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Kraina Kanału Elbląskiego 
na Międzynarodowych Targach 
Turystycznych we Wrocławiu i Berlinie

Marek Murdzia, Agnieszka Chrzanowska

Dużym sukcesem zakończył się wyjazd przed-
stawicieli trzech partnerskich powiatów: 

elbląskiego, iławskiego i  ostródzkiego na MTT 
we Wrocławiu, które odbywały się w dniach 3-5 
lutego 2012 r. Stoisko promujące Krainę Kanału 
Elbląskiego zostało uznane za najbardziej atrak-
cyjne stoisko wystawiennicze głosami odwiedza-
jących i nagrodzone okolicznościową statuetką.
Ocenie podlegały: aranżacja stoiska pod wzglę-
dem wizualnym, oryginalność wystroju stoiska, 
dostępność materiałów promocyjnych, ekspo-
zycja elementów oferty. Przez cały czas trwania 
targów stoisko KKE przeżywało prawdziwe ob-
lężenie osób odwiedzających wrocławską Halę 
Stulecia. Jak zwykle, największe zainteresowanie 
wzbudzała makieta pochylni Oleśnica, zarówno 
wśród wytrawnych turystów, jak i  dzieci, które 
bardzo często mają wpływ na wakacyjne wybory 
rodziców.
Stoisko targowe zbudowała połączona ekipa sa-
morządowa złożona z pracowników promocji po-
wiatu iławskiego i ostródzkiego. Podczas trwania 
targów pracownicy odpowiedzialni za promocję 
powiatów elbląskiego, iławskiego i  ostródzkiego 
zajmowali się obsługą informacyjną stoiska. Duże 
doświadczenie pracowników zapewniło sprawną 
i  skuteczną dystrybucję materiałów promocyj-
nych na stoisku KKE. Przewodniki, mapy, płyty 
CD i DVD oraz broszury były dla informatorów 
praktycznymi narzędziami, a dla gości targowych 
- źródłem informacji o obszarze KKE. 
W  dniach 7-11 marca 2012 r., przedstawiciele 
powiatów: elbląskiego, iławskiego i  ostródzkie-
go – partnerzy projektu „Zintegrowany system 
promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskie-
go” - uczestniczyli w  kolejnych międzynarodo-
wych targach turystycznych ITB Berlin 2012. 
W pierwszych dniach targów obecni byli również: 
Anna Wasilewska – członek zarządu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, Włodzimierz Bro-

diuk – starosta ostródzki i  Grzegorz Nowaczyk 
- prezydent miasta Elbląga oraz radni powiatu 
ostródzkiego. 
Podobnie jak co roku, elementem wyróżniającym 
stoisko była makieta pochylni Oleśnica, która sta-
ła się ozdobą polskiego pawilonu narodowego. 
O naszym stoisku informowały targowe wydania 
branżowych periodyków turystycznych: „TTG”, 
„Polen Für Dich” – wydanie specjalne magazynu 
„Obieżyświat”. Dzięki temu Kraina Kanału El-
bląskiego cieszyła się dużą popularnością wśród 
odwiedzających targi.  Informatorzy, reprezen-
tujący biura promocji poszczególnych powiatów, 
dysponowali profesjonalnymi narzędziami przy-
gotowanymi wcześniej w  ramach realizowanego 
wspólnie projektu w postaci: przewodników, map, 
prezentacji, fi lmów i gadżetów. 
W  środę (7 marca) Minister Sportu i  Turystyki 
Joanna Mucha, zwiedzając polski pawilon naro-
dowy, skorzystała z  zaproszenia organizatorów 
stoiska regionalnego Warmia i  Mazury, którego 
integralnym elementem był stand KKE przygo-
towany i obsługiwany przez partnerów projektu. 
Duże zainteresowanie Pani minister wzbudzi-
ła makieta pochylni Oleśnica. Obecność Joanny 
Muchy na stoisku skupiła dużą uwagę mediów 
krajowych i zagranicznych, przedstawicieli władz 
państwowych oraz gości targowych. Wzmocni-
ło to promocyjnie naszą misję, ponieważ już po 
pierwszym dniu targów, zagraniczne i  krajowe 
stacje telewizyjne oraz radiowe emitowały mate-
riały o naszym stoisku z makietą.
Dzięki atrakcjom polskiego stoiska narodowego 
na targach ITB Berlin, Polska Organizacja Tury-
styczna otrzymała dwie nagrody. W konkursie na 
najlepsze stoisko targowe ITB Berlin 2012 (Best 
Exhibitor Award), w  kategorii ”Europa” zajęła 
trzecie miejsce. Na drugim miejscu znalazła się 
Austria, a na pierwszym Wyspy Kanaryjskie. Pa-
cifi c Area Travel Writers Associations corocznie 
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przyznaje nagrody dla krajów, w których widocz-
ny jest rozwój turystyki. W tym roku prestiżową 
nagrodę Emerging Tourism Destination otrzy-
mała Polska. 
Tegoroczną edycję targów odwiedziło 113 tys. go-
ści czyli o 2,2 tysiąca więcej niż rok wcześniej.
W bieżącym roku partnerzy, w ramach zachowa-
nia trwałości projektu pn. „Zintegrowany system 

promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskie-
go”, planują jeszcze udział w międzynarodowych 
targach turystycznych w Poznaniu. Dzięki takim 
działaniom nasz turystyczny podregion cieszy się 
coraz większą popularnością w kraju i poza jego 
granicami.

III miejsce Aniołowa 
na Międzynarodowych Targach 
Grune Woche 2012 w Berlinie

Karina Ulewska

W  dniach 20-29 stycznia 2012 r. odbywały 
się Międzynarodowe Targi Grune Woche 

2012 w Berlinie. Stoisko Warmii i Mazur podczas 
targów w kąciku LGD Kanał Elbląski reprezento-
wali: Halina Cieśla (anioł) i Danuta Jasek (stary 
czort) z Aniołowa, Regina Czymbor (przewodnik 
turystyczny i tłumacz) z Urzędu Marszałkowskie-
go w Elblągu, Uwe Doche z Hotelu-Mistral Kar-
nity. Wyjazd zorganizował Departament Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszał-
kowskiego w Olsztynie.  
W kategorii najbardziej sprawnej i otwartej fi rmy 
spośród polskich wystawców, zostały uhonoro-
wane dyplomami następujące stoiska:
- za zajęcie I miejsca, dla PHP Tradycyjne Jadło ze 
Środy Wielkopolskiej z  ofertą „Wędliny dymem 
wędzone”,

- za zajęcie II miejsca, dla BACÓWKA L. Szot Sp-
ka. z Rajbrotu z ofertą „U nos same rarytasy”,
- za zajęcie III miejsca, ex aequo dla: Stowarzysze-
nia Kobiet Powiatu Janowskiego z Janowa Lubel-
skiego i  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
„Aniołowo” z Aniołowa z ofertą „Coś dla ducha 
i ciała”. 
Wyboru dokonały następujące berlińskie media: 
Twoja Gazeta, Polacy w Berlinie i RockinBerlin.
Pl.
Jest to zaszczytne i miłe wyróżnienie dla Stowa-
rzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” 
z Aniołowa, które od wielu lat zaskakuje miesz-
kańców powiatu swoją działalnością i  pomysła-
mi.
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Starostwo Powiatowe w Elblągu 
Samorządowym Liderem Zarządzania 2011

Gabriela E� enberg

Starostwo Powiatowe w  Elblągu po raz 
drugi zostało laureatem konkursu Sa-

morządowy Lider Zarządzania 2011 – 
Usługi Społeczne, dziedzina kultura. 
Pierwszy raz ta nagroda została przyznana 
w 2009 r.
   W dniu 19 grudnia 2011 r. Starosta Elblą-
ski Sławomir Jezierski w Senacie Rzeczypospoli-
tej Polskiej odebrał dyplom laureata Samorządo-
wy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne 
w dziedzinie kultura przyznany Starostwu Powia-
towemu w Elblągu. 
W uroczystej konferencji podsumowującej wzię-
ło udział ponad 100 przedstawicieli miast, gmin 
i powiatów z całej Polski. W spotkaniu uczestni-
czyła także Gabriela Eff enberg Naczelnik Wydzia-
łu Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania jest 
jednym z elementów projektu realizowanego przez 
Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związ-
kiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiej-
skich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji „Doskonalenie zarządzania 
usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach 
samorządu lokalnego (gminach i powiatach). Pa-
tronat nad konkursem objął były wicemarszałek 
Senatu, Marek Ziółkowski, MSWiA, MKiDN oraz 
MPiPS. 
Jury do fi nału konkursu zakwalifi kowało 33 pro-
jekty najwyżej ocenione przez ekspertów, którzy 
uwzględniali następujące kryteria: 

 − innowacyjność wdrożonego rozwiązania pod 
kątem doboru celów (20% wagi oceny), 

 − skuteczność w  podnoszeniu jakości obsługi 
(20% wagi oceny), 

 − efektywność kosztowa (20% wagi oceny), 
 − integrację z systemem zarządzania strategicz-

nego jednostką (25% wagi ceny) oraz
 − replikowalność (15% wagi ceny). 

Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła po-
mysł Starostwa Powiatowego w Elblągu, dotyczą-
cego promocji inicjatyw lokalnych  poprzez orga-
nizację konkursu „Wieś z inicjatywą”. Docenianie 
działań lokalnych społeczności na rzecz poprawy 
jakości życia w  swoich miejscowościach zostało 
uznane za bardzo ważny czynnik integracji spo-
łecznej, warty upowszechnienia i nagrodzenia.
W  trakcie spotkania Dyrektor Biura ZMP, An-
drzej Porawski wyraził wdzięczność Senatowi za 
prosamorządowe nastawienie i pomoc w promo-
waniu dobrych praktyk podejmowanych przez sa-
morządy. Dzięki organizowanemu cykliczne kon-
kursowi, który był zawsze wspierany przez Senat, 
uzupełniana jest systematycznie Baza Dobrych 
Praktyk, dostępna na stronie www.dobrepraktyki.
pl , która zawiera najlepsze przykłady zarządza-
nia usługami publicznymi w samorządzie. Znaj-
duje się w niej ponad 300 opisów innowacyjnych 
i skutecznych działań samorządów. Te przykłady 
mogą być szczególnie potrzebne w okresie kryzy-
su, podkreślali organizatorzy konkursu, gdyż wie-
le z nich pokazuje jak mniejszym kosztem można 
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zapewnić lepszą jakość usług dla mieszkańców.
– Słowa uczą, ale przykłady pociągają – na sen-
tencję łacińską powołał się senator Janusz Sepioł, 
przewodniczący Komisji Samorządu Terytorial-
nego i  Administracji Państwowej. Jego zdaniem 

samorząd w Polsce był i  jest wielkim innowato-
rem życia publicznego. Zwrócił uwagę, że trudno 
jest o innowacje w takich dziedzinach jak kultura, 
zdrowie czy pomoc społeczna. Wymagają one bo-
wiem delikatności, wyobraźni i empatii, ponieważ 
ich celem jest człowiek. W tym roku dziedzinami 
konkursowymi były właśnie: kultura, oświata, 
ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 
Podczas uroczystości Starosta Elbląski przedsta-
wił wszystkim zgromadzonym fi nalistom konkur-
su główne założenia konkursu „Wieś z inicjatywą” 
oraz jego efekty .
Dla przypomnienia, za inicjatywy zrealizowane 
w powiecie elbląskim w 2010 r. w konkursie „Wieś 
z inicjatywą” nagrody w 2011 r. otrzymały:  
I miejsce - wieś Zalesie gm. Milejewo - za ini-
cjatywę dotyczącą adaptacji stawu wiejskiego na 
miejsce wypoczynku i rekreacji. .
II miejsce - wieś Suchacz gm. Tolkmicko - za 
inicjatywę dotyczącą organizacji inscenizacji Bi-
twy na Zalewie Wiślanym w  547 rocznicę zwy-
cięstwa połączonych fl ot Elbląsko-Gdańskiej nad 
fl otą zakonu Krzyżackiego. .
III miejsce - wieś Rachowo gm. Markusy - za or-
ganizację kilkudniowego biwaku integracyjnego 
dla rodzin z Rachowa.
Dodatkowo przyznano 4 wyróżnienia dla wsi 
Rychnowy, Nowa Wieś, Pogrodzie i Aniołowo.

Wykonanie budżetu za rok 2011
Edwarda Mazurkiewicz

Dochody 
zrealizowano na kwotę 54.941 tys. zł (100,8 % pla-
nu). Źródłem dochodów Powiatu były:
 Wpływy z  udziału powiatu w  podatkach 
dochodowych od osób fi zycznych 4.749 tys. zł 
oraz od osób prawnych 129 tys. zł. W strukturze 
dochodów bieżących, udział w podatkach stano-
wi 9,5%. 
 Dotacje celowe z budżetu państwa - 6.840  
tys. zł. Z  dotacji dofi nansowano: zadania geo-
dezyjne i  kartografi czne oraz wodne 242 tys. zł, 
gospodarkę zasobami skarbu państwa 103 tys. zł, 
nadzór budowlany 319 tys. zł, komisje poborowe 
19 tys. zł, zadania z  zakresu pomocy społecznej 

i  ochrony zdrowia 2.527 tys. zł, remonty dróg 
w  ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2.039 tys. zł (w tym: Milejewo-
Nowe Monestarzysko-Młynary 1.331 tys. zł, Cie-
szyniec–Sałkowice 708 tys. zł), restrukturyzację 
zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Pasłęku 
1.591 tys. zł.
 Dotacje celowe uzyskane od innych samo-
rządów 1.689 tys. zł, z przeznaczeniem: na utrzy-
manie dzieci w domu dziecka oraz w rodzinach 
zastępczych 372 tys. zł,  na remonty dróg reali-
zowane w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 1.117 tys. zł, budowę 
boiska w Kamionku Wielkim 200 tys.zł. 
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 Dotacje celowe w ramach dotacji rozwojo-
wych z EFS na projekty unijne 1.675 tys. zł oraz 
środki pozyskane ze źródeł zagranicznych na do-
fi nansowanie zadań oświaty 180 tys. zł.
 Subwencje z budżetu państwa 27.402 tys. zł, 
w tym: część oświatowa subwencji 15.115 tys. zł, 
część wyrównawcza 7.340 tys. zł, część równowa-
żąca 4.946 tys. zł.
 Dochody własne oraz inne środki uzyska-
ne na dofi nansowanie zadań powiatu 8.908 tys. 
zł. Źródłem dochodów własnych, były: wpływy 
z  jednostek powiatowych  4.705 tys. zł oraz do-
chody Starostwa Powiatowego 4.531 tys. zł, w tym 
między innymi: za prawo jazdy i  rejestrację sa-
mochodów 1.120 tys. zł, odsetki 381 tys. zł, sal-
do funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym 
i kartografi cznym 367 tys. zł, wpływy z usług geo-
dezyjnych i kartografi cznych 474 tys. zł, z najmu 
i  dzierżawy 230 tys. zł, z  gospodarowania mie-
niem Skarbu Państwa 147 tys. zł, z odpłatnego na-
bycia prawa własności nieruchomości 94 tys. zł, 
ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 97 tys. zł. 
Ponadto źródłem dochodów Powiatu były środki 
pozyskane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu za 
zalesianie 221 tys. zł, dywidenda z Szpitala Powia-
towego 163 tys. zł, niezrealizowane wydatki nie-
wygasające 395 tys. zł.
 Powiat pozyskał także dotacje celowe na 
zadania inwestycyjne  3.369 tys. zł, z czego:  w ra-
mach RPO na realizację inwestycji drogowych 
- 2.204 tys. zł, z Ministerstwa Finansów na most 
w miejscowości Kraskowo na rzece Gardyny - 236 
tys. zł, z Ministerstwa Sportu na budowę boiska 
„Orlik 2012” przy MOW w Kamionku W. - 500 
tys. zł, z  Urzędu Marszałkowskiego na boisko 
„Orlik 2012” przy MOW w Kamionku W. - 333 
tys. zł, z MKiDN na wyposażenie pracowni mul-
timedialnej w  Liceum Plastycznym - 80 tys. zł, 
z WUOZ na remont w Domu Dziecka w Marwi-
cy – 16 tys. zł.

Wydatki
wykonane na kwotę 51.161 tys. zł. W ramach wy-
datków bieżących były realizowane: 
Wynagrodzenia na kwotę 22.250 tys. zł.  W skład 
grupy wydatków płacowych wchodzą: wynagro-
dzenia osobowe 17.170  tys. zł, bezosobowe 680 
tys. zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.280 

tys. zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.739 
tys. zł, składki na fundusz pracy 381 tys. zł. 
Dotacje udzielane na realizację zadań powiatu 
1.837 tys. zł, z czego: dla organizacji pozarządo-
wych z zakresu: turystyki 5 tys. zł, kultury 68 tys. 
zł, sportu 68 tys. zł, opieki społecznej 11 tys. zł, 
dla ochotniczych straży pożarnych 2 tys. zł, na 
podstawie porozumień z innymi jst  1.546 tys. zł, 
w tym: opracowanie mapy numerycznej dla mia-
sta Tolkmicka 32 tys. zł, pobyt dzieci w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach 
zastępczych 630 tys. zł, świetlicach środowisko-
wych 70 tys. zł, koszty funkcjonowania Powia-
towego Urzędu Pracy 637 tys. zł, usługi poradni 
psychologiczno – pedagogicznej 140 tys. zł, na 
działalność bibliotek w Pasłęku i Elblągu 35 tys. zł  
oraz dotacje na rzecz: Komendy Miejskiej Policji 
w Elblągu 20 tys. zł, Placówki Straży Granicznej 
w Elblągu 5 tys. zł, Policealne Studium Transpor-
tu Drogowego w  Gronowie Górnym – 4 tys. zł, 
ZAZ w Kamionku Wielkim na realizację projektu 
„Leonardo da Vinci” – 62 tys. zł, dla Marszałka 
tytułem udziału w projekcie „Zintegrowany sys-
tem promocji turystycznej obszaru Kanału Elblą-
skiego” oraz „Wrota Warmii i Mazur” 45 tys. zł.
Powiat udzielał również dotacji podmiotowych, 
jako 10 % udział własny w kosztach utrzymania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Władysławowie 
49 tys. zł, w Tolkmicku 81 tys. zł, Milejewie 49 tys. 
zł i Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamion-
ku Wielkim 135 tys. zł.

Pozostałe wydatki 
rzeczowe 22.981 tys. zł - w ramach wydatków rze-
czowych, zrealizowano:
Remonty na kwotę 7.682 tys. zł przeprowadzone 
w jednostkach organizacyjnych:
Zarząd Dróg Powiatowych remonty dróg na kwo-
tę 5.394 tys. zł, w  ramach NPPDL 4.311 tys. zł, 
z czego: remont drogi powiatowej 1173N Cieszy-
niec – Sałkowice – Surowe 1.514 tys. zł (fi nanso-
wanie: dotacja wojewody 708 tys. zł, dotacja gmi-
ny Pasłęk 403 tys. zł, środki Powiatu 403 tys. zł); 
remont drogi Monasterzysko – Młynary 2.797 tys. 
zł (fi nansowanie: dotacja wojewody 1.331 tys. zł, 
dotacja gminy Młynary 714 tys. zł, środki Powia-
tu 752 tys. zł); inne remonty dróg 1.083 tys. zł.
Oświata: Zespół Szkół w Pasłęku projekt „Moder-
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nizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z prze-
znaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawo-
dzie technik hotelarstwa” 663 tys. zł, Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 70 tys. 
zł, Zespół Szkół w Gronowie G. 15 tys. zł, Mło-
dzieżowy Ośrodek Wychowawczy w  Kamionku 
Wielkim 59 tys. zł.
Opieka społeczna: Dom Dziecka w  Marwicy 5 
tys. zł, PCPR 46 tys. zł, Domy Pomocy Społecz-
nej: Władysławowo 46 tys. zł, Rangóry 113 tys. zł, 
Tolkmicko 96 tys. zł. 
Starostwo Powiatowe: zakup granitowej okładziny 
schodów 19 tys. zł, remonty nieruchomości skar-
bu państwa 64 tys. zł, wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej w Pólko 41 tys. zł, wydatki na 
nadzór inwestorski i odbiór oraz wydatki na zada-
nie pn. „Budowa boiska sportowego Orlik 2012” 
678 tys. zł, przygotowanie wniosku oraz audyty 
energetyczne dotyczące zadania pn. „Zmniejsze-
nie zużycia energii poprzez budowę kolektorów 
słonecznych w budynkach użyteczności publicz-
nej” 48 tys. zł, remont łazienek 22 tys. zł, wymiana 
drzwi wejściowych oraz inne 7 tys. zł. 
Obsługa długu wydatki poniesione w  kwocie  
844 tys. zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i ob-
ligacji. 
Projekty dofi nansowywane z budżetu Unii Euro-
pejskiej wykonano na kwotę 4.984 tys. zł, w tym 
środki unijne 3.530 tys. zł, krajowe 1.455 tys. zł, 
w tym z budżetu Powiatu 346 tys. zł. 
Realizacja inwestycji - wykonano zadania: 
przebudowa mostu na rzece Młynówka w  miej-
scowości Dobry + dokumentacja 487 tys. zł,
przebudowa mostu na rzece Gardyna w miejsco-
wości Kraskowo + dokumentacja 435 tys. zł,
przebudowa drogi powiatowej Helenowo-Wikro-
wo-Jegłownik  118 tys. zł,
budowa boiska sportowego „Orlik 2012” przy 
MOW Kamionek W.  1.589 tys. zł (dotacje Mini-
stra Sportu 500 tys. zł, Marszałka 333 tys. zł, Gmi-
ny Tolkmicko 200 tys. zł, Powiatu 556 tys. zł),
wymiana pieca i  instalacji c.o. w Domu Dziecka 
w Marwicy 30 tys. zł,
budowa kolektorów słonecznych w obiektach jed-
nostek organizacyjnych powiatu 262 tys. zł,
zakupy:  samochodu osobowego z Zarządzie Dróg 
Powiatowych  61 tys. zł, samochodu osobowego 

w  Liceum Plastycznym w  Gronowie G.- 55 tys. 
zł,  komputerów 10 tys. zł, wyposażenia pracowni 
multimedialnej w Liceum Plastycznym – 96 tys. 
zł. 

Rozchody
Plan zrealizowano na kwotę 1.229 tys. zł, spłacono 
raty kredytów przypadające na 2011 r.: w Pekao 
Bank Hipoteczny w Warszawie 266 tys. zł, w BOŚ 
kredyt udzielony ze środków EIB i CEB spłata na 
kwotę 11 tys. zł, w BGK zaciągniętego na  budowę 
kompleksu boisk przy Zespole Szkół  w Pasłęku 
na kwotę 165 tys. zł, BRE BH w kwocie 787 tys. zł 
zaciągniętego przez SP ZOZ w Pasłęku.
Zobowiązania według stanu na 31.12.2011 r. wy-
nosiły 15.365 tys. zł, z czego:
Pekao BH SA Warszawa, termin spłaty do roku 
2029, zadłużenie na dzień 31.12.2011 r.- 4.674 tys. 
zł,  BOŚ z linii kredytowej EIB oraz CEB, termin 
spłaty do 2023 r. - 3.270 tys. zł, BGK ze środków 
EBI, z terminem zapadalności do 2017 r.- 922 tys. 
zł, BGK obligacje wyemitowane w roku 2007, na 
kwotę  4.000 tys. zł, termin wykupu od 2013 roku  
do roku 2022 oraz obligacje wyemitowane w roku 
2009, na kwotę  2.100 tys. zł, termin wykupu od 
2015 roku do roku 2024 oraz BGK - pożyczka ze 
Skarbu Państwa w  wysokości 399 tys. zł, zacią-
gnięta przez zlikwidowany SP ZOZ w  Pasłęku, 
przejęta do spłaty przez Powiat Elbląski, termin 
zapadalności 31.12.2016 r.      
Wskaźnik zadłużenia wyniósł 28,2 % (maksy-
malne, dopuszczalne zadłużenie może wynosić 
60 %). 
Wskaźnik obsługi długu wyniósł 3,77 %. Z wy-
liczeń wynika, że maksymalny dopuszczalny po-
ziom wskaźnika w roku 2011 dla Powiatu Elblą-
skiego (na podstawie art. 243, po uwzględnieniu 
art. 244 ustawy o fi nansach publicznych) wynosił 
5,58 %.
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Nowy sztandar dla elbląskiej Policji

Powołany został Społeczny Komitet Organiza-
cyjny Nadania Sztandaru dla Komendy Miej-

skiej Policji w  Elblągu, na czele którego stanął 
wicestarosta Maciej Romanowski. W  2012 roku 
elbląska policja otrzyma nowy sztandar, który 
przez kolejne lata będzie wykorzystywany pod-
czas uroczystości i świąt państwowych.
Społeczny Komitet Organizacyjny tworzą Sta-
rosta, Prezydent Elbląga i  Biskup Elbląski oraz 
burmistrzowie i  wójtowie miast i  gmin powiatu 
elbląskiego. Obecnie trwa publiczna zbiórka pie-
niędzy na sztandar oraz uroczystość związaną 
z jego nadaniem. Sam koszt wykonania sztandaru 
przekracza 10 tys. zł.
Dotychczasowy sztandar, nadany jeszcze w 1993 
roku, nosi napis „Komenda Rejonowa Policji”. 
Komenda Miejska Policji w Elblągu, po nadaniu 

nowego sztandaru, przekaże dotychczas używany 
sztandar do Muzeum Historii Policji w  Warsza-
wie.
Wszyscy chętni, którzy chcą wspomóc inicja-
tywę i  mieć udział w  ufundowaniu sztandaru 
mogą wpłacać pieniądze na konto 74 8297 0008 
0000 0345 2000 0010 z dopiskiem „Sztandar dla 
Policji”.

Spotkanie na temat zagrożenia 
powodziowego w powiecie

Martyna Radej

W dniu 2 lutego 2012 r. w Starostwie Powia-
towym w  Elblągu odbyła się narada Po-

wiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Było to spotkanie podsumowujące, na którym 
omawiano przebieg zdarzeń w  związku z  zaist-
niałym w dniach 13 – 20 stycznia br. zagrożeniem 
powodziowym. 
Spotkanie prowadził starosta elbląski Sławomir 
Jezierski – przewodniczący Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego wraz z wicestarostą 
Maciejem Romanowskim – zastępcą przewod-
niczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. Na spotkaniu zostały przedsta-
wione informacje o podejmowanych działaniach 
w związku z powstałym zagrożeniem powodzio-
wym. Stanisław Sołowiej, inspektor ds. kryzyso-
wych Starostwa Powiatowego, omówił przebieg 
wydarzeń i rozwój sytuacji zagrożenia powodzio-
wego w dniach 13-20 stycznia. Następnie głos za-
brali:

 − Andrzej Lemanowicz – burmistrz Tolkmicka,
 − Genowefa Kwoczek – wójt gminy Elbląg,
 − Wacław Wielesik – wójt gminy Markusy,
 − Bronisław Zarembski – wójt gminy Gronowo 

Elbląskie,
 − Bogdan Szymanowski – dyrektor Żuławskie-

go Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych 
w Elblągu,

 − Ryszard Baran – zastępca Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej w  Elblą-
gu,

 − Paweł Mirys – Komenda Miejska Policji w El-
blągu.

Kierownik Oddziału W–M Urzędu Wojewódz-
kiego w Olsztynie Delegatura w Elblągu –Marek 
Fabiański wraz z Tomaszem Bąkiem z Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W–M 
UW w  Olsztynie przedstawili ocenę podejmo-
wanych działań przez samorządy, służby i straże 
w związku z powstałym zagrożeniem powodzio-
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Zarząd Powiatu w  Elblągu zatrudnił od                                 
3 kwietnia br. Janusza Śnieżko na stanowi-

sku kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej 
w Kamionku Wielkim. Starosta Sławomir Jezier-
ski i  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Tomasz Domżalski złożyli nowo za-
trudnionemu kierownikowi gratulacje i życzenia 
sukcesów w pracy na objętym stanowisku.

wym na terenie powiatu elbląskiego. W  dalszej 
części spotkania swoje uwagi i spostrzeżenia zwią-
zane z przygotowaniem i prowadzeniem ewaku-
acji zwierząt gospodarskich przedstawił zastępca 
Warmińsko–Mazurskiego Lekarza Weterynarii 
w Olsztynie Jerzy Tułodziecki.
Została również przedstawiona informacja o re-
alizacji „Programu Żuławskiego – 2030”, w  tym 
etapu 2015, przez dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Halinę 
Czarnecką. 
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele 
urzędów gmin oraz dyrektorzy jednostek organi-

zacyjnych powiatu elbląskiego. 
Szczególne podziękowania od Starosty Elbląskie-
go otrzymali Walentyna Świniarska – kierownik 
świetlicy w Zespole Szkół w Nowakowie oraz Józef 
Osesek z Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Elblągu za swoje zaangażowanie 
i bezinteresowną pomoc podczas ostatnich akcji 
kryzysowych.
Narada zakończyła się dyskusją, podczas której 
zostały wyciągnięte wnioski wynikające z podej-
mowanych działań.

Nowy kierownik ZAZ w Kamionku 
Wielkim
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Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjal-
nych Powiatu Elbląskiego na rok szkolny 
2012/2013 

Gabriela E� enberg

Kończysz właśnie gimnazjum? Rozważasz 
wybór szkoły ponadgimnazjalnej? Prze-

analizuj możliwości kontynuowania nauki 
w szkołach ponadgimnazjanych Powiatu Elblą-
skiego. Znajdziesz tu wspaniałe warunki do na-
uki, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. 
Spotkasz wspaniałych nauczycieli, którzy zadbają 
o Twój rozwój i pomogą zdobyć atrakcyjny zawód 
oraz przygotują do studiów na wymarzonych kie-
runkach.
Władze Powiatu Elbląskiego od wielu lat dbają 
o stały rozwój infrastruktury oświatowej. Wszyst-
kie szkoły dysponują nowoczesną bazą dydak-
tyczną wyposażoną w  pracownie tematyczne, 
pozyskaną m.in. z dotacji unijnych oraz obiek-
ty sportowe. Nasze szkoły oferują szeroki wybór 
zajęć pozalekcyjnych, pozwalających uzyskać 
dodatkowe kwalifi kacje, uczestniczyć w  intere-
sujących zajęciach na wyższych uczelniach, brać 
udział w wyjazdach na obozy i rajdy, uczestniczyć 
w praktykach zagranicznych oraz realizować za-
jęcia praktyczne w renomowanych fi rmach m.in. 
w Warszawie, a także uczestniczyć w wymianach 
młodzieży z partnerskich szkół i powiatów z Nie-
miec i  innych krajów. Uczniowie z  sukcesami 
uczestniczą w  konkursach i  olimpiadach. Naj-
lepsi uczniowie za swoje osiągnięcia naukowe, 
sportowe i  artystyczne co semestr otrzymują 
stypendia Starosty Elbląskiego. 

O wysokiej jakości kształcenia w szkołach naszego 
powiatu świadczą wyniki egzaminów zewnętrz-
nych. W  roku szkolnym 2010/2011 uzyskane 
wyniki maturalne uplasowały nasze szkoły na 
drugim miejscu w  województwie, a  za wyni-
ki egzaminów potwierdzających kwalifi kacje 
zawodowe na czwartym miejscu w  wojewódz-
twie. 
Wybór jednej z  prezentowanych niżej szkół nie 
będzie zmarnowaną szansą. 

Zespół Szkół w Pasłęku oferuje kształcenie w Li-
ceum Ogólnokształcącym, Technikum, Zasad-
niczej Szkole Zawodowej oraz Liceum Ogólno-
kształcącym dla Dorosłych. Absolwenci Szkoły 
z  powodzeniem studiują na prestiżowych uczel-
niach, zarówno krajowych jak i  zagranicznych. 
W  Liceum Ogólnokształcącym można wybierać 
naukę w  klasach o  nachyleniu politechnicznym, 
humanistycznym, przyrodniczo-medycznym 
oraz z  zakresu „bezpieczeństwa publicznego”, 
w  Technikum można się kształcić w  zawodach: 
technik logistyk, technik hotelarz, a  w  Zasadni-
czej Szkole Zawodowej w  zawodach: sprzedaw-
ca oraz klasie wielozawodowej. Osoby dorosłe 
mogą uzupełniać wykształcenie średnie w  Li-
ceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Szkoła 
z powodzeniem współpracuje z Uczelniami Wyż-
szymi i wiodącymi w regionie fi rmami w zakresie 



Starostwo Powiatowe w Elblągu

12

realizacji praktyk zawodowych. Placówka konty-
nuuje wieloletnie tradycje nauczania na wysokim 
poziomie i może poszczycić się wysokim wskaź-
nikiem zdawalności matur w  Liceum Ogólno-
kształcącym, który co roku znacznie przewyższa 
średnią dla województwa warmińsko-mazur-
skiego oraz wysokimi wskaźnikami zdawalności 
egzaminów zawodowych. Uczniowie Zespołu 
mogą się pochwalić licznymi osiągnięciami spor-
towymi, dzięki nowoczesnemu kompleksowi bo-
isk sportowych z  syntetyczną nawierzchnią oraz 
w  pełni wyposażoną halą sportową i  siłownią. 
Szkoła, od kilku lat, wyróżnia się także realizacją 
licznych projektów w  ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, dzięki którym uczniowie 
mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach poza-
lekcyjnych i kursach kwalifi kacyjnych.
Oferta edukacyjna na stornie internetowej: http://
zspaslek.edu.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych i  Technicznych 
w Pasłęku to szkoła dzięki której możesz zostać 
m.in. technikiem ekonomistą, technikiem agro-
biznesu, technikiem żywienia i  usług gastrono-
micznych. Liceum Ogólnokształcące pozwala na 
wybór klasy o  ukierunkowaniu pedagogicznym 

lub obronnym. W Zasadniczej Szkole Zawodowej 
uczniowie mogą zdobyć zawód mechanika ope-
ratora pojazdów i maszyn rolniczych, mechanika 
pojazdów samochodowych, montera zabudowy 
i  robót wykończeniowych w budownictwie oraz 
kucharza. Uczniowie dojeżdżający z  odległych 
zakątków powiatu lub spoza niego mogą za-
mieszkać w odnowionym i dobrze wyposażonym 
internacie, który znajduje się na terenie szkoły 
i korzystać z pełnego wyżywienia. Szkoła współ-
pracuje z Wyższymi Uczelniami. Wysoka zdawal-
ność matur i egzaminów zawodowych pozwala na 
kontynuowanie nauki na dowolnych uczelniach 
wyższych. Szkoła, od kilku lat, wyróżnia się także 
realizacją licznych projektów w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki którym 
uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych zaję-
ciach pozalekcyjnych i kursach kwalifi kacyjnych. 
Nawiązana współpraca z  podobnymi szkołami 
w Niemczech, Francji, Danii pozwala uczniom na 
wyjazdy na praktyki zagraniczne. Zespół posia-
da kompleks boisk uruchomiony w ramach pro-
gramu „Orlik 2012” i halę sportową pozwalający 
uczniom realizować swoje pasje sportowe.
Oferta edukacyjna na stornie internetowej: http://
www.zseit.paslek.edu.pl/

Liceum Plastyczne w  Gronowie Górnym daje 
możliwość kształcenia w zawodzie plastyk - spe-
cjalność artystyczna: techniki grafi czne lub rekla-
ma wizualna. Jest to jedyna tego typu placówka 
w regionie. W tej szkole młodzież uzdolniona ar-
tystycznie ma szansę na dalszy rozwój i realizację 
swoich pasji.
Szkoła dysponuje świetną grupą nauczycieli ar-
tystów prowadzących zajęcia z  przedmiotów 
artystycznych jak: historia sztuki, rysunek i ma-
larstwo, rzeźba, podstawy fotografi i i fi lmu, pod-
stawy projektowania i  kompozycja. Edukacja 
kończy się egzaminem z przygotowania zawodo-
wego. Uczniowie przygotowani są do zdawania 
matury i mogą kontynuować studia na dowolnie 
wybranym kierunku. Szkoła oferuje liczne zaję-
cia dodatkowe jak np: zajęcia teatralne, zajęcia 
z  rzeźby, rysunku i  malarstwa oraz konserwacji 
dzieł sztuki. Dodatkowo prowadzone są zajęcia 
przygotowujące na ASP oraz Architekturę.
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Szkoła aktywnie współpracuje z najważniejszymi 
ośrodkami kultury w Elblągu – Galeria El (patron 
szkoły), CSE „Światowid”, Teatr im. Aleksandra 
Sewruka. Mimo, że szkoła działa dopiero od 4 lat 
jej uczniowie mogą poszczycić się licznymi osią-
gnięciami artystycznymi zdobywając nagrody 
i  wyróżnienia. Do dyspozycji uczniów są nowo 
oddane do użytku pracownie: rysunku i  malar-
stwa, rzeźby i grafi ki. W szkole funkcjonuje ciem-
nia fotografi czna oraz profesjonalne studio do 
fotografi i cyfrowej. Placówka dzięki programom 
unijnym nawiązała kontakty z podobnymi szko-
łami z Hiszpanii, Francji i Walii. Uczniowie od-
wiedzili już Hiszpanię i planują kolejne wizyty.
Oferta edukacyjna na stornie internetowej: http://
liceumplastyczne.elblag.com.pl/

Zespół Szkół Zawodowych w  Pasłęku realizuje 
kształcenie teoretyczne dla uczestników Ośrodka 
Szkolenia i  Wychowania Ochotniczych Hufców 
Pracy w  Pasłęku. Szkoła prowadzi Gimnazjum 
dla Dorosłych oraz Zasadniczą Szkołę Zawodo-
wą. W szkole zasadniczej można uzyskać zawód 
murarza i  stolarza. Praktyczne kształcenie słu-
chacze realizują w bardzo dobrze wyposażonych 
warsztatach Warmińsko-Mazurskiej Wojewódz-
kiej Komendy OHP w Pasłęku.

W  szkole kształcą się uczestnicy OHP obarcze-
ni różnorodnymi niepowodzeniami szkolnymi 
wynikającymi z  powodów rodzinnych i  środo-
wiskowych. Zadaniem szkoły jest zachęcenie do 
aktywnego udziału w zajęciach oraz dobre przy-
gotowanie do dalszej nauki.
OHP proponuje dwie formy przygotowania zawo-
dowego: przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy w ramach kształcenia w gimnazjum dla do-
rosłych oraz naukę zawodu w ramach kształcenia 
w zasadniczej szkole zawodowej. Ośrodek zapew-
nia: bezpłatne całodzienne wyżywienie, bezpłat-
ne zakwaterowanie w pokojach 2 i 4 osobowych, 
praktykę zawodową w  Gospodarstwie Pomoc-
niczym, wynagrodzenie za praktykę zawodową, 
opiekę pedagoga, psychologa i  wychowawców, 
szansę rozwijania zdolności artystycznych i inte-
lektualnych w  kołach zainteresowań, możliwość 
uprawiania sportu i turystyki.
Zdawalność egzaminów z  przygotowania zawo-
dowego od wielu lat jest praktycznie 100%, a ab-
solwenci kończący szkołę bez problemów znajdu-
ją zatrudnienie w kraju i za granicą.
Oferta edukacyjna na stronie internetowej: http://
zszpaslek.edupage.org
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Sylwia Grech, Łukasz Hulanicki, Anna Ignasz, 
Zuzanna Ignatowicz, Jan Jaskot, Mateusz Konop-
ka, Natalia Kościanek, Piotr Kowalczyk, Joanna 
Kuc, Agnieszka Kupryjaniuk, Agata Leśniewicz, 
Monika Makarska, Martyna Mońska, Edyta Ry-
bicka, Arkadiusz Sadowski, Monika Tarasiuk, 
Magdalena Witka, Agata Żych.  

Stypendia Starosty Elbląskiego

30 marca odbyła się XIV sesja Rady Powiatu 
w Elblągu, podczas której wręcz one zostały 

stypendia Starosty Elbląskiego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych za I semestr roku szkolnego 
2011/2012.
Stypendia o wartości od 400 do 600 złotych otrzy-
mało łącznie 28 uczniów pochodzących z powia-
tu elbląskiego, którzy osiągnęli sukcesy w nauce, 
sportowe i  artystyczne. Wyróżniono uczniów 
z następujących szkół: III liceum Ogólnokształ-
cące w  Elblągu - Agata Żebryk; Liceum Pla-
styczne w Gronowie Górnym - Daria Rucińska, 
Natalia Owczarek, Natalia Katarzyna Magalska; 
Zespół Szkół Ekonomicznych i  Technicznych 
w  Pasłęku - Ewelina Grynhagel, Anna Roma-
nowicz; Zespół Szkół w  Pasłęku - Igor Barnik, 
Elwira Bębenek, Aleksandra Bojar, Urszula Dyl, 

klasa I – 
Podstawy kierowania i dowodzenia
    
Uczniowie klasy I po przyjęciu do szkoły otrzymu-
ją umundurowanie (za niewielką kwotę) w Agen-
cji Mienia Wojskowego. W  okresie szkolenia 
opanowują przede wszystkim musztrę i  regula-

W bieżącym roku mija 3-letni okres naucza-
nia uczniów (kadetów) Liceum Ogól-

nokształcącego o  ukierunkowaniu obronnym. 
W  tym czasie kadeci poznali podstawowe ele-
menty szkolenia wojskowego, które jest realizo-
wane w ramach tzw. bloku zawodowego w ilości 
4 godzin tygodniowo.

Uczniowie ZSEiT w Pasłęku poznają 
tajniki służby wojskowej

Bolesław Czechowski
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miny i przygotowują się do roli dowódcy drużyny. 
W październiku, podczas wycieczki programowej 
na „dni  otwarte” Akademii Marynarki Wojennej 
na Oksywiu (Gdynia) zapoznają się z warunkami 
przyjęcia, szkolenia, bazą dydaktyczną. W porcie 
wojennym zwiedzając okręty, poznają charakter 
służby, rolę, zadania i  przeznaczenie Marynarki 
Wojennej. Nie każdy kadet chciałby być maryna-
rzem z uwagi na charakter służby. 
W maju tradycyjnie odbywa się tygodniowy obóz 
szkoleniowy na bazie 9 Brygady Kawalerii Pan-
cernej w  Braniewie, z  którą szkoła ma podpisa-
ne porozumienie o współpracy. W czasie obozu 
kadeci są zakwaterowani na terenie koszar i prak-
tycznie obowiązuje ich porządek dnia jak w każ-
dej jednostce wojskowej. Mieszkając w  izbach 
żołnierskich, uczą się jednocześnie współżycia 
w grupie, co wcale nie jest takie łatwe, gdy trzeba 
wcześnie wstać (pobudka), posłać samodzielnie 
łóżko, posprzątać tzw. „rejony”, pójść na zaprawę 
poranną i po śniadaniu od godz. 8.00 realizować 
szkolenie zgodnie z planem. W tym okresie kade-
ci zapoznają się z charakterem służby w typowej 
jednostce liniowej Wojsk Lądowych. Często biorą 
udział w szkoleniu na tzw. „punktach nauczania” 
na strzelnicy garnizonowej, jeżeli nie koliduje to 
ze szkoleniem innych żołnierzy brygady. Obec-
nie na przykoszarowej strzelnicy kadeci uczą się 
strzelania z kbks-u oraz pistoletu pneumatyczne-
go. Strzelanie to będzie realizowane na każdym 
obozie uczniów. 
W  ramach szkolenia organizuje się spotkania 
z dowództwem (sala tradycji), uczestnikami mi-
sji wojennych, żołnierkami i  innymi osobami 
funkcyjnymi. W  parku wozów bojowych kadeci 
poznają sprzęt i  jego uzbrojenie. Oczywiście, są 

ciekawe zajęcia terenowe, zwłaszcza praca z mapą 
(np. biegi na orientację, marsz do Fromborka - 
25 km, zwiedzanie cmentarza żołnierzy Armii 
Czerwonej).  W godzinach popołudniowych ka-
deci mają do dyspozycji halę sportową lub basen. 
W zależności od poziomu wyszkolenia przepro-
wadza się także treningi z  musztry. Po kolacji 
trwają przygotowania do capstrzyku i godz. 22.00 
gaśnie światło w  izbach żołnierskich. Dla wie-
lu kadetów obóz ten, mimo początkowej tremy, 
jest niezapomnianym przeżyciem tak, że z chęcią 
uczestniczą w następnym w II klasie, uważając się 
już za „doświadczonych żołnierzy” 
 
Klasa II – 
Współczesne zagrożenia 
świata i edukacja obywatelska

Kadeci w  tym okresie szkolenia zapoznają się 
z polityką obronną naszego państwa, naszej roli 
w  NATO i  charakterem współczesnych konfl ik-
tów zbrojnych. Przygotowują się do roli pomoc-
nika dowódcy plutonu. 
W  okresie jesiennym zapoznają się z  rolą i  za-
daniami Policji Państwowej podczas wizyty na 
komisariacie w  Pasłęku. Duże zainteresowanie 
budzi także, zwłaszcza wśród chłopców, wizyta 
w Jednostce Gaśniczo –Ratowniczej Państwowej 
Straży Pożarnej  w Pasłęku, gdzie poznają tajniki 
jej działania. W październiku, podczas wyciecz-
ki programowej na lotnisko wojskowe Królewie 
Malborskim, poznają charakter służby, rolę, za-
dania i  przeznaczenie Sił Powietrznych. Mogą 
wsiąść do kabiny MIG-a-29, wykonać ćwiczebne 
katapultowanie się, przebrać w specjalny strój pi-
lota zobaczyć rozebrany samolot, muzeum sta-
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rych samolotów. Nie każdy kadet może zostać 
pilotem, ale wielu o tym marzy. 
W maju tradycyjnie odbywa się tygodniowy obóz 
szkoleniowy na bazie 9 Brygady Kawalerii Pan-
cernej w Braniewie. Atrakcją jest marsz do Nowej 
Pasłęki (port rybacki nad Zalewem Wiślanym) 
oraz zwiedzanie starej strzelnicy czołgowej na 
Pierzchałach w zakolu rzeki Pasłęki.

klasa III – 
Podstawy obronności – 
szkolenie specjalistyczne

Kadeci w tym okresie szkolenia poznają podstawy 
taktyki, rozpoznania, łączności, pracy na mapie, 
zapoznają się z zabezpieczeniem bojowym wojsk 
(szkolenie inżynieryjno-saperskie, chemiczne, 
przeciwlotnicze, artyleria, logistyka), w tym także 
szkolenie obywatelsko - wychowawcze. Przygoto-
wują się do roli dowódcy plutonu. 
W  okresie jesiennym zapoznają się z  rolą i  za-
daniami Straży Granicznej oraz Służby Celnej 
podczas wizyty na najnowocześniejszym przej-
ściu granicznym z  Obwodem Kaliningradzkim 
Grzechotki-Mamonowo II. W  związku z  tym, 
że w maju klasa ta ma maturę, tygodniowy obóz 
szkoleniowy na bazie 9 Brygady Kawalerii Pan-
cernej w Braniewie odbywa się we wrześniu, gdy 
Brygada obchodzi swoje święto. Oprócz progra-
mowego szkolenia, pluton kadetów bierze udział, 
jako samodzielny pododdział, we wszystkich 
przedsięwzięciach związanych z  tym świętem, 
oczywiście odpowiednio się przygotowując. 
Bardzo duże wrażenie wywarł na kadetach udział 
w capstrzyku, czyli uroczystym przemarszu wojsk 
pod Pomnik Sybiraków w Braniewie, który odbył 

się w godzinach wieczornych z orkiestrą wojsko-
wą i  pochodniami. Następnego dnia uczestni-
czyli we mszy świętej, zgodnie z  ceremoniałem 
wojskowym, w  kościele garnizonowym a  potem 
wzięli udział w uroczystej zbiórce na placu musz-
try i defi ladzie przed trybuną honorową, na któ-
rej byli zaproszeni goście (w tym dyrektor naszej 
szkoły). Wokół trybuny zgromadzili się miesz-
kańcy Braniewa, dzieci i młodzież. W godzinach 
popołudniowych nasi kadeci spotkali się z przed-
stawicielami Stowarzyszenia 27 Pułku Ułanów 
Nieświeskich (Nieśwież k/Nowogródka – obecnie 
Białoruś), którego tradycje przejęła 9 Brygada. 
Wszystkie te uroczystości w  zasadniczy sposób 
odmieniły świadomość patriotyczną kadetów 
i  wzmogły ich poczucie tożsamości narodowej. 
Chyba wszyscy zrozumieli istotę uroczystości pa-
triotycznych z udziałem wojska. 

Reasumując, realizacja innowacji pedagogicznej 
o nachyleniu obronnościowym zapewnia przygo-
towanie :

 − przyszłego absolwenta do zdania egzaminu 
maturalnego oraz podjęcia studiów na uczel-
niach wojskowych, policyjnych, straży pożar-
nej, granicznej, służby celnej, ochrony i obro-
ny obiektów,
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 − do uczestnictwa w przedsięwzięciach obron-
nych organizowanych przez organy admini-
stracji państwowej, samorządu terytorialnego, 
organizacje społeczne, wojsko, straż pożarną, 
obronę cywilną, policję, służby ratownictwa 
medycznego,

 − do samodzielnego podejmowania decyzji, 
działania zespołowego, samodyscypliny, od-
powiedniego zachowania się, wzorowej po-
stawy obywatelskiej (w tym patriotycznej), 

 − do organizacji i wykonywania zadań związa-
nych z  działalnością społeczną, wolontaria-
tem i innych,

 − do odpowiedniej reakcji (z zachowaniem obo-
wiązujących procedur) w sytuacjach kryzyso-

wych, konfl iktowych, zagrażających zdrowiu 
lub życiu,

 − do wykonywania czynności niezbędnych 
w  życiu rodzinnym i  zawodowym, a  także 
kierowania grupą (zespołem) ludzi w  okre-
ślonych sytuacjach,

 − do pielęgnowania wartości patriotycznych, 
szacunku do symboli naszej ojczyzny, roli 
Wojska Polskiego.

   
Obecnie z III klasy maturalnej (19 kadetów) o na-
chyleniu obronnościowym do Wyższej Szkoły 
Ofi cerskiej we Wrocławiu przygotowuje się 3 ka-
detów, do Policji - 2 kadetów i na studia cywilne 
- bezpieczeństwo narodowe - 1kadetka.

Uczniowie ze Stankowa odwiedzili 
Starostwo

Grupa uczniów z III klasy Gimnazjum w Stan-
kowie (gm. Markusy) odwiedziła 15 marca 

Starostwo Powiatowe w  Elblągu. Podczas wy-
cieczki uczniowie zapoznali się z pracą Wydzia-
łów Komunikacji i Transportu, Geodezji, Katastru 
i  Nieruchomości, Architektury i  Budownictwa, 
Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i  Spraw 
Społecznych oraz Biura Rady Powiatu. Z ucznia-
mi spotkał się także wicestarosta Maciej Roma-
nowski.
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PUTW nawiązuje współpracę
Adam Bobrowicz

Zespół Szkół Ekonomicznych i  Technicznych 
w Pasłęku w dniu 13.01.2012 r. gościł w swo-

ich murach Zarząd i przedstawicieli Pasłęckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym celem 
spotkania było podpisanie porozumienia o współ-
pracy partnerskiej między ZSEiT i PUTW mają-
cego na uwadze integrację międzypokoleniową.
Po uroczystym podpisaniu porozumienia przez 
przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia - preze-
sa Adama Bobrowicza i skarbnika Helenę Turską 
oraz dyrektora szkoły Mariana Matuszczaka stu-
denci zwiedzili placówkę i  omówili możliwości 
współpracy. Dziękując za spotkanie, podzielili się 
swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami na temat 
placówki. Miła atmosfera i  otwartość obu stron 
daje nadzieje na podejmowanie w  przyszłości 
wielu wspólnych działań.
Z  kolei 22 marca została uroczyście podpisana 
umowa patronacka pomiędzy Zarządem Pasłęc-

kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku a Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. 
Podpisanie umowy odbyło się przy udziale władz 
uczelni oraz gości: burmistrza Pasłęka Wiesława 
Śniecikowskiego, wicestarosty Macieja Roma-
nowskiego oraz przedstawicielki ZSEiT w Pasłę-
ku Joanny Strzeleckiej. Ze strony uczelni umowę 
podpisali: rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Walczyk oraz prorektor ds. rozwoju dr Irena So-
rokosz. 
Przedmiot umowy określa ogólne zasady współ-
pracy w ramach patronatu naukowego PWSZ nad 
PUTW. Przewiduje ona między innymi udział 
przedstawicieli Patrona w  posiedzeniach Rady 
Programowej. Należyta realizacja postanowień 
zawartych w umowie powinna pozwolić na udo-
skonalenie działań edukacyjnych osób po 50 roku 
życia pragnących czynnie uczestniczyć w  życiu 
Pasłęka i okolic. 

Dotacje dla organizacji pozarządowych

W dniu 5 kwietnia w Starostwie Powiatowym 
w  Elblągu odbyło się spotkanie z  przed-

stawicielami organizacji pozarządowych, które 
otrzymały dotacje z budżetu powiatu elbląskiego 
na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty, 
kultury, sportu i turystyki w roku 2012. Podpisa-
nych zostało 37 umów na udzielenie dotacji z 29 

organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 
niemal 163 tysięcy zł.
Spotkanie prowadził wicestarosta Maciej Ro-
manowski, który podkreślił, jak wielką wagę do 
wspierania działalności organizacji pozarządo-
wych przywiązuje Zarząd Powiatu w Elblągu. Za-
pewnił, że w kolejnych latach dofi nansowanie ze 
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strony powiatu zadań realizowanych przez stowa-
rzyszenia będzie utrzymane na co najmniej do-
tychczasowym poziomie.

Więcej informacji o  wynikach tegorocznego 
otwartego konkursu ofert można znaleźć na stro-
nie: http://www.powiat.elblag.pl/index.php?me-
nu=32  

Wizyta gości z Włoch, Szwecji i Turcji
Jerzy Sukow

W dniach 10 - 15 kwietnia 2012 roku w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz 

w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamion-
ku Wielkim odbyło się międzynarodowe spotka-
nie w ramach projektu „Metodologia ICF w dia-
gnozie i szkoleniu zawodowym”. Osiem instytucji 
partnerskich z  4 krajów: Polski, Włoch, Szwecji 
i  Turcji miało szansę wymienić się doświadcze-
niami w  pracy z  osobami niepełnosprawnymi, 
niedostosowanymi społecznie. Wymieniono do-
bre praktyki w zakresie doradztwa zawodowego, 
przejścia z etapu uczenia się w etap działania na 
wolnym rynku pracy. Uczestnicy mieli szansę wy-
boru i wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu 

z  zakresu spawalnictwa, wikliniarstwa, tapicer-
stwa, stolarstwa czy pracy w pralni.
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Uczestników projektu powitał wicestarosta Ma-
ciej Romanowski, życząc osiągnięcia zakładanych 
celów i wielu miłych wrażeń z pobytu w powiecie 
elbląskim.
Na obecnym etapie projektu wypracowano już 
konkretne narzędzia diagnostyczne oparte o sys-
tem ICF: arkusze obserwacyjne i ewaluacyjne, CV 
wypełniane on-line, arkusze autoewaluacyjne. 
Ostatniego dnia zorganizowana była wycieczka 
do Gdańska. 
W kolejnej fazie projektu powstanie CV on-line, 
którego wypełnianie oparte będzie na arkuszach 
ewaluacyjnych.
W  drugim roku projektu, na spotkaniu nr 3 
(Szwecja) uczestnicy przedstawią swoje najlepsze 
osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym 
uczniów i pracowników ze specjalnymi potrzeba-
mi, tu także odbędą się wizyty studyjne w miej-
scach kształcenia zawodowego.

Partnerzy wspólnie wypracują portfolio, w  któ-
rym każdy z adresatów Projektu będzie miał za-
mieszczone sprawdzone uzyskane kompetencje 
zawodowe.
Dwuletni projekt funkcjonuje w ramach Progra-
mu UE „Uczenie się przez całe życie - Leonardo 
da Vinci”.

XII edycja Olimpiady „Przyroda i historia 
powiatu elbląskiego”

Agnieszka Chrzanowska

19 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkól Ekonomicz-
nych i Technicznych w Pasłęku odbyła się XII 
Olimpiada „Przyroda i historia powiatu elblą-
skiego”. Organizatorami konkursu byli: Starostwo 
Powiatowe w Elblągu i Park Krajobrazowy Wyso-
czyzny Elbląskiej. Rywalizacja przebiegała w kate-
gorii szkół podstawowych oraz w kategorii szkół 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Do konkursu zgłosiły się trzyosobowe drużyny ze 
szkół powiatu elbląskiego: 6 szkół podstawowych, 
3 gimnazjów i 3 szkół ponadgimnazjalnych. Ko-
misja konkursowa oceniała indywidualnie roz-
wiązywane testy, obejmujące 100 pytań z zakresu 
historii powiatu, historii Kanału Elbląskiego, eko-
logii i ochrony środowiska, botaniki i geografi i. 
Ocenie podlegały również zadania rozwiązywa-
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ne drużynowo oraz prezentacja przygotowanego 
wcześniej pomysłu na projekt pt. „Co zrobię dla 
zachowania historii lub przyrody swojej miej-
scowości, gdy będę miał/a do dyspozycji 10.000 
euro?”
W XII Olimpiadzie „Przyroda i historia powia-
tu elbląskiego” w kategorii indywidualnej zwy-
ciężyli:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Hanna Sidor z SP w Godkowie
II miejsce – Łukasz Szymański z SP nr 2 w Pasłę-
ku
III miejsce – Patrycja Adamczyk z SP nr 2 w Pa-
słęku
Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce – Urszula Dyl z ZS w Pasłęku
II miejsce – Anna Ignasz z ZS w Pasłęku
III miejsce – Weronika Pypczyńska z Gimnazjum 
w Stankowie
Zespołowo najlepsi okazali się: 
Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Godkowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Zwierznie

Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce – Zespół Szkół w Pasłęku
II miejsce – Gimnazjum w Dobrym
III miejsce – Gimnazjum w Stankowie

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wy-
różnienia za prace nad projektem:
Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym z 
udziałem: Dominiki Gójskiej, Zuzanny Kwoczek, 
Stefanii Starańczak za koncepcję renowacji cmen-
tarza w Przezmarku oraz Gimnazjum w Stanko-
wie, które reprezentowały: Magdalena Pypczyń-
ska, Wiktoria Jakubowska i Weronika Pypczyńska 
za promocję rezerwatu przyrody jeziora Drużno. 
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dy-
plomy za udział i nagrody pocieszenia.
Cenne nagrody dla zwycięzców ufundował Sta-
rosta Elbląski. Rywalizacja drużyn przebiegała w 
bardzo sympatycznej i życzliwej atmosferze.
Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.
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Świąteczne tradycje – Wielkanoc
Marek Murdzia

Pod takim hasłem od 17 do 23 marca 60-osobowa 
grupa uczniów szkół ponadgimnazjalnych powia-
tu elbląskiego i  partnerskiego powiatu Steinburg 
(Niemcy) poznawała tradycje, obrzędy, a  także 
kulinaria zawiązane z Wielkanocą w obu krajach. 
Wyniki swojej tygodniowej pracy młodzież przed-
stawiła na uroczystej konferencji w  auli Zespołu 
Szkół w Pasłęku. 
Realizacja projektu stanowiła kontynuację progra-
mu wymiany realizowanego w powiecie Steinburg 
w  dniach 26.11 - 2.12.2011 r., który polegał na 
poznawaniu zwyczajów związanych z obchodami 
Świąt Bożego Narodzenia w obu regionach. 
Ze strony powiatu elbląskiego w projekcie uczest-
niczyli uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 
oraz Liceum Plastycznego w  Gronowie Górnym, 
zaś powiat Steinburg reprezentowali uczniowie 
Detlefsengymnasium w  Gluckstadt oraz Sophie-
Scholl Gymnasium w Itzehoe.
Poza możliwością zaobserwowania przygotowań 
do Wielkanocy i porównaniem tradycji związanych 
z tymi świętami w Polsce i w Niemczech, uczestni-
cy poprawili swoje umiejętności komunikacyjne 
w języku niemieckim i angielskim. Dzięki lepsze-
mu poznaniu obyczajów i  tradycji obu regionów 
przełamane zostały bariery kulturowe i uprzedze-
nia. Pod koniec tygodnia widać było, że zawiązało 
się wiele przyjaźni między polskimi i niemieckimi 
uczniami, a obie strony deklarowały dalsze kontak-
ty, już w formie prywatnej.

Młodzież pracowała w kilkunastoosobowych gru-
pach tematycznych, takich jak: tradycje i obyczaje, 
kulinaria, ozdoby świąteczne i dekoracje. Zastoso-
wana metoda „uczenie się przez robienie” dosko-
nale zdała egzamin. Do realizacji projektu aktywnie 
włączyły się całe rodziny polskich uczniów, u któ-
rych zakwaterowana była młodzież niemiecka. 
Wykorzystano stare rodzinne przepisy świąteczne, 
a także doświadczenie i umiejętności mam i babć. 
Młodzież w praktyczny sposób przygotowała po-
kaz tradycji i obyczajów wielkanocnych w Polsce 
i  w  Niemczech poprzez wykonanie tradycyjnych 
świątecznych dekoracji, potraw, plakatów i  tablic 
opisujących podobieństwa i  różnice między obo-
ma krajami. W konferencji podsumowującej pro-
jekt uczestniczył wicestarosta Maciej Romanowski, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.
W  programie wymiany, oprócz zajęć semina-
ryjnych i  warsztatowych związanych z  tematyką 
projektu, znalazły się wycieczki do Malborka i El-
bląga, wspólne rozgrywki sportowe i  integracyj-
na dyskoteka. Uczniowie niemieccy mieli okazję 
uczestniczyć w  „Dniach otwartych” w  Zespole 
Szkół w  Pasłęku i  Zespole Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku, co stworzyło dodatkową 
okazję do porównań obu systemów edukacyjnych.
Organizatorem programu wymiany młodzieży 
było Starostwo Powiatowe w  Elblągu przy fi nan-
sowym wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży.





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

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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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


