

diuk – starosta ostródzki, a  także dyrektor 
Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej 
w  Kijowie – Włodzimierz Szczurek i  przed-
stawiciele Ambasady Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Kijowie.

W  dniach od 10 do 12 października br. 
w  Brukseli odbył się Europejski Tydzień Re-
gionów i  Miast OPEN DAYS zorganizowany 
przez Komitet Regionów, Dyrekcję Generalną 
ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej 
oraz 135 regionów i miast z całej Europy. OPEN 
DAYS stanowią jedno z najważniejszych wyda-
rzeń, w  trakcie którego europejskie miasta i  re-
giony prezentują swoje osiągnięcia zrealizowane 
przy wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje po-
lityka spójności Unii Europejskiej. Impreza odby-
ła się już po raz dziewiąty. 

W  tym roku, w  związku z  przewodnic-
twem Polski w Radzie Unii Europejskiej polska 
obecność w Brukseli została szczególnie zazna-
czona. W  usytuowanym w  Parku Pięćdziesię-
ciolecia promocyjnym „Miasteczku Polskim”, 
zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego, prezentowały się wszystkie 
polskie województwa. W  namiotach promo-
cyjnych, prezentowane były najciekawsze wa-
lory poszczególnych regionów oraz materiały 
informacyjne dotyczące projektów realizowa-
nych przy wsparciu środków finansowych Unii 
Europejskiej. Stworzenie „Miasteczka Polskie-
go” miało na celu pokazanie, jak wykorzystanie 
możliwości oferowanych przez politykę spój-
ności przyczyniło się do tego, aby Polska stała 
się krajem nowoczesnym.

Październikowa ofensywa promocyjna 
powiatu elbląskiego

Agnieszka Chrzanowska, 
Sylwia Cieciora, 
Marek Murdzia



4

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w  Elblągu we 
współpracy z  Urzędem Marszałkowskim 
w  Olsztynie włączyło się w  organizację te-
gorocznych OPEN DAYS przygotowując 
stoisko promocyjne przedstawiające walo-
ry turystyczno-krajoznawcze województwa 
warmińsko-mazurskiego. Głównym elemen-
tem wystawienniczym była makieta pochylni 
Oleśnica na Kanale Elbląskim. Prezentacja 
makiety cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Brukseli i  odwiedzających go-
ści. Mieliśmy przyjemność gościć Minister 
Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską, 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego Jacka Protasa, Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Po-
laków mieszkających w Brukseli.

Z kolei w dniach od 19 do 22 października 
2011 r. partnerzy projektu wzięli udział w 22. 
edycji Targów Regionów i  Produktów Tury-
stycznych TOUR SALON w  Poznaniu. Na 
powierzchni ok. 8 tysięcy m2 swoje produkty 
turystyczne oraz regiony prezentowało 43 wy-
stawców. 

Stoisko targowe zbudowała połączona ekipa 
samorządowa złożona z pracowników promo-
cji powiatu iławskiego i ostródzkiego. Podczas 
trwania targów pracownicy odpowiedzialni za 
promocję powiatów elbląskiego, iławskiego 
i ostródzkiego zajmowali się obsługą informa-
cyjną stoiska, zapewniając tzw. pierwszy kon-
takt z potencjalnym turystą. 

Rezultatem zaangażowania reprezentan-
tów partnerów projektu była sprawna i  sku-
teczna dystrybucja materiałów promocyjnych 
na stoisku KKE. Przewodniki, mapy, płyty 
CD i  DVD oraz broszury były dla informa-
torów praktycznymi narzędziami, a  dla gości 
targowych – źródłem informacji o  obszarze 
KKE. Najważniejszym obiektem przykuwa-
jącym uwagę zwiedzających była tradycyjnie 
makieta pochylni Oleśnica. Makieta wykonała 
w tym roku olbrzymią pracę promocyjną, była 
eksponowana m.in. w  Pradze, Wilnie, Berli-

nie, Gdańsku, Tallinnie, Brukseli, Kijowie oraz 
w Poznaniu. Dzięki takim działaniom nasz tu-
rystyczny podregion cieszy się coraz większą 
popularnością.

Prezentację KKE na poznańskich targach 
Tour Salon trzeba uznać za kolejny sukces 
w  dziedzinie współpracy trzech partnerów 
(powiatu ostródzkiego, iławskiego i elbląskie-
go) realizujących wspólny projekt. Wystąpie-
nia targowe w znaczącym stopniu przyczynia-
ją się do budowy silnej lokalnej marki KKE, co 
sprawia, że obszar ten staję się coraz bardziej 
rozpoznawalnym produktem na rynku tury-
stycznym.

Realizacja projektu pn. „Zintegrowany sys-
tem promocji turystycznej obszaru Kanału El-
bląskiego” została oficjalnie podsumowana na 
konferencji 14 października 2011 roku w  Iła-
wie. Jeszcze w tym roku zostanie podpisane po-
rozumienie w sprawie przedłużenia wspólnych 
przedsięwzięć trzech powiatów na okres trwa-
łości projektu, tj. na lata 2012–2016, mające na 
celu promocję i utrwalenie marki obszaru Kra-
iny Kanału Elbląskiego.

Starosta Sławomir Jezierski wyróżnił pra-
cowników Starostwa Powiatowego w  Elblągu 
za udział i obsługę wyżej opisanych imprez pro-
mujących powiat elbląski. Nagrody i wyróżnienia 
otrzymały następujące osoby:

– za udział i obsługę Europejskiego Tygodnia 
Miast i Regionów Open Days w Brukseli: Sylwia 
Cieciora – naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 
Łukasz Wiśniewski – pracownik I stopnia, Irene-
usz Czarnota – konserwator;

– za udział i obsługę 18. Międzynarodowych 
Targów Turystycznych w  Kijowie: Agnieszka 
Chrzanowska – inspektor w Wydziale Promocji, 
Edukacji, Kultury i Sportu;

– za udział i  obsługę 22. Targów Regio-
nów i  Produktów Turystycznych TOUR SA-
LON w  Poznaniu: Marek Murdzia – inspek-
tor w  Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury 
i Sportu.
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W  dniach 14–16 października br. w  miej-
scowości Neustadt na terenie Republi-

ki Federalnej Niemiec (okolice Ludwigshafen) 
odbył się kolejny Samorządowy Kongres Ko-
munalny, skierowany głównie do samorządow-
ców Polski i  Niemiec, a  zorganizowany przez 
organizację niemiecko-polską AKP (partnerska 
współpraca komunalno-polityczna) pod kierow-
nictwem Bernda Hinza – honorowego obywatela 
Miasta i Gminy Pasłęk – znanego i sprawdzone-
go przyjaciela samorządowców gmin i powiatów 
województwa warmińsko-mazurskiego oraz wo-
jewództwa opolskiego. Wcześniejsze Kongresy 
odbywały się m. in. w  Dreźnie, Opolu, Kilonii, 
Olsztynie, Düsseldorfie, Frankfurcie nad Odrą.

Ten Kongres Komunalny odbył się w  mi-
stycznym dla Niemców, Francuzów i  Pola-
ków Zamku Hambach. Tam od 1832 roku ro-
dziła się niemiecka idea Wolności, Jedności  
i  Demokracji oraz kształtowała się ostateczna 
wersja Flagi Niemiec w  kolorze czarnym, czer-
wonym i złotym.

W  Kongresie uczestniczyło wielu zna-
mienitych gości tak za strony polskiej, jak  
i niemieckiej: marszałkowie, starostowie, burmi-

strzowie, wójtowie, dyrektorzy, parlamentarzy-
ści, profesorowie, ministrowie. Wysłuchaliśmy 
całej palety interesujących referatów i  dyskusji 
panelowych. Rozmawialiśmy o  naszych wspól-
nych, wieloletnich doświadczeniach w  zakresie 
współpracy partnerskiej Niemców i  Polaków. 
Wskazaliśmy trudności i  stereotypy, które nie-
stety funkcjonują i  wypaczają faktyczny obraz 
stosunków polsko-niemieckich. W  naszych re-
lacjach dominują oczywiście pozytywne dozna-

nia, życzliwość, zaufanie pozbawione nienawiści 
i  zemsty. Wiele sukcesów, jakie osiągnęliśmy 
w zakresie:
• ratowania zabytków i miejsc pamięci jako dzie-

dzictwa kultury europejskiej
• wspierania mniejszości narodowych w naszych 

krajach
• wymianay młodzieży i współpracy szkół
• wymiany doświadczeń administracji samorzą-

dowej
• organizacji wystaw, spotkań i konferencji

było możliwych dzięki intensywnej współpra-
cy i  autentycznemu zaangażowaniu. Budowanie 
pojednania to proces, który trzeba wspierać, aby 
z optymizmem snuć plany o nowych wspólnych 
projektach. Najjaśniejszą kartą tej współpracy 

Utrwalamy pojednanie
Maciej Romanowski

Jeden z najciekawszych referatów kongresu wygłosił Ambasador 
RP w Niemczech dr Marek Prawda. Na zdjęciu od prawej były 
burmistrz Pasłęka w latach 1990–1994 Paweł Troszyński, w środ-
ku ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda, po lewej wice-
starosta elbląski Maciej Romanowski.

Na zakończenie kongresu jej organizator Bernd Hinz otrzymał 
prezent od polskich uczestników spotkania. Obraz przedstawia 
stary kościół gotycki w Młynarach.
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musi być wymiana młodzieży, współpraca szkól 
i bezpośredni kontakt międzyludzki.

W dobie europejskiego kryzysu ekonomicz-
nego Niemcy płacą największą cenę procesu na-
prawczego, ale podkreślają chętnie pozytywne 
wyniki gospodarcze naszego kraju. Aby zabez-
pieczyć dla przyszłych pokoleń życie w stabilnej 
i  pokojowej Europie, musimy wypełnić te pro-
cesy potencjałem ludzkim, którego chcemy da-

lej nieustannie poszukiwać. Myślę, że będziemy 
mieli ku temu najlepszą okazję realizując kolejny 
Jubileuszowy Kongres Komunalny jesienią 2012 
roku w Elblągu. Przy aktywnym zaangażowaniu 
Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i  patronacie Prezydentów Elbląga 
oraz Olsztyna będziemy mieli okazję nie tylko 
zrealizować program Kongresu, ale i  skutecznie 
promować nasz piękny region elbląski.

W roku szkolnym 2010/2011 powiat elblą-
ski był organem prowadzącym dla sześciu 

placówek oświatowych, tj.:
1. Zespołu Szkół w Pasłęku,
2. Zespołu Szkół Ekonomicznych i  Technicz-

nych w Pasłęku,
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku,
4. Zespołu Szkół w Gronowie Górnym,
5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku,
6. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Kamionku Wielkim.
W  roku szkolnym 2010/2011 Powiat El-

bląski był także organem prowadzącym dla Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Pasłęku. 
Z dniem 1 września 2010 r. rozpoczęła działal-
ność szkoła niepubliczna – Policealne Studium 
Transportu Drogowego kształcące w  zawodzie 
technik transportu drogowego. W szkole tej, po-
siadającej uprawnienia szkoły publicznej, podjęło 
naukę 8 słuchaczy.

W  sieci szkół, dla których organem prowa-
dzącym był powiat elbląski nastąpiły następujące 
zmiany: 

• uchwałą Nr VI/30/2011 z dnia 13 maja 2011 r. 
Rady Powiatu w Elblągu zlikwidowano Tech-
nikum i Szkołę Policealną wchodzące w skład 
Zespołu Szkół w Gronowie Górnym,

• uchwałą Nr VII/40/2011 z  dnia 30 czerwca 
2011 r. Rady Powiatu w  Elblągu zmieniono 
nazwę szkoły z  Zespołu Szkół w  Gronowie 
Górnym na Liceum Plastyczne w  Gronowie 
Górnym.
Poza tym, ogólna sieć szkół nie uległa zasad-

niczym zmianom. 
Dodatkowo, uchwałą Nr VI/31/2011 z dnia 

13.05. 2011 r. Rady Powiatu w Elblągu, utworzo-
no Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe 
w Kamionku Wielkim wchodzące w skład Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Ka-
mionku Wielkim.

W  dalszym ciągu w  Liceach Ogólnokształ-
cących funkcjonują oddziały z nachyleniami in-
nowacyjnymi. W Zespole Szkół Ekonomicznych 
i  Technicznych w  Pasłęku, w  Liceum Ogólno-
kształcącym, funkcjonuje nachylenie obronne 
i  pedagogiczne. W  Zespole Szkół w  Pasłęku, 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 
w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego 
za rok szkolny 2010/2011

Andrzej Sawicki
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w  Liceum Ogólnokształcącym, kontynuowane 
było, cieszące się zainteresowaniem młodzieży, 
nachylenie – bezpieczeństwo publiczne i nachy-
lenie sportowe. 

Ogólna liczba uczniów w  roku szkolnym 
2010/2011 w  placówkach oświatowych powiatu 
wynosiła 1379 i  była o  52 mniejsza niż w  roku 
szkolnym 2009/2010 i o 159 mniejsza niż w roku 
szkolnym 2008/2009.

Baza do działalności oświatowej 
Stan bazy lokalowej placówek oświatowych 

w  roku szkolnym 2010/2011 był dobry i  bardzo 
dobry. Jest to efektem prac remontowo-moderniza-
cyjnych i adaptacyjnych przeprowadzanych, jak co 
roku, w placówkach. Warunki pracy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej nie uległy poprawie; 
w  dalszym ciągu funkcjonuje w  pomieszczeniach 
wynajmowanych od Urzędu Miasta w Pasłęku.

Wyposażenie placówek w pomoce dydaktycz-
ne, w tym komputery, jest dobre i gwarantuje pełną 
realizację zajęć z  informatyki i  technologii infor-
matycznej. Pracownie komputerowe są nowocze-
sne, z  pełnym oprogramowaniem. Stan zbiorów 
bibliotecznych jest także zadawalający, uzupeł-
niany na bieżąco w zależności od potrzeb i moż-
liwości finansowych placówek. Biblioteki posiadają 
dostęp do internetu, dzięki utworzonym centrom 
multimedialnym, co stwarza młodzieży możliwość 
korzystania z różnych informacji i publikacji.

W  Zespole Szkół w  Pasłęku, po wykona-
niu prac modernizacyjno-adaptacyjnych w  bu-
dynku znajdującym się na terenie placówki, 
uzyskano pomieszczenia dydaktyczne do pro-
wadzenia kształcenia w  zawodzie technik hote-
larstwa. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 
1 258 395,93 zł, w tym dofinansowanie Unii Eu-
ropejskiej – 877 644,29 zł.

Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku szkolnym 2010/2011 w placówkach 

oświatowych powiatu pracowało209 nauczycieli 
(łącznie nauczyciele zatrudnieni w pełnym i nie-
pełnym etacie) i  63 pracowników administracji 

i obsługi (w roku szkolnym 2009/2010 – 61 osób). 
Ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli była o 7 
osób większa od roku szkolnego 2009/2010. Na-
tomiast w przeliczeniu na etaty stanowi to o 1,74 
etatu więcej. 

Największą grupę zatrudnionych stanowili 
nauczyciele dyplomowani 44,6% (41,2% w roku 
2009/10), a  najmniejszą nauczyciele stażyści 
5,2% (4,6% w  roku 2009/10). W  ogólnej licz-
bie zatrudnionych, 138 (136 w roku 2009/2010) 

stanowili nauczyciele zatrudnieni w  pełnym 
wymiarze, a 71 (66 w  roku 2009/2010) w nie-
pełnym wymiarze zajęć co stanowiło 30,02 
(30,28 w  roku 2009/2010) etatu. Spośród za-
trudnionych nauczycieli w  pełnym wymiarze 
zajęć i  niepełnym wymiarze, 185 (180 w  roku 
2009/2010) z  nich tj. 88,5% (89,1% w  roku 
2009/2010) posiadało dyplom ukończenia stu-
diów magisterskich i  przygotowanie pedago-
giczne, 19 (16 w roku 2009/2010) tj. 8,6% (7,9% 
w roku 2009/2010) dyplom ukończenia studiów 
magisterskich bez przygotowania pedagogicz-
nego lub dyplom ukończenia wyższych studiów 
zawodowych i przygotowanie pedagogiczne.

Budynek technikum hotelarskiego w Zespole Szkół w Pasłęku
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W  budżecie powiatu elbląskiego na 2010 r. 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpie-
czono środki finansowe w  wysokości 60 000  zł 
i  jest to o  4500 zł więcej niż w  ubiegłym roku 
szkolnym.

Poziom wykorzystania środków wyniósł 
43 602 zł i  był o  10 275 zł większy niż w  roku 
2009/2010. W ramach tych środków 12 080 zł zo-
stało przeznaczonych na dofinansowanie studiów 
wyższych i studiów podyplomowych nauczycieli, 
na dofinansowanie kursów i  szkoleń nauczycie-
li oraz dyrektorów 17 015 zł, a na szkolenia rad 
pedagogicznych 12 687 zł. Łącznie na różnego 
rodzaju szkolenia nauczycieli i  dyrektorów pla-
cówek wydano 10 376 zł więcej niż w roku 2009. 

Stypendia
Zgodnie z uchwałą Nr XX/7/05 Rady Powia-

tu w Elblągu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 
utworzenia programu wspierania edukacji uzdol-
nionej młodzieży będącej uczniami szkół ponad-
gimnazjalnych pochodzącymi z  terenu powiatu 
elbląskiego w roku szkolnym 2010/2011 zostało 
przyznanych uczniom 109 stypendiów Starosty 
Elbląskiego, w tym za semestr I – 47 stypendiów, 
a za II semestr 62 stypendiów. Wnioski o stypen-
dia wpłynęły z Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłę-
ku oraz z  Zespołu Szkół w  Gronowie Górnym 
oraz II Liceum Ogólnokształcącego i III Liceum 
Ogólnokształcącego w Elblągu.

Egzaminy maturalne
Dla szkół ponadgimnazjanych kończących się 

maturą najistotniejsze są wyniki egzaminu matu-
ralnego oraz wyniki egzaminów zawodowych. 

W województwie warmińsko-mazurskim do 
egzaminu maturalnego przystąpiło po raz pierw-
szy 13 505 absolwentów, (w  roku 2009/2010 – 
13 447). Po raz kolejny egzamin zdawało 1652 
osób, (w  roku 2009/2010 – 1597). Świadectwo 
dojrzałości otrzymało 10 709 zdających, tj. 73%, 
(w roku 2009/2010 – 10 624 – 79%) przystępują-
cych do egzaminu maturalnego.

Średnia zdawalność matur w kraju w roku 
szkolnym 2010/2011 wynosiła w  kraju 76%, 
a dla porównania w roku szkolnym 2009/2010 
– 81%. 

Uwzględniając zróżnicowanie typów szkół, 
w  województwie warmińsko-mazurskim, świa-
dectwa otrzymali w  największym procencie ab-
solwenci liceów ogólnokształcących 85% (86%- 
kraj), a dalej: techników 61% (63% – kraj), liceów 
profilowanych 50% (50% – kraj), liceów uzupeł-
niających 20% (23% – kraj) i techników uzupeł-
niających 22% (19% – kraj). 

W  powiecie elbląskim, w  roku szkolnym 
2010/2011, do egzaminu maturalnego przystą-
piło 199 absolwentów tj. o  5 więcej jak w  roku 
szkolnym 2009/2010. Zdawalność egzami-
nu ukształtowała się na poziomie 80%, tj. tak 
jak w  roku 2009/2010. Średnia krajowa w  roku 
szkolnym 2010/2011 wynosiła 76%, (81% w roku 

Jedna z nowo powstałych sal lekcyjnych w warsztatach ZSEiT 
w Pasłęku

Kuchnia w nowo powstałym schronisku młodzieżowym w ZSEiT 
w Pasłęku



9

Biuletyn Informacyjny

2009/2010), a  średnia wojewódzka 73% (79% 
w roku 2009/2010).

Z danych przedstawionych przez Okręgową Ko-
misję Egzaminacyjną w Łomży wynika, że tegorocz-
ne wyniki egzaminów maturalnych kształtują się na 
poziomie wyników w roku szkolnym 2009/2010. 

Na uzyskane wyniki matur miała wpływ bo-
gata oferta zajęć pozalekcyjnych i  innych form 
pomocy dydaktycznej uczniom realizowana w ra-
mach projektów z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wyniki matur są też efektem pracy 
z uczniem, pełnej zaangażowania, kadry pedago-
gicznej oraz systematycznie poprawiająca się baza 
dydaktyczna placówek.

Uzyskane wyniki maturalne w powiecie elblą-
skim w roku szkolnym 2010/2011 (drugie miejsce 
w województwie – po powiecie węgorzewskim i na 
równi z wynikami uzyskanymi w Elblągu), lepsze 
o cztery punkty procentowe od średniej krajowej 
i siedem punktów procentowych niż średnia woje-
wódzka należy uznać za dobre.

Egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe

Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe, w powiecie elbląskim, w roku szkol-
nym 2010/2011 przystąpiło w  części pisemnej 
127 uczniów i w części praktycznej 129 uczniów 
(w  roku 2009/2010 – łącznie 172 uczniów), 
w tym 54 w części pisemnej i 58 w części prak-
tycznej uczniów techników oraz 73 w części pi-
semnej i 71 części praktycznej uczniów zasadni-
czych szkół zawodowych.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje zawodowe uzyskane w  technikach po-
wiatu elbląskiego sytuują powiat na czwartym 
miejscu w województwie ze średnią 76,9% (72% 
w roku szkolnym 2009/2010).

Zdawalność egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w  zasadniczych szko-
łach zawodowych w powiecie elbląskim wynosiła 
74,3% (w roku 2009/2010 wynosiła 95%).

Projekty realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Programu UE 

„Uczenie się przez całe życie – Comenius”

W  latach 2008–2010 w  placówkach oświa-
towych powiatu elbląskiego zrealizowano 17 
projektów na łączną wartość 2 048 065,30 zł. 
Dofinansowanie z  budżetu powiatu wyniosło 
140 809,30 zł. W  ilości tej 9 projektów zosta-
ło zrealizowanych w  Zespole Szkół w  Pasłęku, 
5 projektów w  Zespole Szkół Ekonomicznych 
i  Technicznych w  Pasłęku i  2 w  Zespole Szkół 
w Gronowie Górnym i 1 w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Pasłęku.

Aktualnie, od września 2011 r. są realizowane 
4 kolejne projekty o wartości 1 420 594,28 zł. 

Finansowanie 
zadań oświatowych

Wydatki na oświatę w  roku szkolnym 
2008/2009 wyniosły 13 273 226 zł, a  w  roku 
szkolnym 2009/2010 – 13 611 135,00 zł. Udział 
wydatków na oświatę w budżecie ogółem powiatu 
elbląskiego w roku szkolnym 2008/2009 wyniósł 
31,16%, a w roku szkolnym 2009/2010 – 25,15%.

Z  „Informacją” Zarząd Powiatu w  Elblągu 
zapoznał się w dniu18 października 2011 r. 

Nowa pracownia multimedialna Liceum Plastycznego w Grono-
wie Górnym
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Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w  Kamionku Wiel-

kim ponownie są na szczycie. Chłopcy 30 listo-
pada 2011 roku brali udział w XVI Ogólnopol-
skiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji 
„OSPAR” w Warszawie i zdobyli po zaprezento-
waniu sztuki „ROBAL” jedną z głównych nagród, 
a mianowicie nagrodę Premiera Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

W  przeglądzie brało udział 21 placówek 
z  terenu całego kraju. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w  Kamionku Wielkim przed-
stawił sztukę pt. „ROBAL”. Jury zachwyci-

ło połączenie trzech form wykorzystanych 
w  przedstawieniu, a  mianowicie teatr prowa-
dzony przez wychowawcę Bogdana Płochecia, 
muzyka na żywo prowadzona przez wycho-
wawcę Michała Baska oraz taniec break-dan-
ce prowadzony przez wychowawcę Sławomira 
Żukowskiego.

Sztuka „ROBAL” opowiadała o  uzależnie-
niach, a  konkretnie o  uzależnieniu od alkoholu 
i hazardu – została stworzona na podstawie rze-
czywistych wydarzeń w życiu jednego z wycho-
wanków placówki. Tytułowy ROBAL był sym-
bolem zła tkwiącego w  każdym uzależnieniu. 
Przedstawienie spotkało się ogromnym uznaniem 
jury oraz publiczności, która nagrodziła młodych 
aktorów gromkimi brawami na stojąco.

W  sztuce brali udział wychowankowie 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w  Kamionku Wielkim: Adrian Brzewiński, 
Eryk Czurak, Mateusz Gerlach, Patryk Lelew-
ski, Dariusz Pink, Kamil Kopaczewski, Mate-
usz Małachowski, Mateusz Wasilewski, Dawid 
Kuciński vel Kuta. 

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kamionku Wielkim

Magda Dryll
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I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu  
i Działalności Stanisława Mikołajczyka

Małgorzata Purzycka, Małgorzata Cytrycka

24 listopada 2011 roku Zespół Szkół Ekono-
micznych i Technicznych w Pasłęku był gospo-
darzem I  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka. 
Do konkursu zostały zaproszone szkoły z  całej 
Polski noszące imię Stanisława Mikołajczyka. 

Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia były 
Małgorzata Purzycka i  Małgorzata Cytrycka  – 
nauczycielki historii w ZSEiT w Pasłęku. Kon-
kurs poprzedziły przygotowania prowadzone już 
od maja 2011 roku, obejmowały one sporządze-

nie regulaminu, nawiązanie kontaktów ze szko-
łami noszącymi imię Stanisława Mikołajczyka, 
rozpoczęcie współpracy z  Zarządem Głównym 
Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka w Po-
znaniu oraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego w Warszawie.

Celem konkursu była szeroko rozumiana 
promocja wiedzy o życiu i działalności społecz-
no-politycznej Stanisława Mikołajczyka, a  tak-
że popularyzacja ogólnej wiedzy historycznej 
i  rozwijanie zainteresowań uczniów. Po wcze-
śniejszych eliminacjach szkolnych do konkursu 
przystąpili uczniowie z następujących szkół: Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w  Gnieź-
nie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Wągrowcu, Zespół Szkół w Opatówku, Zespół 
Szkół Ekonomicznych i  Technicznych w  Pa-
słęku. W  rywalizacji konkursowej brały udział 
trzyosobowe drużyny z  poszczególnych szkół, 
zmagające się z pytaniami przygotowanymi przez 
Zarząd Główny Towarzystwa im. Stanisława Mi-
kołajczyka w Poznaniu. Konkurs odbył się w  II 
etapach – część I testowa z udziałem wszystkich 
drużyn oraz część II ustna z  udziałem 6 finali-
stów. Uczestnicy konkursu prezentowali bardzo 
wysoki poziom wiedzy, co docenili członkowie 
komisji w składzie: przewodniczący – wiceprezes 
ZG Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczy-
ka w  Poznaniu Andrzej Skałecki, przedstawi-
ciel Starostwa Powiatowego w Elblągu Andrzej 
Sawicki, nauczyciel historii z ZSEiT w Pasłęku 
Małgorzata Purzycka.
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Nagrody komisja konkursowa przyznała 
w kategorii indywidualnej i zespołowej. Najwyż-
szy poziom wiedzy prezentowała uczennica Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieź-
nie Joanna Siejak. II i III miejsce zajęli uczniowie 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w  Pasłęku – Patrycja Niedźwiedzka i  Marcin 
Suchodolski. W  kategorii zespołowej najwięcej 
punktów zdobyła drużyna z  ZSEiT w  Pasłę-
ku. Część ustna konkursu odbyła się w obecno-

ści licznie zgromadzonej publiczności. Imprezę 
uświetnił swoją obecnością Wojciech Jankowiak 

– prezes Zarządu Głównego Towarzystwa im. 
Stanisława Mikołajczyka w  Poznaniu pełnią-
cy jednocześnie funkcję wicemarszałka Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. Przy okazji tego 

konkursu miała miejsce wystawa eksponatów 
sprowadzona dzięki uprzejmości dyrektora Ja-
nusza Gmitruka z  Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie, ukazująca życie 
i działalność Stanisława Mikołajczyka.

Konkurs dał możliwość spotkania się nauczy-
cieli szkół noszących imię Stanisława Mikołajczy-
ka oraz przedstawicieli instytucji, którym bliska 
jest idea propagowania wiedzy o tym szacownym 
Polaku. Spotkanie zaowocowało konkretnymi 
deklaracjami kontynuowania współpracy szkół 
mikołajczykowskich.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Andrzej Sawicki

Po raz kolejny, 16 listopada w Urzędzie Wo-
jewódzkim w  Olsztynie, wręczono Sty-

pendia Prezesa Rady Ministrów. Otrzymują je 
uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróż-
nieniem, uzyskując przy tym najwyższą w da-
nej szkole średnią ocen lub wykazują szczegól-

ne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy. 

Z  rąk wojewody warmińsko-mazurskiego 
Mariana Podziewskiego oraz warmińsko-mazur-
skiej kurator oświaty Grażyny Przasnyskiej sty-
pendia odebrali:
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• Kamil Stękała, uczeń klasy IV Liceum Pla-
stycznego w Gronowie Górnym,

• Martyna Monicka , uczennica IV klasy techni-
kum w Zespole Szkół w Pasłęku,

• Monika Tarasiuk, uczennica II klasy liceum 
ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Pasłęku

• Justyna Domańska, uczennica II klasy techni-
kum w Zespole Szkół Ekonomicznych i Tech-
nicznych w Pasłęku,

• Anna Romanowicz, uczennica III klasy liceum 
ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Ekono-
micznych i Technicznych w Pasłęku.

IX edycja Powiatowego Konkursu 
Piosenki Obcej

Tomasz Rozenbajgier

4 listopada w  auli Zespołu Szkół w  Pasłęku 
odbyła się IX edycja Powiatowego Konkur-

su Piosenki Obcej. Po raz kolejny patronat nad 
imprezą objął starosta elbląski Sławomir Jezier-
ski. Organizatorami imprezy byli nauczyciele 
języków obcych Zespołu Szkół i  Towarzystwo 
Pomocy LO w Pasłęku, które uzyskało dofinan-
sowanie z budżetu Starostwa na nagrody.

Do rywalizacji w tegorocznej imprezie zgłosiło 
się 10 szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych 
z Dobrego, Nowakowa, Gronowa Elbląskiego, Gro-
nowa Górnego, Ornety, Elbląga i  Pasłęka. Udział 
wzięło 44 uczniów (7 zespołów i 19 wykonawców 
indywidualnych), którzy wykonywali piosenki w ję-
zyku angielskim, rosyjskim, włoskim i ukraińskim.

Jury obradowało w składzie: przewodniczący - 
Marek Murdzia, rzecznik prasowy Starosty Elblą-
skiego; Bartosz Krzywda – kompozytor, aranżer, 
producent muzyczny, pianista, inicjator życia jaz-
zowego w Elblągu, Robert Furs – muzyk instru-
mentalista i dyrygent chóralny oraz Grażyna Sa-
dowska, przedstawiciel Towarzystwa Pomocy LO 
w Pasłęku, która pełniła funkcję sekretarza jury. 

Nagrodzeni zostali:
w  kategorii wykonawca indywidualny wśród 
szkół gimnazjalnych:
• I  miejsce zdobyła uczennica Gimnazjum nr 

2 w  Elblągu Maja Kadłubowska z  piosenką 
Christiny Aguilery „Something’s got a  hold 
on me”,

• II miejsce zdobyła Aleksandra Zienkiewicz, 
reprezentująca Gimnazjum nr 1 w  Ornecie 
z miksem piosenek A. Keys, Adele i Ch. Perri,

• III miejsce zdobyła uczennica Gimnazjum 
w Gronowie Elbląskim Klaudia Imienowska 
z piosenką Christiny Perri „Jar of heart”;
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w  kategorii wykonawca indywidualny wśród 
szkół ponadgimnazjalnych:
• I  miejsce zdobyła uczennica Zespołu Szkół 

w Pasłęku Martyna Tylińska, wykonująca pio-
senkę Amy Winehouse „You know I’m no good”,

• II miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół 
w Pasłęku Paulina Ponichtera z piosenką The 
Pretty Reckless „Miss nothing”,

• III miejsce zajęła uczennica IV LO w Elblągu 
Anita Sienicka z piosenką Robbie Williamsa 
„Angels”;

w  kategorii wykonawca zespołowy wśród szkół 
gimnazjalnych:
• I miejsce zajął Zespół Sweetews z Gimnazjum 

nr 1 w Ornecie z piosenką „Wasylu, Wasylu”,

• Wyróżnienie otrzymał Zespół „Pretty Ladies” 
z Gimnazjum nr 2 w Elblągu z piosenką Raya 
Charlesa „Hit the Road Jack”;

w  kategorii wykonawca zespołowy wśród szkół 
ponadgimnazjalnych:
• I miejsce zajął Duet Ewelina Zakolska i Adrian 

Kujawski z Zespołu Szkół Technicznych w El-
blągu z piosenką Adele „Make you feel my love”,

• Nagroda Publiczności powędrowała do uczennicy 
Zespołu Szkół w Pasłęku Martyny Tylińskiej.
Nagrody wręczyli: prezes Towarzystwa Po-

mocy LO Katarzyna Panimasz, Marek Murdzia 
i pomysłodawca konkursu Tomasz Rozenbajgier. 
Klasa II D LO z wychowawcą Magdaleną Bała 
przygotowała całość imprezy od strony technicz-
nej (podziękowania dla dźwiękowców: Maćka 

Meszko, Mateusza Szymańskiego i Marka Sita-
rza), dekoracyjnej i porządkowej. Organizatorzy 
w  osobach: Sylwia Janiszewska, Oksana Mazu-
ryk, Elżbieta Czerska, Izabela Raczyńska i  To-
masz Rozenbajgier dziękują wszystkim za udział 
w imprezie i już dziś zapraszają na jubileuszową 
X Edycję. 
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W dniu 25 listopada 2011 roku na terenie Wy-
spy Nowakowskiej Starostwo Powiatowe w  El-
blągu przeprowadziło przy współudziale gminy 
Elbląg oraz ŻZMiUW w Elblągu szkolenie z za-

kresu techniki układania worków z piaskiem w sy-
tuacji zagrożenia powodziowego. 

Uczestnicy szkolenia to: formacje obrony cy-
wilnej gmin zagrożonych powodziowo (Grono-
wo Elbląskie, Markusy, Elbląg) oraz wytypowani 
strażacy OSP tych gmin i  strażacy z  Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Celem przedsięwzięcia było:
• sprawdzenie mobilności sprzętu technicznego 

przewidzianego do działań związanych z  za-
bezpieczeniem wałów p/pow przed przelaniem 
się wody przez koronę wału oraz w sytuacji po-
wstania przesięków;

• doskonalenie umiejętności obsługi ww. urządzeń 
w czasie ich praktycznego wykorzystania;

• nauczenie szkolonych techniki układania wor-
ków z piaskiem w sytuacji:

• podwyższania wałów p/pow;
• likwidacji przesięków w wałach p/pow. 

Ćwiczenia przeciwpowodziowe
Stanisław Sołowiej

Projekty realizowane w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie

Magdalena Moneta

Powiat Elbląski otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w War-
szawie do dwóch projektów dla usamodzielnia-

nych wychowanków rodzin zastępczych i placówki 
opiekuńczo-wychowawczej. Realizatorem projek-
tów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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w Elblągu. Zrealizowane projekty to „Świadomie 
w dorosłość” i „Odważnie w dorosłość”.

Uczestnikami projektu „Świadomie w  do-
rosłość” było 15 dzieci w wieku 15–18 lat, prze-
bywających w  rodzinach zastępczych na terenie 
powiatu elbląskiego i  w  Domu Dziecka „Orle 
Gniazdo” w Marwicy. Projekt został zrealizowany 
w okresie od lipca do grudnia 2011.

Założeniem była kontynuacja projektu „Świa-
domie w przyszłość” z roku 2010 oraz wypraco-
wanie na bazie rezultatów z 2010 roku i działań 
zaplanowanych w projekcie w roku 2011 modelu 
pełnego usamodzielniania wychowanków pieczy 
zastępczej w powiecie elbląskim.

Każdemu uczestnikowi projektu został stwo-
rzony indywidualny plan działania na podstawie 
wniosków i  doświadczeń zweryfikowanych po 
stworzeniu w  2010 roku każdemu z  uczestników 
projektu indywidualnego profilu edukacyjno-zawo-
dowego. Indywidualny plan działania miał na celu 
ustalenie z każdym uczestnikiem projektu, konkret-
nego planu usamodzielniania z określeniem obsza-
rów wsparcia, potencjału, wyboru dalszej edukacji 
i  zawodu, oraz zinwentaryzowaniu szans i  zagro-
żeń procesu usamodzielniania. Indywidualny plan 
działania został także oparty na aspektach, które 
dają szansę na znalezienie dobrej pracy na lokalnym 
i regionalnym rynku pracy, co pozwoli usamodziel-
nionemu wychowankowi pieczy zastępczej funkcjo-
nowanie poza systemem pomocy społecznej.

Indywidualny plan działania został stworzony 
w trakcie pracy indywidualnej doradcy zawodo-
wego z każdym uczestnikiem projektu, poprzez:
a. określenie celu głównego i celów cząstkowych;

b. opisanie sposobu ich realizacji;
c. opisanie działań, które trzeba zaplanować, aby 

osiągnąć cele (z podziałem na działania o charak-
terze: edukacyjnym, zawodowym i osobistym);

d. inwentaryzację potencjału osobistego i kapi-
tału otoczenia;

e. identyfikację zagrożeń i trudności;
f. mapę wsparcia.

Podczas trwania projektu uczestnicy mieli moż-
liwość wyjazdu na trzy wycieczki jednodniowe, za 
których zorganizowanie odpowiedzialne było Sto-
warzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział 
w Elblągu. Wychowankowie mieli m.in. możliwość 
wyjazdu do Aquaparku w Sopocie, na lodowisko, na 
kręgle oraz do Multikina w Elblągu. 

Dodatkowo w  dniach od 27.10.2011 r. do 
30.10.2011 r. usamodzielniana młodzież wzięła 
udział w 48 h warsztatach zrealizowanych w formie 
wyjazdowej, prowadzonych przez doświadczonych 
specjalistów. Tematyka bloków szkoleniowych:
a. wzmacnianie pozytywne w kontekście doko-

nywania wyborów życiowych podczas wyboru 
szkoły i zawodu;

b. przełamywanie stereotypów płci w  aspekcie 
budowania rodziny;

c. pokonywanie barier samego siebie;
d. sztuka prezentacji i autoprezentacji;
e. umiejętność pracy w grupie i odnalezienia się 

na tle grupy;
f. jak być asertywnym;
g. profilaktyka uzależnień, w tym dopalaczy: jak 

identyfikować zagrożenia związane ze środ-
kami psychoaktywnymi i ich unikać;

h. aspekty prawne usamodzielniania;
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i. drogi edukacyjne i  zawodowe, jak je weryfi-
kować, wybierać i modyfikować.

j. integracja i aktywizacja społeczna.
Wykonawcą indywidualnego planu działa-

nia oraz warsztatów wyjazdowych był wyłoniony 
podmiot w trybie Prawa Zamówień Publicznych 
zgodnie z  ustawą z  dnia 29.01.2004 r. tj. CTS 
Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Niepu-
bliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Elblągu.

Podsumowanie projektu nastąpiło podczas 
uroczystej kolacji w restauracji w Elblągu.
Kwota otrzymanego dofinansowania – 52 000,00 zł. 
Wkład własny – 17 720,00 zł.
Łączny koszt projektu – 69 720,00  zł.

Projekt „Odważnie w dorosłość” objął 12 osób 
w wieku 15–17 lat, przebywających w rodzinach 
zastępczych na terenie powiatu elbląskiego oraz 
w Domu Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy.

Projekt został zrealizowany w okresie lipiec – 
grudzień 2011 roku.

Każdemu uczestnikowi projektu został stwo-
rzony indywidualny profil edukacyjno-zawodowy, 
określający jego preferencje, mocne i  słabe strony, 
potencjał i wydolność edukacyjno-zawodową oraz 
określający wskazówki do dalszej drogi edukacyjnej 
wraz z ofertą edukacyjną szkół w regionie, a także 
wskazania zawodów w odniesieniu do indywidual-
nego profilu, które dają szansę na znalezienie dobrej 
pracy na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Indywidualny profil edukacyjno-zawodowy 
został stworzony w  trakcie pracy indywidualnej 
doradcy zawodowego i  psychologa z  każdym 
uczestnikiem projektu, poprzez:

a. wywiad środowiskowy;
b. wywiad edukacyjny;
c. wywiad zawodowy;
d. badania licencjonowanymi testami: Popular-

ny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, 
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, 
Test Osobowości i Zainteresowań, Kwestio-
nariusz Preferencji.

e. opisanie indywidualnego profilu edukacyjno–
zawodowego w formie folderu;

f. omówienie indywidualne wyników wraz 
z przekazaniem indywidualnych wskazań do 
dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Dodatkowo uczestnicy projektu wzięli udział 

w 54 h warsztatów (z czego 36 h zrealizowanych 
zostało przeprowadzonych w formie warsztatów 
wyjazdowych do Kaczego Bagna) prowadzonych 
przez doświadczonych specjalistów. Tematyka 
bloków szkoleniowych:
a. wzmacnianie pozytywne w kontekście plano-

wania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej;
b. przełamywanie stereotypów płci w  kontekście 

dalszej drogi zawodowej (m.in. zawody przypi-
sane płci; kariera pozioma i pionowa kobiet);

c. podnoszenie wiary we własne możliwości 
i samo inicjatywę;

d. sztuka prezentacji i autoprezentacji;
e. jak dobrze napisać swoje cv, list motywacyjny, 

podanie do urzędu, itp.;
f. ja i moja rola i miejsce w społeczeństwie;
g. aspekty prawne usamodzielniania;
h. drogi edukacyjne i zawodowe, jak wybierać.

Wykonawcą indywidualnego profilu edukacyj-
no-zawodowego oraz warsztatów (w tym warszta-
tów wyjazdowych) był wyłoniony podmiot w trybie 
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Zarząd 
Powiatu w Elblągu spotkał się w dniu 22 listo-
pada z dyrektorami jednostek pomocy społecznej 
powiatu elbląskiego. Starosta Sławomir Jezierski 
podziękował wszystkim pracownikom socjalnym 
za ich wrażliwość, podjęcie odpowiedzialności za 
innych ludzi i okazywaną im pomoc.

Listy z podziękowaniami i okolicznościowe 
nagrody otrzymali: Anna Kurszewska – dyrek-
tor DPS w Tolkmicku, Bożena Ryc – dyrektor 
DPS „Krokus” we Władysławowie, Izabela Mi-
siak – dyrektor DPS w Rangórach, Agnieszka 
Pytlarczyk – dyrektor Domu Dziecka „Orle 

Gniazdo” w Marwicy oraz Tomasz Domżalski 
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Elblągu.

Prawa Zamówień Publicznych zgodnie z  ustawą 
z  dnia 29.01.2004 r. tj.: „MODERATOR – Do-
radztwo – Konsultacje – Szkolenia” z Elbląga.

Uczestnicy projektu wzięli udział w trzech te-
matycznych wycieczkach jednodniowych, mają-
cych na celu zapoznanie ich z funkcjonowaniem 
i obyciem się z dobrami kultury i nauki w przy-
stępnej i  atrakcyjnej formie. Były to wycieczki 

tematyczne do: Oceanarium w  Gdyni z  rejsem 
statkiem po Zatoce Gdańskiej, Laboratorium 
Eksperyment w Gdyni oraz Multikina.

Podsumowanie projektu nastąpiło podczas 
uroczystej kolacji w restauracji w Elblągu.
Kwota otrzymanego dofinansowania – 47 000,00 zł. 
Wkład własny – 18 590,00 zł.
Łączny koszt projektu – 65 590,00  zł.

Podziękowania i życzenia 
dla pracowników socjalnych

Marek Murdzia
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W  Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym w  Kamionku Wielkim od września 2011 
roku prowadzone są dwa projekty międzynarodo-
we. Pierwszy w  ramach programu Leonardo da 
Vinci i drugi w ramach programu Socrates Co-
menius.

Projekt „Metodologia ICF w uczeniu zawo-
dowym” (An ICF Approach in Education and 
Training Serwices) w ramach programu Fundacji 
Systemu Rozwoju Edukacji „Leonardo da Vin-
ci” zakłada diagnozowanie w systemie ICF mło-
dzieży oraz dorosłych pod kątem dalszej kariery 
zawodowej. Zajęcia prowadzone są w  szkołach 
i  instytucjach partnerskich w  Polsce, Szwecji, 
Włoszech oraz Turcji.

Pierwsze spotkanie w  ramach projektu od-
było się w  Arezzo we Włoszech. Pracownicy 
i podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego i  Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Kamionku Wielkim w dniach 23–28 listopada 
odbyli wizytę studyjną w organizacji włoskiej La 
Tappa w miejscowości Arezzo (Toskania).

Nasza wizyta miała na celu ustalenie nie-
zbędnych elementów realizacji projektu AIET 
w  ramach Programu Leonardo da Vinci, doty-
czących przygotowania młodzieży z Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego i  pracowników 
Zakładu Aktywności Zawodowej w  Kamionku 

Wielkim do pracy zawodowej. Wizyta rozpo-
częła się przelotem z  Gdańska do Monachium 
i dalej do Florencji. Kolejno pociągiem do Arez-
zo i  zamieszkaniem w  przepięknej, zbudowa-
nej w renesansowym stylu Villi Burali (XVI w). 
Następnego dnia rozpoczęła się wizyta w szkole 
Piero della Francesca i  zapoznaniem się z  pro-
ponowanymi przez szkolę formami przyucze-
nia do zawodu. Trzeba powiedzieć, że zasko-
czyła nas różnorodność proponowanych form 
przyuczenia zawodowego, a  przede wszystkim 
bogato wyposażone stanowiska i  pracownie. 
Zobaczyliśmy pracownie: krawiecką, do meta-
loplastyki, malarską, do nauki baletu oraz jubi-
lerską. Zrobiły one na nas ogromne wrażenie. 
     Podczas wizyty koordynatorzy projektu usta-
lili narzędzia pomiaru zdolności uczniów/pra-
cowników, narzędzia do tworzenia CV on-line. 
Wizyta nasza to również spotkania towarzy-
skie, podczas których rozmawiamy po angiel-
sku, niemiecku i  włosku, jednocześnie poznając 
tradycyjne potrawy włoskie i  degustując lokalne 
wina. Gościnność Włochów jest znana na całym 
świecie i  my to odczuwamy na każdym kroku.   
     Poznajemy formy pracy stosowane w organi-
zacji La Tappa. Pierwsze efekty już są – wspólny 
posiłek przygotowany przez Kewina, Przemka 
z MOW i Marzenę, Magdę i Ewę z ZAZ. Były to 

Projekty realizowane w MOW
Magda Dryll



20

Starostwo Powiatowe w Elblągu

bardzo bogato podane spagetti, pizza, bruskietta 
oraz ciasteczka. Zajadaliśmy się ze smakiem. Nasi 
podopieczni wykonywali ponadto wspólnie z ko-
legami i koleżankami ze Szwecji, Turcji i Włoch 
notatniki, katalogi i albumy do zdjęć z wykorzy-
staniem materiałów introligatorskich. Zajęcia 
były bardzo interesujące i doskonaliły posługiwa-
nie się językiem angielskim.

Projekt AIET zakłada rozpoznanie potrzeb 
naszych uczniów i  pracowników ZAZ w  świe-
tle systemu WHO-ICF i  wdrożenie adresatów 
projektu na europejski rynek pracy. Wiąże się to 
z nauką języków obcych i otwarciem się na po-
trzeby innych ludzi. Dwuletnie działania zakła-
dają naukę języka obcego, ewaluację pracy osób 
niepełnosprawnych i niedostosowanych społecz-

nie, wymianę doświadczeń między szkołami i fir-
mami z krajów partnerskich.

Drugi projekt „Wolontariat jako szansa na 
aktywne obywatelstwo” jest realizowany w  ra-
mach programu COMENIUS. Zakłada on ak-
tywne działanie na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia, ale nie tylko. Pierwsze spotkanie ko-
ordynatorów odbyło się w  październiku 2011 
w Hiszpanii, z MOW w spotkaniu uczestniczyło 
trzech nauczycieli. Oba projekty będą trwały do 
czerwca 2013 roku.

W MOW oprócz projektów międzynarodo-
wych prowadzone są też inne programy.

Projekt edukacyjny „NASZA MAŁA OJ-
CZYZNA – ELBLĄSKA WYSOCZYZNA” 
– pod patronatem honorowym Muzeum Stutthof 

W ostatnim numerze magazynu „Kaleido-
scope” wydawanego przez Polskie Linie Lot-
nicze LOT w dziale POLSKIE PRZEBOJE 
znalazł się artykuł poświęcony atrakcjom, jakie 
oferuje turystom miejscowość Aniołowo, znana 
również jako Wioska Aniołów. Magazyn otrzy-

mują wszyscy krajowi i zagraniczni pasażerowie 
LOTu, zatem Aniołowo zyskało dużą promo-
cję, czego serdecznie gratulujemy!

Poniżej cytujemy wspomniany artykuł z ma-
gazynu „Kaleidoscope”.

Aniołowo dostało skrzydeł
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– wywodzi się z pasji i zainteresowań autorów hi-
storią regionu. Głównym celem proponowanych 
przez nas działań jest uświadomienie młodzieży, 
że obowiązkiem każdego pokolenia jest otaczanie 
pamięcią i szacunkiem miejsc pamięci narodowej 
oraz poznanie historii II wojny światowej

Cele programu to: poszerzenie wiedzy 
uczniów na temat miejscowości, w  której 
mieszkają i  przeszłości historycznej naszego 
regionu; poznanie historii II wojny światowej 
naszego regionu (wrzesień 1939, przełomowe 
momenty wojny, budowa koalicji antyhitlerow-
skiej, eksterminacji narodów na terenach oku-
powanych, obozy koncentracyjne i łagry, Holo-
kaust); wdrażanie do dbania o miejsca pamięci 
narodowej; docieranie do świadków wydarzeń 
z czasów II wojny światowej; interpretacja róż-
nych źródeł historycznych; kształtowanie umie-
jętności współdziałania i współpracy w zespole, 

w grupie; podniesienie samooceny wychowan-
ków MOW.

Pomysłodawcami są nauczyciele MOW, a in-
stytucjami wspierającymi: Urząd Miasta i Gminy 
w Tolkmicku, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, 
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Mu-
zeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Program rozpoczął się we wrześniu 2011 roku. 
W  jego ramach już zrealizowano: zwiedzanie 
Muzeum Stutthof – poznanie historii KL Stut-
thof (wersja rozszerzona); projekcja filmów doku-
mentalnych: „Ambulans”, „W  kilka dni później”; 
rozpoczęcie prac porządkowych przy pomniku 
w Nadbrzeżu; gazetki tematyczne; warsztaty edu-
kacyjno-plastyczne „Twórczość artystyczna więź-
niów KL Stutthof ”; spotkanie ze świadkiem hi-
storii panią Stellą Czajkowską – byłą więźniarką 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i Stuttho-
fie  i bohaterką filmu „Rachunek szczęścia”.

Pojęcie zdrowia można rozpatrywać zarów-
no jako wartość indywidualną oraz jako dobro 
społeczne. Zdrowy człowiek ma bowiem większe 
szanse na samorealizację, satysfakcjonujące pełnie-
nie ról społecznych i na lepszą adaptację do zmian 
środowiska. Tylko zdrowe społeczeństwo może 
tworzyć dobra materialne i kulturowe oraz zapew-
nić rozwój społeczny i gospodarczy. Dobrze funk-
cjonująca, odpowiadająca potrzebom społeczności 
lokalnej opieka zdrowotna jest przedmiotem tro-
ski każdego samorządu, który w świetle rozwiązań 
prawnych przyjmuje odpowiedzialność za jakość 
i poziom zaspokajania potrzeb.

Celem poprawy sytuacji w  zakresie zdrowia 
psychicznego na terenie Powiatu Elbląskiego, 

podjęte zostały działania zmierzające do opraco-
wania Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. Prace nad Programem rozpoczęto 
od powołania przez Zarząd Powiatu w  Elblągu 
lokalnego zespołu koordynacyjnego do realizacji 
zadań wynikających z  Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. W skład zespo-
łu weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w  Elblągu, jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz placówek realizujących zadania z  zakresu 
ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego. 

Głównym zadaniem zespołu jest opracowa-
nie Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego w oparciu o oszacowane potrzeby lud-
ności powiatu w  tym zakresie, dostosowanie do 

Lokalny Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego

Iwona Martynowicz
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nich skoordynowanej działalności różnych form 
pomocy, oparcia społecznego, aktywizacji zawo-
dowej, oraz realizacja, koordynacja i monitorowa-
nie Programu. 

Opracowywany Program stanowi próbę wyj-
ścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zdro-
wotnym mieszkańców naszego powiatu w obsza-
rze zdrowia psychicznego. 

Uczniowie poznali świąteczne tradycje
Marek Murdzia

W dniach od 26 listopada do 2 grudnia trzy-
dziestoosobowa grupa uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu elbląskiego przebywała w po-
wiecie Steinburg, gdzie wspólnie z niemieckimi 
koleżankami i kolegami poznawali i porównywali 
tradycje związane z obchodzeniem Świąt Bożego 
Narodzenia w obu krajach.

Tego typu projekty adresowane do młodzie-
ży szkolnej powiaty realizują systematycznie od 
2002 r. w  ramach zawartego 10 lat temu poro-
zumienia o  partnerskiej współpracy powiatów. 
Tym razem tematyka wymiany była bardzo do-
brze znana uczniom, a przyjęta metoda „uczenia 
się przez działanie” przyniosła doskonałe efekty 
– wszyscy uczestnicy z  ochotą zaangażowali się 
w zajęcia. Powiat elbląski reprezentowali ucznio-
wie Zespołu Szkół w  Pasłęku, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku i Li-
ceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Poza pracą w  szkole, uczniowie mogli bez-
pośrednio poznać atmosferę przedświątecznych 
przygotowań w Niemczech, uczestnicząc w wy-
cieczkach do Hamburga i  Lubeki, gdzie mieli 
okazję zobaczyć słynne jarmarki świąteczne. 

Uczniowie pracowali w mieszanych grupach 
tematycznych, które porównywały świąteczne ku-
linaria w Polsce i Niemczech, dekoracje i ozdoby, 
tradycje i  obyczaje. Efekty swojej pracy ucznio-
wie zaprezentowali podczas konferencji, na którą 
zaproszono przedstawicieli władz powiatu Ste-
inburg, dyrektorów niemieckich szkół uczestni-
czących w projekcie, rodziców i uczniów, a także 

dziennikarzy. Poza planszami, na których po-
równano świąteczne tradycje obu krajów, goście 
mogli spróbować świątecznych potraw przygoto-
wanych własnoręcznie przez uczniów. Nie mogło 
wśród nich zabraknąć tradycyjnych niemieckich 
pierniczków i polskich pierogów z kapustą i grzy-
bami.

Uczniowie z obu krajów prezentowali z dumą 
również wykonane przez siebie dekoracje świą-
teczne, stroiki i ozdoby choinkowe. Jak się okaza-
ło, wspólna praca nad przygotowaniem końcowej 
prezentacji była najlepszym sposobem na przeła-
manie bariery językowej i nawiązanie przyjaźni. 
Kiedy przyszedł czas odjazdu do Polski w niejed-
nym oku zakręciła się łza…

Młodzież w  wolnych chwilach korzysta-
ła z  atrakcji przygotowanych przez gospodarzy, 
np. wizyty w  muzeum miniatur w  Hamburgu, 
gry w kręgle lub bilard, było również zwiedzanie 
miejscowości pod opieką licencjonowanego prze-
wodnika. Całości dopełniła integracyjna dyskote-
ka ostatniego dnia pobytu.

Zarówno polscy, jak i  niemieccy uczestni-
cy projektu już nie mogą doczekać się rewizyty 
w powiecie elbląskim, którą zaplanowano na dru-
gą połowę marca 2012 roku. Tym razem pod lupę 
wzięte będą tradycje związane z obchodami świąt 
wielkanocnych w obu krajach.

Organizatorem programu wymiany młodzie-
ży jest Starostwo Powiatowe w Elblągu przy fi-
nansowym wsparciu Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży.





STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLĄGU

82-300 Elbląg, ul. Saperów 14a
tel. 55 239 49 00, 55 239 49 09

fax 55 232 42 26
Starosta: Sławomir Jezierski
tel. 55 239 49 00, 55 239 49 09

e-mail: starosta.neb@powiatypolskie.pl
Wicestarosta: Maciej Romanowski

tel. 55 239 49 00, 55 239 49 09
Sekretarz: Jacek Augustynowicz

tel. 55 239 49 36
Skarbnik: Edwarda Mazurkiewicz

tel. 55 239 49 51
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ZARZĄD POWIATU
Sławomir Jezierski – Starosta

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
Tadeusz Przyborski, 55 239 49 91, 55 248 24 41


