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XI Polsko-Niemiecki Kongres Komunalny 
w Elblągu

Marek Murdzia

Niemal stu przedstawicieli samorządów lokalnych 
z różnych regionów Polski i Niemiec uczestniczy-
ło w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Elblągu dwudniowym kongresie komunalnym, 
poświęconym wymianie młodzieżowej i  współ-
pracy partnerskiej obu krajów. 

XI Polsko-Niemiecki Samorządowy Kongres 
Komunalny odbywał się pod hasłem „Młodzież 
przyszłością Europy – doświadczenia polskich 
i niemieckich samorządów w ostatniej dekadzie”. 
Poza samorządowcami z obu krajów uczestniczyli 
w nim parlamentarzyści, wychowawcy, naukowcy 
i przedstawiciele mniejszości narodowych. 

Głównym celem debaty było podsumowanie do-
świadczeń samorządów w organizowaniu wymia-
ny młodzieżowej i  innych form współpracy, słu-
żącej polsko-niemieckiemu zbliżeniu w ostatniej 
dekadzie. Kongres stał się platformą wymiany in-
formacji i dobrych przykładów takich inicjatyw. 

Z  zaproszenia na elbląski kongres - z  powodu 
podróży zagranicznej - nie mógł skorzystać Lech 
Wałęsa, który skierował list do uczestników. Przy-
pomniał w nim trudną historię obu narodów oraz 
rolę pokolenia Solidarności w walce o wolną Pol-
skę i  wspólną Europę. Jego zdaniem nie można 
pozwolić, aby młodzi ludzie zapominali o  tam-
tych wartościach. Musimy jednak uznać, że mają 
prawo żyć swoim życiem i wypełniać polityczną 
i  gospodarczą przestrzeń wspólnej Europy swo-
imi pomysłami i swoją pracą. Starajmy się jedynie 
nauczyć młodych ludzi współpracy ponad po-
działami, tak jak my się jej uczyliśmy i jak wpro-

wadziliśmy ją w  życie. Tworzenie programów 
wymiany uczniowskiej, projektów kulturalnych, 
imprez sportowych to wspaniałe sposoby na bu-
dowanie mostów pomiędzy rówieśnikami z róż-
nych państw – napisał były prezydent RP. 

Powiat elbląski współpracuje z  powiatem Stein-
burg (kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn) już od 
ponad 11 lat. Ofi cjalne porozumienie o partner-
stwie każdego roku wypełniane jest treścią w wy-
niku realizacji kolejnych projektów wymiany 
młodzieży, samorządowców i  mieszkańców obu 
regionów. W drugim dniu kongresu dotychczaso-
we efekty tej współpracy podsumowali przewod-
niczący Rady Powiatu Steinburg Hans-Friedrich 
Tiemann i Stefan Roennau z urzędu powiatowe-
go Steinburg, zaś ciekawymi refl eksjami z punktu 
widzenia młodego pokolenia na temat dotych-
czas zrealizowanych wymian młodzieży podzieli-
ła się uczennica Zespołu Szkół w Pasłęku Patrycja 
Szmit. 

Organizatorem Kongresu było Starostwo Powia-
towe w  Elblągu w  partnerstwie z  Marszałkiem 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Prezy-
dentami Elbląga oraz Olsztyna i  Starostą Olsz-
tyńskim, natomiast ze strony niemieckiej współ-
pracowała AKP Deutschland (Deutsch-Polnische 
Arbeitsgemeinschaft  Kommunalpolitische Part-
nerschaft en) pod kierownictwem Bernda Hinza. 
Kongres był dofi nansowany ze środków Fundacji 
Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
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Obchody Święta Niepodległości w ZSEiT 
w Pasłęku 

Małgorzata  Gawrysiuk

W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie 
odrodziło się i wybiło na niepodległość. Obchody 
Święta Niepodległości to wyraz pamięci o boha-
terach „mających pomniki i ich niemających”. To 
także czas na refl eksję o istocie patriotyzmu. 

W ZSEiT w Pasłęku pamięć o walczących, o wol-
ną Polskę uczczono 9 listopada podczas uroczy-
stej akademii. Jej honorowymi gośćmi byli wi-
cestarosta elbląski Maciej Romanowski i generał 
brygady Ryszard Jabłoński. 

Ofi cjalną cześć uroczystości rozpoczął dyrektor 
szkoły Marian Matuszczak, który określił święto 
jako małą lekcję historii. O ważności Narodowego 
Święta Niepodległości, o  tożsamości narodowej 
Polaków, o świętych dla nich symbolach narodo-
wych i religijnych mówił w swym wystąpieniu M. 
Romanowski. Generał R. Jabłoński podzielił się 
natomiast wspomnieniami z wojny na Bałkanach, 

w Iraku i Afganistanie. Mówił przede wszystkim 
o dzieciach - niewinnych ofi arach działań zbroj-
nych. 

Świąteczny charakter uroczystości nadali ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcącego o ukierunkowa-
niu obronnym, którzy zaprezentowali się w peł-
nym umundurowaniu. Najlepszy kadet tego 
profi lu -Wojciech Wasylków – otrzymał z rąk ge-
nerała statuetkę. 

W części artystycznej uczniowie klas pierwszych 
zilustrowali drogę Polski do odzyskania niepod-
ległości. W poetyckim montażu przybliżyli posta-
ci wielkich Polaków - Józefa Piłsudskiego, Lecha 
Wałęsy i papieża Jana Pawła II. Przypomnieli apel 
Ojca Świętego do młodych, by „więcej być”, bo 
„przyszłość Polski zależy od nas”. 
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Kraina Kanału Elbląskiego w Poznaniu
Radosław Trzciński

W  dniach 24-27 października przedstawiciele 
powiatów: elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego 
uczestniczyli w  jednych z największych między-
narodowych targów, które rokrocznie odbywają 
się w Poznaniu. Tour Salon 2012 to cykliczna im-
preza związana z  promocją regionów turystycz-
nych, biur podróży, touroperatorów oraz wydaw-
nictw branżowych. 

Przedstawiciele branży turystycznej prezentowali 
się w  dwóch halach na różnych, czasem bardzo 
oryginalnych stoiskach. Idea targów poznańskich, 
oprócz prezentacji regionów, polega również 
na przygotowaniu oferty dla specjalistów bran-
ży, którzy mogą uczestniczyć w różnego rodzaju 
warsztatach i  konferencjach związanych z  tury-
styką w trakcie trwania targów. O swoich podró-
żach i powstałych na ich podstawie publikacjach 
opowiadają różni podróżnicy. W  tym roku była 
to Elżbieta Dzikowska znana m. in. z programu 
telewizyjnego „Pieprz i wanilia”. 

Krajem partnerskim tegorocznej 23. edycji Tour 
Salon była Palestyna. Jest to co raz częściej wybie-
rany cel podróży naszych rodaków. Głównym po-
wodem, dla którego Polacy wybierają się do tego 
kraju są liczne miejsca istotne dla chrześcijaństwa 
i europejskiej kultury. 

Kraina Kanału Elbląskiego zaprezentowała swo-
ją szeroką ofertę turystyczną na nowoczesnym 
stoisku o powierzchni 24 m2 zbudowanym przez 

pracowników starostw powiatowych z  Elbląga, 
Iławy i Ostródy, w hali nr 5. Oferta turystyczna 
KKE adresowana jest do szerokiego grona tury-
stów. To nie tylko podróże „statkiem po trawie”, 
ale również ciekawe propozycje dla żeglarzy, pie-
churów, fanów historii i  zabytków, rowerzystów, 
osób poszukujących spokoju wśród zielonych za-
kątków naszego regionu, kajakarzy i wędkarzy. 

Kierując się powodzeniem podczas ubiegłorocz-
nej edycji Tour Salon, organizatorzy stoiska za-
opatrzyli się tym razem w większy zapas materia-
łów promocyjnych. Okazało się jednak, że mimo 
to, niektórych materiałów zabrakło już trzeciego 
dnia targów. Świadczy to o  rosnącym zaintere-
sowaniu ofertą KKE. Nieodłącznym elementem 
wyróżniającym stoisko była oczywiście makieta 
pochylni Oleśnica, która tradycyjnie absorbowała 
uwagę odwiedzających. 

Mimo prac modernizacyjnych pochylni i  ka-
nału, które prowadzone będą do czerwca 2014 
roku, w nadchodzącym sezonie część Kanału El-
bląskiego będzie dostępna dla turystów. Według 
informacji głównego zarządcy tej drogi wodnej 
– Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku - wyłączony z całkowitej eksploatacji 
będzie odcinek pochylni od Buczyńca do Całun. 
Mimo to, Żegluga Ostródzko-Elbląska przygoto-
wała na ten czas szereg ciekawych rejsów, by tury-
ści odwiedzający nasz obszar w przyszłym sezonie 
nie odnieśli wrażenia, że sztandarowa atrakcja re-
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gionu jest nieczynna. Z powodu remontu pochyl-
ni nie osłabną też wysiłki promocyjne, a  wręcz 
przeciwnie - partnerzy trwałości projektu Zinte-
growany system promocji turystycznej obszaru 
Kanału Elbląskiego wybierają się w  2013 roku 
ze swoją ofertą na targi turystyczne do Wiednia, 
Brna, Berlina i Poznania. 

Światowy Dzień Turystyki
Marek Murdzia

4 października 2012 roku w Gołdapi, w Centrum 
Sportowo–Rekreacyjnym „Piękna Góra”, odbyły 
się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Tu-
rystyki pod hasłem „Turystyka i  zrównoważona 
energia - siłami napędowymi zrównoważonego 
rozwoju”, które zostało ogłoszone przez Świato-
wą Organizację Turystyczną (UNWTO). Jednym 
z celów obchodów było podnoszenie świadomo-
ści na temat roli turystyki w  życiu społecznym 
i gospodarczym. 

Dzień Turystyki był także okazją do wręczenia 
odznak honorowych „Za Zasługi dla Turystyki” 
osobom i organizacjom, które w szczególny spo-
sób przyczyniają się do rozwoju turystyki. Jedną 
z  tegorocznych odznak Minister Sportu i  Tury-
styki przyznała Stowarzyszeniu „Łączy Nas Kanał 
Elbląski” LGD w Elblągu. Odznaczenia wręczali 
gospodarze uroczystości – wicemarszałek Jaro-
sław Słoma i  starosta gołdapski Andrzej Ciołek. 

W imieniu Stowarzyszenia wyróżnienie odebrała 
Zofi a Romanowska. 

Ciekawy wykład pt. „Energia odnawialna – nowy 
wymiar w rozwoju przemysłu turystycznego” wy-
głosił prof. Janusz Gołaszewski. 

Gali turystycznej towarzyszył kiermasz sztuki lu-
dowej i rękodzieła oraz produktów regionalnych. 
Goście mogli skosztować regionalnych smako-
łyków, odwiedzić stoiska ze sztuką, rzemiosłem 
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i  żywnością. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się pokazy pieczenia sękacza, wikliniarstwa 
i rzeźby oraz kręcenia miodu. 

Uczestnicy wojewódzkich obchodów Światowe-
go Dnia Turystyki mogli podziwiać psie zaprzęgi 
prowadzone przez Dariusza Morsztyna - znanego 
maszera i  indianistę. Można było również wje-
chać wyciągiem krzesełkowym na szczyt Pięknej 
Góry, skąd roztacza się piękna panorama okolic 
Gołdapi. 

Budowa kolektorów słonecznych 
w powiecie elbląskim
Samorząd Powiatu Elbląskiego zdecydował się na 
budowę kolektorów słonecznych w  podległych 
jednostkach organizacyjnych, jako proekologicz-
nych rozwiązań mających na celu wprowadzenie 
wyższych standardów w  zakresie ochrony śro-
dowiska. We wrześniu 2012 r. ostatecznie zreali-
zowano projekt „Zmniejszenie zużycia energii 
poprzez budowę kolektorów słonecznych w  ca-
łorocznych obiektach użyteczności publicznej 
powiatu elbląskiego”, realizowanego w  ramach 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-
2013. 

Założenia

Kluczowym argumentem przemawiającym za 
realizacją projektu była próba rozwiązania pro-
blemów natury fi nansowej i  przede wszystkim 

ekologicznej. Koszty eksploatacji, tj. paliwo do 
podgrzania c. w. u. , bieżące naprawy i  remonty 
były do tej pory bardzo wysokie. Samorząd Po-
wiatu Elbląskiego w wyniku wielokrotnej analizy 
zdecydował, że największe oszczędności przynie-
sie właśnie instalacja solarna. Dodatkowo oka-
zało się, że tego typu inwestycja jest stosunkowo 
tania (nie wymagała dodatkowych prac adapta-
cyjnych w  obrębie istniejących obiektów ani 
istotnych przeróbek funkcjonujących instalacji, 
za wyjątkiem jednej jednostki). Celem projektu 
było również ograniczenie emisji szkodliwych dla 
środowiska gazów i pyłów o połowę w stosunku 
aktualnych wielkości, co miało pozytywnie wpły-
nąć na środowisko naturalne, jak i wzmocnienie 
pozycji województwa warmińsko–mazurskiego 
w europejskich sieciach przyrodniczych. 
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Realizacja

Inwestycja została zrealizowana w ciągu 17 mie-
sięcy w  sześciu obiektach użyteczności publicz-
nej charakteryzujących się całorocznym okresem 
funkcjonowania. Zaprojektowano i  wykonano 
kompletne instalacje systemów solarnych o łącz-
nej powierzchni kolektorów słonecznych ponad 
600 m2. 
Jako pierwsze prace zostały zakończone w Domu 
Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie, 
w  którym przebywa obecnie 40 pensjonariuszy. 
Na specjalnych konstrukcjach wsporczych za-
mocowanych do dachu budynku zainstalowano 
układ 30 kolektorów słonecznych cechujących się 
wysoką sprawnością i efektywnością. Dodatkowo 
każde urządzenie zostało wyposażone w  nowo-
czesną, estetycznie wyglądającą obudowę. 
Drugi w kolejności był Zespół Szkół Ekonomicz-
nych i Technicznych w Pasłęku. Placówka została 
wyposażona w 62 kolektory słoneczne usytuowa-
ne na dachu budynku internatu. 
Co prawda w pozostałych jednostkach nastąpiły 
pewne problemy, które były związane z nieocze-
kiwaną koniecznością wzmocnienia konstruk-
cji dachowych, ale wszystkie opóźnienia zosta-
ły nadrobione. Prace zostały zakończone. I  tak, 
w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku działa 
już 80 sztuk kolektorów usytuowanych na specjal-
nych konstrukcjach wsporczych zamocowanych 
do dachu. W  razie potrzeby będą wspomagane 
przez istniejące kotły grzewcze. 
W zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamion-
ku Wielkim od niedawna pracują 32 kolektory. Ze 
względu na odległość poszczególnych budynków 
instalację solarną należało podzielić na trzy czę-

ści: 28 urządzeń zamontowano na budynku sto-
larni i pralni, cztery pozostałe znajdują się na bu-
dynku biurowym i w miejscu gdzie prowadzone 
są warsztaty wikliniarskie. W przypadku niewy-
starczającej ilości energii słonecznej użyte zosta-
ną kotły gazowe. 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamion-
ku został wyposażony w 32 kolektory. Wszystkie 
usytuowane są na stojakach i  zlokalizowane na 
dachu budynku internatu. Jeżeli zajdzie taka po-
trzeba, c. w. u. będzie dogrzewana przez istniejące 
kotły olejowe. 
Układ 28 kolektorów zainstalowano w Domu Po-
mocy Społecznej w Rangórach. 
Całkowita wartość projektu realizowanego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i  Mazury na lata 2007 - 2013 wyniosła 
1 254 223,37 zł. Starostwo Powiatowe pokryło 
koszt inwestycji tylko w 20 proc. Pozostałe środki 
w wysokości 1 003 378,68 zł pochodziły Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wnioski 

Innowacyjne rozwiązania zrealizowane we 
wszystkich obiektach użyteczności publicznej 
zapewnią w przyszłości wiele wymiernych korzy-
ści. Przede wszystkim, zamontowane kolektory 
pokryją ponad 50% zapotrzebowania obiektów 
na ciepłą wodę użytkową. W znacznym stopniu 
ograniczone zostanie zużycie stosowanych dotąd 
paliw (olej, węgiel, drewno), co przyczyni się do 
poprawy jakości powietrza i zmniejszy emisję za-
nieczyszczeń do atmosfery o połowę w stosunku 
do aktualnych wielkości. Nie bez znaczenia pozo-
staje również aspekt ekonomiczny. W zależności 
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od warunków pogodowych szacuje się, że rocz-
ne oszczędności na stosowanych dotąd paliwach 
(olej, węgiel, drewno) wyniosą od kilkudziesięciu 
do nawet kilkuset tysięcy złotych. 

Rozpoczęcie roku akademickiego 
2012/2013 PUTW

                          Adam Bobrowicz

W  dniu 04. 10. 2012 roku w  sali kinowej POK 
w Pasłęku odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2012/2013 Pasłęckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Przybyło wielu zapro-
szonych gości, przyjaciół i  sympatyków naszego 
Uniwersytetu. 

Udział w inauguracji m. in. prof. dr. hab. inż. Zbi-
gniewa Walczyka – rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej z Elbląga, burmistrza Pasłęka 
– dr. Wiesława Śniecikowskiego, wicestarosty el-
bląskiego – Macieja Romanowskiego oraz prezesa 
Warmińsko-Mazurskiego UTW z Olsztyna – Ja-
nusza Adamusa bardzo podniósł rangę i powagę 
uroczystości. 

Wręczono legitymacje członkowskie dla nowych 
studentów. W  porównaniu z  rokiem ubiegłym 
liczba członków PUTW powiększyła się o  37 
osób. Wykład inauguracyjny pt. „Czas jest żywio-
łem” wygłosiła dr Irena Sorokosz – prorektor ds. 
rozwoju PWSZ w Elblągu. W części artystycznej 
wystąpiła Kapela Sztama z Pasłęka. 

Zarząd PUTW życzy wszystkim słuchaczom 
owocnej działalności w  roku akademickim 
2012/2013. Prosimy także przyjąć najlepsze ży-
czenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym. Niech lata studiowania na Naszej 
Uczelni będą zawsze mile przez Państwa wspomi-
nane. 
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Jesienne biegi przełajowe
Eugeniusz Zapolski, Marek Murdzia

26 i 28 września odbyły się jesienne biegi przeła-
jowe, w których brali udział uczniowie szkół z te-
renu powiatu elbląskiego. Organizatorem biegów 
był Elbląski Szkolny Związek Sportowy w ramach 
systemu sportowego współzawodnictwa szkół.

26 września w  elbląskim Parku Modrzewie ry-
walizowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
w  ramach Elbląskiej Licealiady. Bardzo dobrze 
wypadli chłopcy z Zespołu Szkół w Pasłęku oraz 
dziewczęta z  Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku. 

Podczas imprezy wręczone zostały puchary dla 
najbardziej usportowionych szkół ponadgimna-
zjalnych według punktacji generalnej ESZS za 
rok szkolny 2011/2012.  W  kategorii dziewcząt 
zwyciężyły:
1. IV LO Elbląg – 580,0 pkt.
2. ZS Pasłęk – 410,0 pkt.
3. ZSEiT Pasłęk – 332,5 pkt.

W kategorii chłopców na podium stanęli przed-
stawiciele:
1. IV LO Elbląg – 580,0 pkt.
2. ZS Pasłęk – 530,0 pkt.
3. ZSM Elbląg – 339,6 pkt.

Z  kolei 28 września, w  pasłęckim Parku Ekolo-
gicznym, biegali uczniowie szkół podstawowych 
i  gimnazjów z  powiatu elbląskiego. Mimo nie-
pewnych prognoz, pogoda sprzyjała uczestni-
kom. Imprezę udało się sprawnie przeprowadzić 
dzięki organizacyjnemu wsparciu działaczy UKS 
„LIDER” przy ZS w Pasłęku, ZM-G SZS w Pasłę-
ku i sekcji la KS „POLONIA” w Pasłęku. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali od organizatorów słodkie 
niespodzianki, a  najlepszych udekorowano oko-
licznościowymi medalami.

Jesienne biegi przełajowe zostały dofi nansowane 
ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – szkoły podstawowe
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

KLASA II /2004/
 1.Wrzesińska Katarzyna Gronowo E.  1.Szeksztełło Daniel Młynary
 2.Brzezińska Kinga Jegłownik  2.Gronczewski Szymon Łęcze
 3.Nowak Aleksandra Żurawiec  3.Rutkowski Igor Tolkmicko

KLASA III /2003/
 1.Kaczmarek Sandra Zielonka  1.Karzonowski Wiktor Tolkmicko
 2.Witkowska Alicja Gronowo E.  2.Dusza Cezary Błudowo
 3.Orłowska Julia Młynary  3.Gajkowski Kacper Jegłownik

KLASA IV /2002/
 1.Szablińska Martyna Młynary  1.Bocoń Artrur Młynary
 2.Szostek Patrycja Rychliki  2.Rutyna Tomasz Milejewo
 3.Czubiel Kinga Milejewo  3.Kukałowicz Maksymilian Godkowo

KLASA V /2001/ 
 1.Kapłon Agnieszka Błudowo  1.Tużyk Patryk Nr 2 Pasłęk
 2.Filip Urszula Łęcze  2.Mazur Paweł Gronowo G.
 3.Kaczmarczyk Natalia Nr 2 Pasłęk 3.Sadowski Mateusz Żurawiec

KLASA VI /2000/
 1.Niedbalska Emilia Nr 2 Pasłęk  1.Owsianikow Maciej Młynary
 2.Grzybowska Sandra Jegłownik  2.Gwiazdowski Dominik Rychliki
 3.Lewczuk Kinga Pilona  3.Flis Paweł Nr 2 Pasłęk
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PUNKTACJA DRUŻYNOWA JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

D Z I E W C Z Ę T A

KL. II KL. III KL. IV KL. V KL.VI RAZEM GENERALNA

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA
Żurawiec 61 47 14 63 49 234 pkt. 80 pkt.

 2. SZKOŁA PODSTAWOWA 
Młynary 42 63 50 27 43 225 pkt. 70 pkt.

 3. SZKOŁA PODSTAWOWA
Milejewo 55 22 65 39 42 223 pkt. 60 pkt.

C H Ł O P C Y

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA 
Młynary 65 48 69 64 54 300 pkt. 80 pkt.

 2. SZKOŁA PODSTAWOWA 
Tolkmicko 56 63 49 21 42 231 pkt. 70 pkt.

 3. SZKOŁA PODSTAWOWA 
Godkowo 41 44 52 39 54 230 pkt. 60 pkt.

GIMNAZJADA – szkoły gimnazjalne
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

K L A S A I /rocz.. 1999/
 1.Kolterman Dominika Nr 1 Pasłęk   1.Lesyk Szymon Młynary
 2.Szymańska Agata Nr 2 Pasłęk  2.Młynarski Kacper Nr 2 Pasłęk
 3.Rioipka Monika Nr 2 Pasłęk  3.Plawgo Jacek Nr 1 Pasłęk

K L A S A II /rocz. 1998/
 1.Żak Karolina Stankowo  1.Krasodomski Patryk Rychliki
 2.Gajdarenko Paulina Nr 1 Pasłęk  2.Górnicki Patryk Milejewo
 3.Szumska Agata Młynary  3.Boniecki Maciej Stankowo

K L A S A III /rocz. 1997/
 1.Kupryjaniuk Natalia Nr 1 Pasłęk  1.Łesyk Orest Młynary
 2.Sypel Ewelina Nr 2 Pasłęk  2.Leśniewicz Łukasz Nr 1 Pasłęk
 3.Leśniewska Martyna Gronowo G.  3.Kowalski Przemysław Nr 2 Pasłęk
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L I C E A L I A D A – szkoły ponadgimnazjalne

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

KLASA I /rocznik 1996/
 1.Ciepłucha Anita III LO Elbląg  1.Kozłowski Bartosz ZS Pasłęk
 2.Pirulska Dorota II LO Elbląg  2.Mazurkiewicz Jakub ZSIŚ i U Elbląg
 3.Jankowiak Martyna II LO Elbląg  3.Kotaba Władysław ZS Pasłęk

KLASA II /rocznik 1995/
 1.Załucka Paulina III LO Elbląg  1.Konopski Kacper I LO Elbląg
 2.Dzik Karolina IV LO Elbląg  2.Niburski Rafał III LO Elbląg
 3.Rudnicka Klaudia II LO Elbląg  3.Dziedziewicz Sebastian I LO Elbląg

KLASA III /rocznik 1994/
 1.Lis Martyna I LO Elbląg  1.Godlewski Damian IV LO Elbląg
 2.Sarnowska Anita IV LO Elbląg  2.Suchodolski Marcin ZSE i T Pasłęk
 3.Tarka Angelika ZSE i O Elbląg  3.Smolak Paweł ZS Pasłęk

KLASA IV /rocznik 1993/
 1.Ryś Ewa ZSIŚ i U Elbląg  1.Włodarczyk Mateusz ZSTI Elbląg
 2.Rożek Anna ZSE i T Pasłęk  2.Kowalski Paweł ZSM Elbląg
 3.Nosowska Agnieszka ZSG Elbląg  3.Miścicki Krystian ZSTI Elbląg

PUNKTACJA DRUŻYNOWA JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 

DZIEWCZĘTA
Kl. I Kl. II Kl. III RAZEM GENERALNA

1. GIMN. Stankowo 68 82 71 221 pkt. 80 pkt.
2. GIMN. Nr 1 Pasłęk 62 73 80 215 pkt. 70 pkt.
3. GIMN. Gronowo Elb. 50 80 73 203 pkt. 60 pkt.

CHŁOPCY
1. GIMN. Nr 2 Pasłęk 72 72 70 214 pkt. 80 pkt.
2. GIMN. Młynary 84 46 70 200 pkt. 70 pkt.
3. GIMN. Nr 1 Pasłęk 78 49 68 195 pkt. 60 pkt.
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PUNKTACJA DRUŻYNOWA

KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV RAZEM GENERALNA
D Z I E W C Z Ę T A

 1. ZSE i T Pasłęk 64 81 90 100 335 pkt. 80 pkt. gen.
 2. III LO Elbląg 87 93 74 0 254 pkt. 70 pkt.gen.
 3. II LO Elbląg 85 84 69 0 238 pkt. 60 pkt.gen.

C H Ł O P C Y

 1. ZS Pasłęk 98 73 56 79 306 pkt. 80 pkt.gen.
 2. ZSE i T Pasłęk 81 77 76 49 283 pkt. 70 pkt.gen.
 3. ZSM Elbląg 25 71 37 91 224 pkt. 60 pkt.gen.

Realizacja zadań w placówkach oświatowych             
powiatu elbląskiego w roku szkolnym 2011/2012

oprac. Gabriela E� enberg

W  roku szkolnym 2011/2012 liczba placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Elbląski 
nie uległa zmianom. Powiat był organem prowa-
dzącym dla Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zespołu 
Szkół Zawodowych w Pasłęku, Liceum Plastyczne-
go w Gronowie Górnym, Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Pasłęku i Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dokonano natomiast przekształceń lub likwi-
dacji szkół wchodzących w  skład zespołów szkół 
w związku ze zmianami w kształceniu zawodowym 
określonym w nowelizacji ustawy o systemie oświa-
ty.

Ogółem w  naszych placówkach kształciło się 
1  292 uczniów i  słuchaczy. Jest to o  87 uczniów 
mniej niż w roku szkolnym 2010/2011. Z  interna-

tu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku korzystało 85 uczniów. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
w Pasłęku nadal funkcjonowały oddziały o nachyle-
niu bezpieczeństwo publiczne i nachylenie sporto-
we, a w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicz-
nych w Pasłęku nachylenie obronne i pedagogiczne. 
Od 1 września 2011 r. w zaadaptowanym budynku 
Zespołu Szkół w Pasłęku uruchomiono kształcenie 
w zawodzie technik hotelarstwa. Obiekt zaadapto-
wano za kwotę 1 258 tys. zł, w tym pozyskane dofi -
nansowanie z RPO Warmia i Mazury wyniosło 836 
tys. zł. Udział fi nansowy powiatu elbląskiego wy-
niósł około 422 tys. zł. 

Stan bazy dydaktycznej
Stan bazy lokalowej i  dydaktycznej szkół ogól-

nie ocenia się jako dobry i  bardzo dobry. Trudne 
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warunki lokalowe miała nadal Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna w Pasłęku. W Liceum Pla-
stycznym w Gronowie Górnym mimo dobrego wy-
posażenia pracowni artystycznych problemem była 
ich zbyt mała powierzchnia.

Wyposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, 
w tym komputery, było dobre i gwarantowało peł-
ną realizację zajęć z informatyki i technologii infor-
matycznej. Pracownie komputerowe są nowocze-
sne, z pełnym oprogramowaniem. W pracowniach 
tych prowadzone było również nauczanie języków 
obcych. Poprawiło się znacząco wyposażenie pra-
cowni do kształcenia zawodowego, zwłaszcza 
w  Zespole szkół Ekonomicznych i  Technicznych 
w Pasłęku oraz Zespole Szkół w Pasłęku. Stan zbio-
rów bibliotecznych jest także zadowalający, uzupeł-
niany na bieżąco, w zależności od potrzeb i możli-
wości fi nansowych placówek. Biblioteki posiadają 
dostęp do internetu dzięki funkcjonującym w nich 
centrach multimedialnych.

Bardzo dobry jest także stan bazy sportowo-re-
kreacyjnej naszych placówek. Zespół Szkół w Pasłę-
ku dysponuje salą sportową, boiskiem sportowym 
z nawierzchnią tartanową i siłownią. Zespół Szkół 
Ekonomicznych i  Technicznych w  Pasłęku salą 
sportową oraz boiskiem „Orlik 2012”. Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w  Kamionku Wielkim 
siłownią oraz boiskiem „Orlik 2012”. Liceum Pla-
styczne w Gronowie Górnym korzysta z sali gim-
nastycznej Gimnazjum w tej miejscowości.

Z  ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizo-
wanych w roku szkolnym 2011/2012 w placówkach 
oświatowych powiatu należałoby wymienić:

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 
„Orlik 2012” w  Młodzieżowym Ośrodku Wycho-
wawczym w  Kamionku Wielkim za kwotę 1  556 
tys. zł,  

- remont warsztatów szkolnych w Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku za kwo-
tę 275 tys. zł oraz zakup sprzętu dydaktycznego za 
kwotę ponad 69 tys. zł, w tym ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego za ponad 39 tys. zł,

- remont korytarza i  klatek schodowych w  Ze-
spole Szkół w  Pasłęku za kwotę ponad 90 tys. zł 
oraz zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia za 
ponad 157 tys. zł, w tym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego za kwotę ponad 33 tys. zł.

Kadra pedagogiczna
W  placówkach oświatowych powiatu w  roku 

szkolnym 2011/2012 pracowało 205 nauczycieli 
(łącznie nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepeł-
nym wymiarze godzin) i 63 pracowników admini-
stracji i  obsługi. Liczba zatrudnionych nauczycieli 
była o  4 osoby mniejsza od ubiegłego roku szkol-
nego.

W budżecie powiatu na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli zabezpieczono kwotę 60 tys. zł. W  ra-
mach tych środków dofi nansowano studia wyższe 
i studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli 
oraz dyrektorów. Znaczną część środków przezna-
czono na szkolenia rad pedagogicznych.  

Systematycznie wzrasta liczba nauczycieli o naj-
wyższych stopniach awansu zawodowego. W struk-
turze zatrudnienia nauczycieli, największą grupę 
zatrudnionych stanowili nauczyciele dyplomowani 
46% - o 1,4 pkt% więcej jak w ubiegłym roku szkol-
nym, dalej kontraktowi 24,75% (poziom roku ubie-
głego) i  mianowani 22,73% - wskaźnik o  1pkt % 
wyższy jak w ubiegłym roku szkolnym.  

Stypendia Starosty Elbląskiego
Wyróżniającym się uczniom w nauce, mającym 

osiągnięcia sportowe i artystyczne Starosta Elbląski 
w  roku szkolnym 2011/2012 przyznał 62 stypen-



Biuletyn Informacyjny

15

dia, w tym 37 stypendiów za bardzo dobre wyniki 
w nauce, a pozostałe za osiągnięcia sportowe i arty-
styczne. Najwięcej stypendiów, bo aż 51 przyznano 
uczniom z Zespołu Szkół w Pasłęku.

Egzaminy maturalne i potwierdzające                
kwalifi kacje zawodowe

W  powiecie elbląskim, w  roku szkolnym 
2011/2012, do egzaminu maturalnego przystąpiło 
226 absolwentów tj. o 27 więcej jak w roku szkol-
nym 2010/2011. Zdawalność egzaminu w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat El-
bląski ukształtowała się na poziomie 86% (w roku 
szkolnym 2010/2011 na poziomie 80%). Średnia 
krajowa wyników w roku szkolnym 2011/2012 wy-
nosiła 80% (76% w roku 2010/2011), a średnia wo-
jewódzka 78% (73%w roku 2010/2011).

Uzyskane wyniki maturalne w  powiecie elblą-
skim w roku szkolnym 2011/2012 dają drugie miej-
sce w województwie, tak jak w roku ubiegłym – po 

skane w technikach i zasadniczych szkołach zawo-
dowych. 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifi -
kacje zawodowe uzyskane w  technikach powiatu 
elbląskiego sytuują powiat na piątym miejscu w wo-
jewództwie ze średnią 69% (76,9% w roku szkolnym 
2011/2012) i są wyższe o, 5,7 pkt % od średniej kra-
jowej i 5,4 pkt % od średniej wojewódzkiej.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifi -
kacje zawodowe uzyskane w  technikach w  kraju 
kształtują się na poziomie 63,3%, a w województwie 
na poziomie 63,6%.

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwa-
lifi kacje zawodowe w zasadniczych szkołach za-
wodowych w powiecie elbląskim wyniosła 81,5 
% (w roku 2010/2011 - 74,3%) i jest na poziomie 
średniej krajowej i wojewódzkiej. 

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifi ka-
cje zawodowe uzyskane w  zasadniczych szkołach 
zawodowych w  kraju kształtują się na poziomie 
81,2%, a w województwie na poziomie 82,5%.

powiecie węgorzewskim i są o 3 punkty procentowe 
większe od wyników uzyskanych w mieście Elblągu. 
Wyniki te są lepsze o sześć punktów procentowych 
od średniej krajowej i  osiem punktów procento-
wych niż średnia wojewódzka. 

Uwagę zwraca na fakt zwiększonej wybieralno-
ści przez uczniów przedmiotów i  ich zdawalności 
w zakresie rozszerzonym.

Bardzo pozytywnie ocenia się fakt wysokie-
go, bo ponad 90% wskaźnika zdawalności matury 
w  Liceum Plastycznym w  Gronowie Górnym. Był 
to pierwszy rok, kiedy uczniowie tej szkoły, od jej 
powołania w 2008 r., przystąpili do egzaminu ma-
turalnego. 

Korzystne są także wyniki zdawalności egzami-
nu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe uzy-

Uzyskane wyniki z egzaminów maturalnych i eg-
zaminów potwierdzających kwalifi kacje zawodowe 
świadczą o  dobrych warunkach nauczania w  na-
szych placówkach, dobrej i  wysokokwalifi kowa-
nej kadrze dydaktycznej, dobrej współpracy szkół 
z  rodzicami, a  także aspiracjach samych uczniów, 
motywowanych chęcią kontynuowania nauki na 
wyższych uczelniach lub zdobyciem ciekawej pracy, 

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa 
warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2011/2012 (dane OKE Łomża).



Starostwo Powiatowe w Elblągu

16

a także o pozytywnych efektach realizowanych pro-
jektów, głównie w ramach PO KL.

Osiągnięcia uczniów
Uczniowie naszych szkół w  roku szkolnym 

2011/2012 uczestniczyli w organizowanych olimpia-
dach i konkursach przedmiotowych, odnosząc zna-
czące sukcesy. 

Niektóre z nich to:
- II miejsce uczniów Zespołu Szkół w  Pasłęku 

(Piotr Kowalczyk, Mateusz Czerski, Magda Rzym-
ska) w IX Ogólnopolskim Konkursie „Moja szkoła 
w Unii Europejskiej” – etap centralny,

- I miejsce uczennicy z Zespołu Szkół w Pasłęku 
(Urszula Dyl) w  Wojewódzkiej Olimpiadzie Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Kardynał Stefan Wyszyński-
-Prymas Tysiąclecia”,

- I, II i  III miejsce w ogólnopolskim Konkursie 
Języka Angielskiego ENGLISCH ACE uczniów Ze-
społu Szkół w Pasłęku (Michalina Kryszczuk, Edyta 
Rybicka, Małgorzata Augustyńczyk),

- tytuł fi nalisty na etapie centralnym Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uczennicy Beaty 
Pełkowskiej z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Tech-
nicznych w Pasłęku,

- I miejsce i wyróżnienie na etapie ogólnopolskim 
dla uczennic Joanny Tomaszewskiej (I miejsce) i Ur-
szuli Kałabun (wyróżnienie) z Liceum Plastycznego 
w Gronowie Górnym w Ogólnopolskim Konkursie 
plastyczno-literackim „Pejzaże miast” w Opolu,

- wyróżnienie dla uczennicy Samiry Arrami z Li-
ceum Plastycznego w Gronowie Górnym za udział 
w  III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Labirynt Wyobraźni – Dżungla” w Dąbrowie Gór-
niczej,

- wyróżnienie dla uczennicy Natalii Malgaskiej 
z  Liceum Plastycznego w  Gronowie Górnym za 
udział w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Pudełko zwane wyobraźnią – Miłosz” w Kielcach,

- nagroda Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 
Donalda Tuska dla wychowanków Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w  Kamionku Wielkim 
za prezentację artystyczną na XVI Ogólnopolskiej 
Scenie Prezentacji Artystycznych „OSPAR” w War-
szawie,

- I miejsce dla Adriana Zienkiewicza i Przemysła-
wa Rogowskiego na etapie ogólnopolskim z Zespołu 
Szkół zawodowych w Pasłęku w konkursie „Sprawny 

w zawodzie – bezpieczny w pracy i zawodzie stolarz”,
- I miejsce dla Kacpra Madejskiego i Piotra Erdta 

na etapie ogólnopolskim z Zespołu Szkół Zawodo-
wych w Pasłęku w konkursie „Sprawny w zawodzie 
– bezpieczny w pracy i zawodzie murarz”.

Oprócz osiągnięć w  konkursach i  olimpiadach 
przedmiotowych uczniowie naszych szkół mogą po-
szczycić się także dużymi osiągnięciami sportowy-
mi, które uzyskali w roku szkolnym 2011/2012. 

Można do nich zaliczyć:
- udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Bar-

celonie Karoliny Bołdysz i Kacpra Oleszczuka z Ze-
społu Szkół w Pasłęku w konkursie rzutu oszczepem,

- I  miejsce Kacpra Oleszczuka z  Zespołu Szkół 
w  Pasłęku w  rzucie oszczepem na Mistrzostwach 
Polski Juniorów oraz I miejsce w rzucie oszczepem 
na Mistrzostwach Województwa WM SZS w Lekkiej 
Atletyce,

- II miejsce Karoliny Bołdysz z  Zespołu Szkół 
w  Pasłęku w  rzucie oszczepem na Mistrzostwach 
Polski Juniorów,

- III miejsce Martyny Polkowskiej z  Zespołu 
Szkół w Pasłęku w biegu na 400 m na Mistrzostwach 
Polski Juniorów oraz I  miejsce w  biegu na 100 m 
i skoku w dal na Mistrzostwach Województwa WM 
SZS w Lekkiej Atletyce,

- I miejsce w lekkiej atletyce chłopców i I miejsce 
w lekkiej atletyce dziewcząt – etap wojewódzki SZS 
– konkurencje zespołowe uczniów Zespołu Szkół 
w Pasłęku,

- I miejsce sztafety chłopców i I miejsce sztafety 
dziewcząt z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Tech-
nicznych w Pasłęku w Wojewódzkich Biegach Szta-
fetowych WM LZS,

- II miejsce chłopców Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kamionku Wielkim w III Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Orlik 2012”.

Projekty realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu UE 

„Uczenie się przez całe życie Comenius”

Olbrzymim wsparciem dla uczniów była reali-
zacja projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W  latach 2008-2012 realizowano 
21 projektów, z  tego od września 2011 r. rozpo-
częto realizację 4 projektów (3 projekty w Zespole 
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Szkół w  Pasłęku i  1 projekt w  Zespole Szkół Eko-
nomicznych i  Technicznych w  Pasłęku). Łączna 
wartość zrealizowanych projektów i  będących 
w trakcie realizacji to kwota 3 468 659,58 zł, w tym 
wkład własny samorządu powiatowego wyniósł 284 
964,60 zł.

Zrealizowane projekty przedstawiały ofertę zajęć 
pozalekcyjnych, kursów umożliwiających uzyska-
nie dodatkowych kwalifi kacji oraz nabycie dodat-
kowych umiejętności pozwalających na reagowanie 
na zmiany na rynku pracy, jak również wskazują-
cych drogę rozwoju zawodowego. Udział młodzieży 
w realizacji projektów przełożył się na podniesienie 
wyników nauczania oraz jakość pracy szkół i placó-
wek. 

Szczególną wartość miały projekty, w  trakcie 
których uczniowie mogli uzupełniać i  zdobywać 
dodatkową  wiedzę oraz doskonalić umiejętno-
ści wykorzystywane przy zdawaniu egzaminów 
zewnętrznych, co ma m.in. swoje potwierdzenie 
w wysokiej zdawalności przez naszych uczniów eg-
zaminów  maturalnych i egzaminów zawodowych.

Oprócz projektów ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ramach PO KL realizo-
wane były także bardzo ciekawe projekty w ramach 
programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”. 
Zrealizowano i rozliczono 2 projekty (1 w Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym w  Kamionku 
Wielkim i  1 w  Liceum Plastycznym w  Gronowie 
Górnym). Aktualnie, od 1.09.2011 r. do 31.07.2013 
r., realizowane są dwa kolejne projekty w Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym w  Kamionku 
Wielkim.

Finansowanie zadań oświatowych
W roku szkolnym 2011/2012 wydatki na oświa-

tę wyniosły 16  024  176 zł i  stanowiły około 30% 
wydatków budżetu powiatu. Z  rezerwy subwencji 
oświatowej na realizację zadań oświatowych udało 
się dodatkowo pozyskać 246 113 zł. 

Informacja z  realizacji zadań oświatowych pre-
zentowana była na sesji Rady Powiatu w Elblągu 23 
listopada 2012 r.

Szkolenie kadetów I klasy Liceum Ogólnokształcącego o na-
chyleniu obronnościowym z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych im. Stanisława Mikołaczyka w Pasłęku 

Bolesław Czechowski

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Zgodnie z programem nauczania w dniach 17 oraz 
24. 10. 2012 r. odbyło się szkolenie kadetów klasy 
pierwszej w formie zapoznania się z zadaniami, rolą 
i  warunkami służby w  PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ (PSP). W tym celu kadeci pierwszego 
roku udali się z wizytą programową do JEDNOST-
KI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ (JRG) w PASŁĘ-

KU. Kadeci zostali zapoznani z zadaniami JRG, któ-
ra podlega organizacyjnie pod PSP w  ELBLĄGU, 
skąd otrzymuje zadania do wykonania. Najważniej-
sze zadania to:
-gaszenie i likwidacja skutków pożarów,
-zapobieganie i  likwidacja skutków klęsk żywioło-
wych: powodzi, burz, huraganów i  trąb powietrz-
nych, opadów gradu, (katastrof naturalnych). 
- zapobieganie i  likwidacja skutków zdarzeń dro-
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gowych (wypadków i  karamboli), rozszczelnienia 
i wycieków tzw. technicznych środków przemysło-
wych (TŚP) typu chlor i  amoniak, które sa prak-
tycznie zmagazynowane i  użytkowane w  każdym 
zakładzie przemysłu spożywczego np. w  zakładzie 
mleczarskim w PASŁĘKU. 
-inne takie jak zdejmowanie kota z wysokiego drze-
wa lub budynku, usuwanie roju os lub pszczół, rato-
wanie i wydobywanie topielców, 
Kadeci zostali poinstruowani, że w  wypadku 
w/w zagrożeń powinni natychmiast zadzwonić pod 
telefon alarmowy 998 lub 112 podając jego rodzaj 
oraz miejsce (lokalizację). JEDNOSTKA RATOW-
NICZO-GAŚNICZA (JRG) w PASŁĘKU dysponuje 
w  tym celu dwoma doskonale wyposażonymi wo-
zami bojowymi oraz samochodem technicznym do 
wypadków drogowych. Każdy strażak jest jednocze-
śnie doskonale wyszkolony w udzielaniu pierwszej 
pomocy, ponieważ jeżeli w zdarzeniu są poszkodo-
wani, to do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego 
oni mają obowiązek to wykonać. W tym celu mają 
bardzo dobrze wyposażoną torbę medyczną łącznie 
z defi brylatorem. Są przygotowani do akcji w każ-
dych warunkach, mogą rozciąć drzwi lub dach sa-
mochodu w celu ratowania rannych, pobierać wodę 
z zamulonego zbiornika (pływająca pompa), wejść 
do pożaru w masce pgaz, w ubraniu odpornym na 
wysoką temperaturę. Każdy strażak biorąc udział 
w akcji ratowniczej wyposażony jest w urządzenie 
sygnalizujące (głośny i  charakterystyczny dźwięk) 
moment (okres), gdy przestaje być aktywny, tzn. coś 
go przygniotło, uderzyło lub zasłabł wskutek działa-
nia innych niespodziewanych czynników. 
Strażacy pełnią służbę w  systemie 24/48, tzn. 24 
godz. – dyżur bojowy i dwa dni wolnego. W czasie 
dyżuru, jeżeli nie wyjeżdżają do akcji, to oczywiście 
odbywają programowe szkolenie, sprawdzają sprzęt 
a  w  godzinach nocnych na zmianę wypoczywają 
i czuwają. 
Warunki przyjęcia do straży są dość trudne z uwagi 
na: 

-wykształcenie co najmniej średnie,
-egzamin ze sprawności fi zycznej,
-test psychologiczny. 

Ponadto trzeba być obywatelem polskim, być nie-
karanym. Atutem (dodatkowe punkty) jest służba 
w OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. No i na 
końcu jest rozmowa kwalifi kacyjna, ale to już prak-
tycznie formalność. Wielu naszych uczniów myśli 
o  służbie w  straży pożarnej, a  zwłaszcza kadetki, 
które uważają, że w  Państwowej Straży Pożarnej 
pracuje i  służy zbyt mało kobiet. Mimo, że zawód 
strażaka jest ciężki i niebezpieczny, to daje poczucie 
stabilizacji i pewnej pracy, której w naszym regionie 
jest zbyt mało. Po podziękowaniu Dowódcy i dyżu-
rującym zastępom kadeci szczęśliwie powrócili do 
szkoły. 

POLICJA

Z kolei w dniach 14 oraz 21. 11. 2012 r. kadeci zapo-
znali się z zadaniami, rolą, strukturą i warunkami 
służby w POLICJI. W tym celu kadeci pierwszego 
roku udali się z  wizytą programową do KOMI-
SARIATU POLICJI w  PASŁĘKU. Kadeci zostali 
zapoznani z  zadaniami policji, która podlega or-
ganizacyjnie pod KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI 
w ELBLĄGU. Najważniejsze zadania to:

- zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom,
- zapobieganie czynom karalnym,
- łapanie przestępców i  osób naruszających pra-
wo,
- zapewnienie bezpieczeństwa w  ruchu drogo-
wym. 

Służą temu określone struktury POLICJI tj. 
- pion prewencji,
- pion kryminalny,
- pion ruchu drogowego,
- rewir dzielnicowych. 

Komisarz Robert PAPIEROWSKI szczegółowo wy-
jaśniał wszystkie wątpliwości i problemy. Niektórzy 
uczniowie po raz pierwszy dowiedzieli się kto jest 
ich dzielnicowym, którego wypada znać. Ponadto 
pod komisariat w  PASŁĘKU podlega POSTERU-
NEK POLICJI w MŁYNARACH, który funkcjonuje 
w  systemie dziennym. Natomiast w  komisariacie 
w  PASŁĘKU służba jest całodobowa. Kadeci zo-
baczyli jak wygląda i  funkcjonuje dyżurka ofi cera 
pełniącego służbę, sekretariat oraz gabinet Komen-
danta, nadkomisarza Edwarda SZYDŁOWSKIE-
GO, który kieruje komisariatem. Kadeci zostali za-
poznani z  procedurami postępowania w  wypadku 

Kadeci w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w PASŁĘKU
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zaistnienia czynu karalnego np. palenia papierosów 
w szkole lub miejscu publicznym, spożywania alko-
holu, używania słów wulgarnych, kradzieży w  hi-
permarketach. Za każde wykroczenie czy przestęp-
stwo grozi określona kara. Podobnie znieważanie 
(obrażanie) czy czynna napaść na nauczyciela jest 
czynem karalnym jak w  stosunku do funkcjona-
riusza publicznego. Kadeci dowiedzieli się też, że 
w  wypadku zauważenia jakiegoś przestępstwa, są 
zobowiązani udzielić pomocy ofi arom (w tym wy-
padków drogowych) oraz natychmiast powiadomić 
POLICJĘ. 
Warunki przyjęcia do POLICJI są następujące: 

- wykształcenie co najmniej średnie (matura),
- egzamin ze sprawności fi zycznej,
- test psychologiczny. 

Także trzeba być obywatelem polskim, być nieka-
ranym. Bardzo ważny jest test psychologiczny, ze 
względu na to, że w  policji trzeba używać broni, 
a  nie każdy potrafi  to wykonywać szybko i  zgod-
nie z obowiązującymi procedurami. Na końcu jest 
rozmowa kwalifi kacyjna, ale to już też praktycznie 
formalność. Wielu naszych uczniów zastanawia się 
nad pracą w  POLICJI, a  zwłaszcza kadetki, które 
uważają, że w Policji można pracować niekoniecz-
nie w mundurze, ale np. w dziale akt, gdzie praca 
jest bardzo żmudna i odpowiedzialna, co zauważyły 

w rozmowie z panią tam pracującą. Kadeci zauwa-
żyli, że podobnie jak zawód strażaka, zawód poli-
cjanta jest bardzo odpowiedzialny i niebezpieczny, 
mimo że daje poczucie pewnej stabilizacji i pracy. 
Być może wśród naszych kadetów kryje się przyszły 
komisarz policji. Po podziękowaniu prowadzącemu 
panu komisarzowi kadeci szczęśliwie powrócili do 
szkoły. 

MARYNARKA WOJENNA RP

W dniu 30 listopada br. klasa pierwsza naszych ka-
detów tradycyjnie wzięła udział w „Dniu Otwartym” 
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI 
oraz niejako przy okazji zwiedziła port wojenny 
(OKSYWIE). Mimo, że pogoda była w  tym dniu 
dość kapryśna, praktycznie udało się przeprowadzić 
wszystkie punkty naszego pobytu. Po szybkim przy-
byciu (droga ekspresowa S-7-obwodnica południo-
wa- obwodnica trójmiejska-trasa Kwiatkowskiego) 
i załatwieniu spraw formalnych znaleźliśmy się na 
pokładzie kutra torpedowego ORP ROLNIK, któ-
rego nazwa nawiązuje do popularnej w naszym re-
gionie nazwy naszej szkoły (czyżby szczęśliwy zbieg 
okoliczności?). 
Marynarze zapoznali naszych uczniów (noszą po-
dobne mundury) z rolą i zadaniami ich okrętu oraz 
pokazali jego wyposażenie i uzbrojenie. Jest to okręt 
produkcji radzieckiej wyposażony w  działo okrę-
towe oraz cztery wyrzutnie rakietowe służące do 
zwalczania celów nawodnych. Rozwija prędkość 
około 60km/h. Potem przenieśliśmy się na fregatę 
produkcji amerykańskiej „ORP Kazimierz PUŁA-
SKI”, obok cumował „ORP Tadeusz KOŚĆIUSZ-
KO”. Od razu dało się zauważyć pewne różnice, np. 
warunki bytowe marynarzy. Trzeba powiedzieć, że 
każdy okręt jest jak samodzielna jednostka wojsko-
wa. Tu marynarze pracują, odbywają wachty, wypo-
czywają, spożywają posiłki. Uzbrojenie fregaty jest 
zdecydowanie lepsze, bo ma dwa działa okrętowe, 
działo plot. , wyrzutnię rakiet, oraz dwa śmigłowce 
bojowe, które znajdują się w hangarach na okręcie 
i wykonują z jego pokładu zadania bojowe. Cieka-
wostką jest fakt, że zarówno start jaki lądowanie na 
morzu odbywa się w czasie, gdy okręt płynie. Kade-
ci zauważyli, że służba na okrętach wymaga poświę-
cenia i hartu ducha. Nie jest łatwo. Trzeba mieć do 
tego zacięcie. 
Potem udaliśmy się do AKADEMII MARYNARKI 
WOJENNEJ (AMW), gdzie na wstępie, w specjalnie 
przygotowanej sali, zostaliśmy zapoznani z historią 
AKADEMII, która ma już 94 lata, a do jej powstania 

Kadeci przed komisariatem policji w PASŁĘKU
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przyczynił się, powołując ją dekretem, MARSZA-
ŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI. Ciekawostką jest fakt, że 
pierwsza szkoła Marynarki Wojennej funkcjonowa-
ła w TORUNIU, gdzie odbyły się w br. uroczysto-
ści rocznicowe. W  czasie wojny szkoła przeniosła 
się do WIELKIEJ BRYTANII, skąd powróciła do 
GDYNI. Następnie, pod opieką pani podchorąży 
bosmanmat (plutonowy), udaliśmy się na ćwiczeb-
ny mostek kapitańsk oparty o rzeczywiste dane i zo-
brazowanie całego portu wojennego OKSYWIE. 
Podchorąży (ćwiczący) prowadzi okręt wg proce-
dur zgodnych z  regulaminami, wydaje komendy. 
Wszystko odbywa się w  rzeczywistym czasie, tyl-
ko kolizje nic nie kosztują poza obniżeniem oceny 
i dalej trzeba ćwiczyć (dowodzić). Naszym kadetom 
bardzo podobała się wizualizacja portu i możliwo-
ści wykonania wielu manewrów. Hitem była wizyta 
na komputerowej strzelnicy (polu walki), ale wypo-
sażonej w oryginalną i etatową broń drużyny zme-
chanizowanej. W pokazie wzięli udział nasi kadeci, 
co było dla nich wielkim przeżyciem, gdyż na ekra-
nie obrazującym pole walki (wybrany teren) było 
doskonale widać, kto trafi ł a kto nie, gdyż w wypad-
ku „pudła” przeciwnik biegł dalej, a pojazdy bojowe 
przemieszczały się do wyznaczonej rubieży. Następ-
nie czekała nas najnowsza atrakcja AKADEMII – 
pierwszy w POLSCE prezentowany na lądzie okręt 
podwodny typu Kobben ORP JASTRZĄB ważący 
370 ton. Okręt (48m) przez dwa dni podróżował 
ze Stoczni Marynarki Wojennej (mieszczącej się 
obok), najpierw na specjalnej amfi bii, a  potem na 
przygotowanych torach kolejowych. Ma służyć jako 
laboratorium oraz zespól symulatorów dla słucha-
czy Akademii. Nasi kadeci widzieli w porcie wojen-
nym, ale na wodzie ORP ORZEŁ oraz ORP SOKÓŁ. 
Dopiero widok okrętu podwodnego na lądzie robi 
niesamowite wrażenie. 
Po zwiedzeniu okrętu, (specjalnie wycięto dwa 
otwory dla tego celu) który był bardzo ciasny, pełen 
kabli, rur, pancernych drzwi, wąskich przejść i  in-

nych urządzeń w  tym luków torpedowych, kadeci 
uznali, że do służby na okręcie podwodnym trzeba 
odwagi. Po podziękowaniu za wizytę gospodarzom 
szczęśliwie powróciliśmy do garnizonu PASŁĘK. 
PODSUMOWANIE
Po zapoznaniu się ze służbą w  PAŃSTWO-
WEJ STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI oraz MA-
RYNARCE WOJENNEJ kadeci I  roku w  maju, 
podczas pobytu na obozie szkoleniowym w                                                                       
9 BRYGADZIE KAWALERII PANCERNEJ w BRA-
NIEWIE, szczegółowo zapoznają się ze służbą 
w  WOJSKACH LĄDOWYCH (obóz taki organi-
zowany jest corocznie). W  drugiej klasie poznają 
charakter służby w  SIŁACH POWIETRZNYCH 
RP a  w  trzeciej w  SŁUŻBIE CELNEJ I  STRAŻY 
GRANICZNEJ. W najbliższym czasie także (trwa-
ją uzgodnienia) kadeci poznają warunki pracy 
w SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (areszt w ELBLĄGU). 
Reasumując, uczeń (kadet) w  ciągu trzyletniego 
okresu nauki (szkolenia) ma możliwości poznania 
warunków i  charakteru praktycznie każdej służby 
mundurowej, w  tym szczegółowo służby w  WOJ-
SKACH LĄDOWYCH z  uwagi na porozumienie 
zawarte przez naszą szkołę z  Jednostką Wojskową 
w BRANIEWE. Ma więc pełną możliwość świado-
mego wyboru rodzaju służby (formacji), czego ży-
czę wszystkim naszym kadetom. 

Nasze orły (właściwie orliki) przy ORP ORZEŁ

ORP JASTRZĄB (typu Kobben) na lądzie przed 
AMW GDYNI-OKSYWIU

„Nasz” kuter torpedowy ORP ROLNIK
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Co słych ać w Liceum Plastycznym
Pracowity początek roku

Niemalże od samego początku września w Plasty-
ku w Gronowie Górnym działo się sporo. Na starcie 
wystawy poplenerowe klasy I i III oraz bardzo waż-
na z punktu widzenia szkoły wystawa pokonkurso-
wa „Uciekam na wieś, bo…” przygotowana w Cen-
trum Sztuki Galeria El. Były gratulacje, nagrody, 
miłe słowa i  oczywiście zapowiedź drugiej edycji. 
Świat szkoły nie znosi jednak próżni, więc ilość pla-
nowanych imprez rośnie nam lawinowo. 

Wymiana w Plastyku – Comenius

Zaledwie kilka tygodni temu pożegnaliśmy uczniów 
z partnerskich szkół artystycznych z Łotwy, Włoch, 
Portugalii i  Turcji, z  którymi realizujemy projekt 
„Art Connecting Us” w  ramach programu Come-
nius. Spędziliśmy razem tydzień, angażując się 
w  różne przedsięwzięcia artystyczne i  społeczne. 
I tak wzięliśmy udział w Maratonie Artystycznym, 
czyli siedmiogodzinnej imprezie, która pozwoliła 
nam wszystkim zaprezentować największe umie-
jętności i  pasje związane ze sztuką. Pokazaliśmy 
naszym gościom Malbork i Gdańsk, zachwyciliśmy 
ich gościnnością, kuchnią, tradycjami. Dla naszej 
młodzieży to była również wspaniała lekcja tole-
rancji i odpowiedzialności. Poznanie innych kultur, 
technik tworzenia, spojrzeń na świat to lekcja nie do 
powtórzenia. Taką będą pamiętać całe życie! 

Kolejne wyjazdy – tym razem do naszych partne-
rów – to przygoda uczniów szkół artystycznych. Po-
przez różnorodne działania – projektowanie kartek, 
ubrań czy logo, konkursy, tworzenie masek wenec-
kich czy malowanie ikon młodzież będzie mogła 
doskonalić nie tylko język angielski, ale także po-

szerzyć horyzonty i  zapoznać się z  różnymi tech-
nikami artystycznymi. To także przygoda, kontakt 
z architekturą i specyfi ką danych krajów i szansa na 
wspaniałe przyjaźnie.

FashionLab po raz czwarty

9 listopada odbyła się kolejna edycja coraz bardziej 
popularnego wśród uczniów i  w  Elblągu pokazu 
mody artystycznej. W  wydarzeniu wzięli udział 
uczniowie klas I-IV Liceum Plastycznego w  Gro-
nowie Górnym pod kierunkiem Aleksandry Matu-
lewicz. Młodzi projektanci samodzielnie wykonują 
szkice oraz ich realizacje w  różnych strukturach. 
Pojawiły się kreacje wykonane zarówno z  tkanin 
jak i  jesiennych liści, folii, masy solnej itp. Twórcy 
inspiracje czerpali ze sztuki nowoczesnej, popart’u. 
Niektóre pomysły uczniów 
okazały się bardzo ekscen-
tryczne. Podczas pokazu pro-
jektanci pod opieką Artura 
Kalinowskiego i  Sylwestra 
Mazurka przygotowali sesje 
fotografi czne oraz fi lm.

Wystawa grafi ki

Po roku od prezentacji grafi k realizowanych w ra-
mach projektu „Teki elbląskie” przyszedł czas na 
wystawę prac uczniów, które powstały w pracowni. 
Na wernisażu 15 listopada w Centrum Sztuki Ga-
leria El znalazły się grafi ki z klas II, III i IV, a cha-
rakter wystawy jest zdecydowanie przekrojowy, bez 
określenia jednego, głównego tematu. To właśnie 
pozwoliło pokazać warsztat młodzieży i  specyfi kę 
pracy w  pracowni grafi ki warsztatowej. To obraz 
tego, co najbardziej ciekawe, interesujące i intrygu-
jące w tej technice, stanowiący swego rodzaju prze-
krój i świadectwo poszukiwań młodzieży.
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Wychowankowie MOW z Kamionka 
Wielkiego w Danii i Szwecji

Leszek Grędziński

 Grupa 11 wychowanków oraz 5 opiekunów 
reprezentujących Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w  Kamionku Wielkim, w  dniach 04 - 10. 
11. 2012r. uczestniczyła w kolejnej wymianie mło-
dzieży. W  ramach programu „Wolontariat jako 
szansa na aktywne obywatelstwo” mieliśmy okazję 
odwiedzić duńską młodzież w mieście Odense znaj-
dującym się na wyspie Fyn. Partnerami programu 

są także uczniowie z Hiszpanii i Walii. To wspólnie 
z nimi realizowaliśmy zadania przygotowane przez 
naszych gospodarzy. 
 Wprawdzie zmęczeni kilkunastogodzinną 
podróżą, ale ciekawi nowego miejsca, po zameldo-
waniu w hostelu, wybraliśmy się na spacer po mie-
ście. Tego wieczoru największe wrażenie zrobili na 
nas rowerzyści. Wprawdzie słyszeliśmy, że rower 

Grand Prix i wyróżnienie dla Liceum Plastyczne-
go w Gronowie Górnym 

 Uczniowie Liceum Plastycznego w Grono-
wie Górnym zdobyli wysokie wyróżnienia w waż-
nych konkursach artystycznych. Joanna Toma-
szewska otrzymała Grand Prix Ogólnopolskiego 
Konkursu Projektowego KALENDARZ AUTOR-
SKI 2013 pt.: „twarzą w  twarz z…”, zaś Bartosz 
Wójtowicz odebrał wyróżnienie w kategorii grafi ka 
I Międzynarodowego Konkursu na grafi kę i rysu-
nek „Bez natury tworzyć nie mogę”.
 Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu 
Projektowego KALENDARZ AUTORSKI 2013 pt.: 
„twarzą w  twarz z…” było Liceum Plastyczne im. 
Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Konkurs został 
objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz wpisany do Kalendarza Ogólno-
polskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego. 
 Jury powołane przez Dyrektora Centrum 
Edukacji Artystycznej w Warszawie w składzie: prof. 
dr Lex Drewiński (przewodniczący) - University 
of Applited Science In Potsdam, członkowie: prof. 
Eugeniusz Skorwider – Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu,  prof. Władysław Pluta – Akademia 
Sztuk Pięknych w Krakowie, Mariola Pieprzyk - Li-

ceum Plastyczne w Poznaniu (sekretarz bez prawa 
głosu), Włodzimierz Gorzelańczyk (obserwator, 
wizytator Centrum Edukacji Artystycznej).posta-
nowiło docenić nowatorskie rozwiązania i przyznać 
Grand Prix Konkursu Joannie Tomaszewskiej z Li-
ceum Plastycznego w Gronowie Górnym. 
 Z kolei 20 listopada 2012 r. w Zespole Szkół 
Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w  Byd-
goszczy odbyły się obrady jury I  Międzynarodo-
wego Konkursu na grafi kę i  rysunek „Bez natury 
tworzyć nie mogę”. Na konkurs wpłynęło 357 prac 
ze szkół plastycznych z  Mołdawii, Polski, Serbii 
i Ukrainy.
 Jury w składzie: Piotr Gojowy UMK Toruń, 
przewodniczący, Wacław Kuczma, dyrektor BWA 
w Bydgoszczy, Barbara Chojnacka, kustosz Działu 
Grafi ki Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy, Jan Gordon, artysta pla-
styk, Bydgoszcz przyznało absolwentowi Liceum 
Plastycznego w  Gronowie Górnym Bartoszowi 
Wójtowiczowi wyróżnienie w  kategorii grafi ka. 
Laureatom i nauczycielom prowadzącym gratuluje-
my serdecznie i trzymamy kciuki za następne kon-
kursy.



Biuletyn Informacyjny

23

jest tu powszechnym środkiem przemieszczania się, 
ale jak się okazało, na rowerach jeżdżą prawie wszy-
scy, a do tego prawie wszędzie, bo gęsta siec ścieżek 
rowerowych obejmuje całe miasto. O skali zjawiska 
niech świadczy fakt, że na 760 uczniów szkoły, do 
której zostaliśmy zaproszeni, 90% dojeżdża na lek-
cje rowerami. To robi wrażenie. 
 Już od pierwszego momentu, kiedy to przy-
witała nas cała społeczność szkolna wiwatując 
chorągiewkami symbolizującymi fl agi wszystkich 
uczestników programu, przez cały okres pobytu to-
warzyszyły nam serdeczność i życzliwość. Dobrani 
w  międzynarodowe kilkuosobowe zespoły mieli-
śmy okazję zwiedzić szkołę i zapoznać się z jej or-
ganizacją. Szkoła to szkoła, nie ma w tym nic pory-
wającego, ale ilość i wyposażenie pracowni, podział 
na osobne moduły i przestrzeń, sprawiająca, że nikt 
sobie nie przeszkadza, ogromna sala gimnastycz-
na z niesamowitym wyposażeniem, czy biblioteka, 
umiejscowiona w samym centrum, w każdej chwili 
dostępna dla wszystkich chętnych i potrzebujących, 
to jest coś. Czegoś jednak brakowało, z każdą godzi-
ną coraz bardziej, czegoś, co nieodmiennie każde-
mu raz i na zawsze kojarzy się ze szkolą. Tu nie ma 
dzwonka na lekcję! Nie do końca wiadomo jak oni 
to robią, ale wszystko działa jak trzeba - po cichu…
 Zajęcia w  grupach zadaniowych, pomimo 
początkowych trudności związanych z barierami ję-
zykowymi, pozwoliły na szybką integrację. Wspól-

nie uczyliśmy się podstawowych słów po angielsku, 
duńsku i hiszpańsku, rywalizowaliśmy w wieloboju 
sportowym, czy przygotowywaliśmy prezentacje 
multimedialne z  wycieczek po mieście. W  dniu 
wolontariatu przeprowadziliśmy kwestę datków na 
określony cel, braliśmy udział w  akcji sprzątania 
szkoły i  wyspy, a  w  ramach fotosafari przeszliśmy 
szlakiem najsłynniejszego mieszkańca Odense: Jana 
Chrystiana Andersena. Duże wrażenie wywarła na 
nas wizyta w zoo, a zwłaszcza pomysłowość w urzą-
dzeniu poszczególnych ekspozycji, z dużą dozą hu-
moru dających wyobrażenie o naturalnych warun-
kach życia oglądanych zwierząt. Dwóch z naszych 
wychowanków zostało zaproszonych przez rodzinę 
duńską na kolację, dzięki czemu mieli okazję spę-
dzić ciekawe popołudnie, a po powrocie podzielić 
się wrażeniami. Czymś na co jeszcze zwrócili uwagę 
chłopcy, to sposób rozwiązania problemu różnicy 
poziomu stopni wodnych, czyli tzw. jazów na rzece. 
To zadanie inżynieryjne tak efektowne, że zwraca 
uwagę każdego, kto ma okazje zwiedzać miasto. 
 Nasz pobyt zorganizowano w  ten sposób, iż 
mogliśmy poznawać się także od strony kuchni. I to 
dosłownie, gdyż na kolacjach mogliśmy skosztować 
typowych duńskich potraw regionalnych, a  ostat-
niego wieczoru każda ekipa miała za zadanie za-
prezentować jedzenie charakterystyczne dla danego 
kraju. Każdy mógł podjeść do syta, chociaż nie za-
brakło i kilku dosyć dziwnych wrażeń smakowych. 
I jak zawsze, to co dobre, kończy się za szybko. Tak 
i tym razem trzeba było zbierać się do powrotu. Po-
żegnania były duuużo dłuższe niż powitanie, pocie-
chą zaś nadzieja na ponowne spotkanie. Tym razem 
to my wystąpimy w roli gospodarza kolejnego eta-
pu programu. Mamy nadzieję, że w Polsce wszyscy 
będą czuli się tak dobrze jak my w Danii. Do zoba-
czenia już w kwietniu! 
Od 16 do 21 października 2012 r. wychowankowie 
i nauczyciele Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego wraz z  pracownikami Zakładu Aktywności 
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Zawodowej z  Kamionka Wielkiego w  ramach re-
alizowanego wspólnie projektu Leonardo da Vinci 
gościli w  państwie Wikingów, pełnym malowni-
czych klifów, kamiennych kręgów i  nieodkrytych 
tajemnic. W  ramach realizowanego od września 
2011 roku projektu wspólnie ze Szwecją, Włochami 
i Turcją, MOW I ZAZ uczestniczą kolejno w spo-
tkaniach studyjnych w każdym z państw, a tym ra-
zem w Szwecji w miastach Ystad i Malmo. W kwiet-
niu MOW i ZAZ gościł partnerów w Polsce. 
 Szwedzkim partnerem jest Sydskanska Gym-
nasiet z  Ystad oraz Frans Suell och Jorgen Kocks 
Gymnasium. Podczas pięciu dni wychowankowie 
MOW i pracownicy ZAZ mogli poznać zasady jak 
uczą się i  są uczeni młodzi ludzie w Szwecji, brali 
udział w  warsztatach kulinarnych, spawalniczych 
i mechaniki samochodowej. Mieli za zadanie upiec 
typowe szwedzkie ciasta oraz zespawać tzw. wizy-
tówki i uruchomić silnik samochodu. Projekt zakła-
da poznanie różnych wykonywanych zawodów na 
europejskim rynku pracy. 
 Wspólnie z  partnerami projektu została za-
sadzona przed szkołą w Ystad jabłoń, której przy-
szłe owoce mają być wyznacznikiem owocnej mię-
dzynarodowej współpracy. Kierownicy placówek, 
m. in. MOW i ZAZ mieli w tym wspólny wkład. 

 Popołudniami uczestnicy projektu mogli po-
znawać nieokiełznaną surową szwedzką naturę oraz 
zachowane ponad siedemsetletnie budowle. 
 Niesamowitą ciekawostką był nocny trębacz 
Ystad, który każdego dnia obserwuje miasto z wie-
ży kościoła. Tradycja ta ma początek od poł. XVIII 
w. i  jest nadal żywa. Kiedyś zadaniem strażnika 
wieżowego było wypatrywanie niebezpieczeństwa 
pożaru przez całą noc a jego regularne granie było 
dla mieszkańców dowodem, iż strażnik nie zasnął 
lecz czuwa nad ich bezpieczeństwem; za zaniedba-
nie tego obowiązku aż do poł. XIX wieku groziła 

strażnikowi kara śmierci. Prawdziwą przyczyną 
grania była jednak obawa przed wybuchem pożaru 
– a czuwający strażnik mógł nieustannym graniem 
wezwać mieszkańców do gaszenia ognia. Dziś jest 
to już tylko gra dla podtrzymania tradycji: codzien-
nie między godz. 21:15 a 1:00 w nocy strażnik gra 
z  wieży kościelnej co kwadrans hejnał na cztery 
strony świata. 
 Jedną z  atrakcji ponadczasowych było rów-
nież magiczne miejsce wszechczasów – kamienny 
krąg Ales Stenar w  kształcie łodzi Wikingów po-
łożony na klifi e nad brzegiem morza. Do dnia dzi-
siejszego nie odkryto, dlaczego kamienne olbrzymy 
drzemią w ziemi, czy jest to miejsce pochówku, czy 
kultu, czy też wyznacznik pór roku. 
 Uczestnicy projektu mieli możliwość zwie-
dzenia zamku w Marsvinsholm, z którym Gimna-
zjum z  Ystad współpracuje w  zakresie rolnictwa. 
Młodzież z czterech partnerskich państw zasadziła 
tulipany w kolorach fl ag każdego państwa a na wio-
snę będą efekty wspólnej pracy. 
 Projekt będzie trwał do sierpnia 2013 roku. 
Uczestnicy projektu mają zaplanowaną jeszcze jed-
ną wizytę studyjną tym razem w Turcji w kwietniu 
2013 roku. 
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Udany występ na warszawskiej scenie
 W  dniu 28. 11. 2012 r. wychowankowie 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w  Ka-
mionku Wielkim brali udział w  XVII Ogólnopol-
skiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji 
„OSPAR 2012” na Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Jest to cykliczna impreza, organizo-
wana przez środowisko akademickie Warszawy dla 
placówek opiekuńczych, wychowawczych, popraw-
czych, świetlic socjoterapeutycznych i  ośrodków 
psychoprofi laktyki z całej Polski. 
 W  tegorocznym przeglądzie udział wzięło 
30 placówek z całego kraju. Pomimo bardzo silnej 
konkurencji, grupa teatralna z MOW w Kamionku 
Wielkim znalazła się w  ścisłym gronie laureatów 
przeglądu. Jury przyznało jej wyróżnienie specjalne 
za bogatą prezentację artystyczną i prestiżową na-
grodę JM Rektora APS prof. Jana Łaszczyka. 
 Młodzież zaprezentowała na warszawskiej 
scenie spektakl „Pętla czasu”. Jest to etiuda w formie 
dramy teatralnej z  muzyką wykonywaną na żywo. 

W  spektaklu poruszono problem agresji wśród 
dzieci i młodzieży. Widz mógł zobaczyć, jak bardzo 
destrukcyjny wpływ agresja może mieć na człowie-
ka w różnych etapach życia i jak przekłada się to na 
jego funkcjonowanie w społeczeństwie. W spekta-
klu pokazano również, jak ważny jest wpływ auto-
rytetu nauczycieli i wychowawców na prawidłowy 
rozwój młodego człowieka. 
 Jury w uzasadnieniu werdyktu przyznającego 
nagrodę Rektora APS szczególnie mocno podkre-
śliło walory wychowawcze spektaklu, a także nowa-
torski sposób jego prezentacji. 
 W  spektaklu wzięli udział wychowankowie: 
Dariusz Pink, Patryk Lelewski, Marcin Stelmach, 
Damian Wyżykowski, Andrzej Jelonek, Kamil Pa-
lanis, Patryk Smirnow, Mateusz Strawa, Krzysztof 
Czyż, Artur Adamowicz i Jakub Majchrzak. 
 
 Scenariusz i reżyseria spektaklu - wychowaw-
cy Bogdan Płocheć i Michał Basek. 

X Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki 
Obcej

Tomasz Rozenbajgier

 9 listopada w auli Zespołu Szkół w Pasłęku 
odbyła się jubileuszowa X Edycja Powiatowego 
Konkursu Piosenki Obcej. Po raz kolejny patro-
nat nad imprezę objął starosta elbląski Sławomir 
Jezierski. Organizatorami imprezy byli nauczy-
ciele języków obcych Zespołu Szkół i  Towarzy-

stwo Pomocy LO w Pasłęku, które uzyskało dofi -
nansowanie z budżetu Starostwa na nagrody.
 Do rywalizacji w tegorocznej imprezie zgło-
siło się 12 szkół gimnazjalnych i 8 ponadgimna-
zjalnych z Małdyt, Młynar, Nowakowa, Gronowa 
Elbląskiego, Gronowa Górnego, Ornety, Lubomi-
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na, Elbląga i Pasłęka. Udział wzięła rekordowa jak 
dotąd liczba 82 uczniów (14 zespołów i  26 wy-
konawców indywidualnych), którzy wykonywali 
piosenki w języku angielskim, włoskim i czeskim. 
Towarzyszyło im 15 nauczycieli-opiekunów.
 Jury obradowało w  składzie: przewodni-
czący - Marek Murdzia, rzecznik prasowy Staro-
sty Elbląskiego; Bartosz Krzywda – kompozytor, 
aranżer, producent muzyczny, pianista, inicjator 
życia jazzowego w Elblągu, Robert Furs – muzyk 
instrumentalista i dyrygent chóralny oraz Graży-
na Sadowska, przedstawiciel Towarzystwa Pomo-
cy LO w Pasłęku, która pełniła funkcję sekretarza 
jury. 
 Nagrodzeni zostali:

w  kategorii wykonawca indywidualny wśród 
szkół gimnazjalnych:

• I  miejsce zdobyła uczennica Gimnazjum nr 
1 w Pasłęku Agata Ogórek z piosenką Demi 
Lovato „Lightweight”

• II miejsce zdobył Oskar Pałasz, reprezentu-
jący Gimnazjum nr 2 w  Elblągu z  piosenką 
BLINK 182 „All the small things”

• III miejsce zdobyła uczennica Gimnazjum nr 
1 w Pasłęku Martyna Antoniewicz z piosen-
ką Eltona Johna „I’m still standing”

• Wyróżnienie otrzymała Urszula Spy-
chalska z  Gimnazjum nr 1 w  Pasłę-
ku, wykonująca utwór “E.T.” Katy Perry

w  kategorii wykonawca indywidualny wśród 
szkół ponadgimnazjalnych:

• I  miejsce zdobyła uczennica Zespołu Szkół 
w  Pasłęku Paulina Ponichtera, wykonują-
ca piosenkę Amy Winehouse „Stronger than 
me”

• II miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół 
w Pasłęku Ewa Sułkowska z piosenką Chri-
stiny Aguilery “You lost me”

• III miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół 
w  Pasłęku Martyna Tylińska w  repertu-
arze Lany del Rey „Milion dollar man”

w kategorii wykonawca zespołowy wśród szkół 
gimnazjalnych:

• I  miejsce zajął Zespół z  Gimnazjum nr 1 
w Ornecie z piosenką Aleshy Dixon „Th e boy 
does nothing”

• II miejsce zajął Zespół „Lubię to” z  Gim-
nazjum w  Gronowie Elbląskim, wykonują-
cy przebój One Direction “Live while were 
young”

• III miejsce zajęło Trio z  Gimnazjum nr 2 
w  Ornecie w  repertuarze Adele „Someone 
like you”

• w  kategorii wykonawca zespołowy wśród 
szkół ponadgimnazjalnych:

• I miejsce zajął  Zespół „Th e Night” z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie z pio-
senką FUN „Some night”

• II miejsce zajął Zespół z   Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w  Ornecie z  piosenką 
Th e Cranberries „Zombie”

• III miejsce zajął Zespół „Novembers” z Ze-
społu Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Elblągu, wykonujący przebój Iris „Goo goo 
dolls”

• Nagroda Publiczności powędrowała do Ze-
społu „Th e Night” z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Ornecie

 Nagrody wręczyła przedstawicielka To-
warzystwa Pomocy LO Grażyna Sadowska oraz 
przewodniczący jury Marek Murdzia. Organiza-
torzy pragną podziękować za ogromną pracę i za-
angażowanie Jackowi Matukiewiczowi za obsługę 
sprzętu technicznego, Mariuszowi Mackiewiczo-
wi za pomoc w  wykonaniu dyplomów, doku-
mentacji fotografi cznej i video, Zenonie Piróg za 
obsługę cateringową i fi nansową przedsięwzięcia, 
jurorom za profesjonalną ocenę wykonań uczest-
ników, dźwiękowcom: Adamowi Gałęzowskie-
mu i Karolowi Śliwka, za wzorowe prowadzenie 
imprezy Monice Tarasiuk i  Łukaszowi Hulanic-
kiemu, za wykonanie dekoracji Kai Rakowskiej 
oraz klasie II D LO, która przygotowała całość 
imprezy od strony porządkowej. Organizatorzy 
w osobach: Sylwia Janiszewska, Elżbieta Czerska, 
Anna Żołądek, Izabela Raczyńska i Tomasz Ro-
zenbajgier dziękują wszystkim za udział w impre-
zie i zapraszają na przyszłoroczną kolejną edycję 
konkursu.                                       





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

BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W ELBLĄGU
Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Komeńskiego 40, tel./fax 239 49 63, www.powiat.elblag.pl
Redakcja: Marek Murdzia, e-mail: rzecznik@powiat.elblag.pl
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R. Bieńkowski, M. Murdzia, archiwum Starostwa Powiatowego w Elblągu.
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Nakład: 500 egz.

Skład i druk: Drukarnia ELGRAf, tel. 55 239 60 00, www.drukarniaelgraf.pl

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


