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Dożynki Powiatowe w Rychlikach
Marek Murdzia

Tegoroczne powiatowe święto plonów odbyło się 
15 września w Rychlikach.  Po dożynkowej mszy 
odprawionej w kościele pw.  Niepokalanego Serca 
NMP barwny korowód władz samorządowych, 
mieszkańców powiatu z dożynkowymi wieńcami, 
prowadzony przez kapelę „Paka”, przeszedł przez 
wieś na boisko, gdzie na specjalnie wybudowanej 
okazałej scenie odbywały się dalsze uroczystości.  

Wójt gminy Rychliki Henryk Kiejdo i wicestaro-
sta Maciej Romanowski dokonali otwarcia do-
żynek, dziękując rolnikom za ich pracę.  Przyjęli 
z  rąk starościny dożynkowej Anny Licznerskiej 
i  starosty dożynkowego Krzysztofa Rysia chleb 
wypieczony z tegorocznych zbiorów.  

Starościna – Anna Licznerska, urodziła się 
w roku 1974 w Nowym Mieście Lubawskim.  Na 
terenie gminy Rychliki zamieszkuje od roku 2006.  
W roku 2000 pani Anna wraz z mężem Kazimie-
rzem nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych 
na terenie gminy Rychliki gospodarstwo rolne 
o powierzchni 360 ha.  Obecnie powierzchnia go-
spodarstwa wynosi 560 ha.  

Na potrzeby gospodarstwa dokonano niezbęd-
nych modernizacji - wybudowano budynek 
mieszkalny, magazyny i  hale na sprzęt.  Gospo-
darstwo jest obecnie w  pełni zmechanizowane 
i wyposażone w nowoczesny sprzęt.  

Państwo Licznerscy specjalizują się w  produkcji 
roślinnej – uprawiają pszenicę i rzepak.  Średnie 
plony z 1 ha pszenicy wynoszą ok.  70 q, rzepaku 
ok.  40 q.  Poza gminą Rychliki państwo Liczner-
scy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 
2000 ha, specjalizujące się w produkcji roślinnej.  
W gospodarstwie wprowadzane są nowe techno-
logie produkcji.  
Dzięki swojej pracowitości i zaangażowaniu pań-
stwo Licznerscy w krótkim czasie stworzyli wiel-
koobszarowe, wzorcowe gospodarstwo.  
Państwo Licznerscy wychowują czworo dzieci.  

Starosta - Krzysztof Ryś, urodził się w Świdnicy 
(woj.  dolnośląskie) w  roku 1974.  Do Rychlik 
przybył w  roku 1988.  W  roku 2002 przejął od 
teściów, jako następca, gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 14 ha położone w  Rychlikach.  Przez 
kolejne lata pan Krzysztof powiększał areał go-
spodarstwa poprzez zakup i  dzierżawę gruntów.  
Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 27 
ha, a docelowo planuje powiększyć je do 40 ha.  

Gospodarstwo wielokierunkowe, specjalizuje się 
w produkcji mleka, chowie tuczników i produkcji 
roślinnej – uprawa pszenicy i  rzepaku.  Roczna 
produkcja mleka wynosi ok.  40 tys.  litrów i ok.  
50 tuczników.  W gospodarstwie wprowadzane są 
nowe technologie produkcji, dzięki czemu osiąga 
wysokie plony z 1 ha - pszenicy ok.  60 q, rzepaku 
ok.  40 q.  Pan Krzysztof wyposażył gospodarstwo 
w  niezbędny sprzęt; zakupił kombajn, ciągnik 
i  niezbędne maszyny towarzyszące, zmoderni-
zował też budynki.  W krótkim okresie stworzył 
efektywne, przykładne gospodarstwo.  

Mimo ciężkiej pracy i trudu w prowadzonym go-
spodarstwie pan Krzysztof działa społecznie na 
rzecz rozwoju wsi Rychliki.  Od roku 2007 pełni 
funkcję sołtysa.  Żona Pana Krzysztofa pracuje 
poza gospodarstwem.  
Państwo Ryś wychowują jedno dziecko.  

W  czasie dożynek odbywało się wiele konkur-
sów, wśród których tradycyjnie największe za-
interesowanie wzbudzał wybór najpiękniejszego 
wieńca dożynkowego.  Komisja konkursowa pod 
przewodnictwem naczelnik Wydziału Promo-
cji Powiatu, Edukacji, Kultury i  Sportu Gabrie-
li Eff enberg nie miała łatwego zadania, bowiem 
wszystkie gminy powiatu postarały się o przygo-
towanie wspaniałych wieńców.  Ostatecznie miej-
sca na podium i  nagrody otrzymały: I  miejsce 
Tolkmicko, gm. Tolkmicko; II miejsce Kępniewo, 
gm. Markusy, III miejsce Karszewo, gm. Młynary 
i wyróżnienie Nowa Pilona, gm. Elbląg.  
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W programie dożynek nie mogło zabraknąć wy-
stępów artystycznych kapel i zespołów ludowych 
z terenu powiatu, zaś gwiazdą wieczoru był zespół 
„Akcent”, którego taneczne rytmy przyciągnęły 
do zabawy wiele osób.  

25 września Zarząd Powiatu podziękował wójto-
wi gminy Rychliki Henrykowi Kiejdo za wzorową 
organizację tegorocznych dożynek powiatowych.  

Wicestarosta Maciej Romanowski, wręczając 
wójtowi Henrykowi Kiejdo pamiątkowy grawer-
ton, podkreślił staropolską gościnność, spraw-
ną organizację i  wzorowy przebieg uroczystości 
dożynkowych.  Słowa uznania Zarząd Powiatu 
skierował również do pracowników Urzędu Gmi-
ny w  Rychlikach oraz wszystkich mieszkańców 
gminy zaangażowanych w realizację tego przed-
sięwzięcia.  

Podsumowanie sportowego 
roku szkolnego 2011-2012

Marek Murdzia

Dożynkom powiatowym, jak co roku, towarzy-
szyła inauguracja sportowego roku szkolnego. 
Jest to okazja do podsumowania dokonań minio-
nego sezonu sportowego i wyróżnienia zawodni-
ków, trenerów, działaczy sportowych oraz szkół 
za odniesione sukcesy. 

W  punktacji generalnej Elbląskiego Szkolnego 
Związku Sportowego za rok szkolny 20011/2012 
zwyciężyły:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podsta-
wowe

1. SP Tolkmicko – 643,2 pkt. 
2. SP Nowakowo – 565,0 pkt. 
3. SP Żurawiec – 503,2 pkt. 

Gimnazjada – szkoły gimnazjalne

1. Gimn. Gronowo Elb. – 653,3 pkt. 
2. Gimn. Tolkmicko – 610,0 pkt. 
3. – 4. Gimn. nr 2 Pasłęk – 500,0 pkt. 
3. – 4. Gimn. Gronowo Górne – 500,0 pkt. 

Licealiada – szkoły ponadgimnazjalne

DZIEWCZĘTA
1. IV LO Elbląg – 580,0 pkt. 
2. ZS Pasłęk – 410,0 pkt. 
3. ZSEiT Pasłęk – 332,5 pkt. 

CHŁOPCY
1. IV LO Elbląg – 580,0 pkt. 
2. ZS Pasłęk – 530,0 pkt. 
3. ZSM Elbląg – 339,6 pkt. 

Najbardziej usportowione szkoły otrzymały oka-
załe puchary, które wręczali członkowie zarządu 
Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego – 
Mieczysław Peret i Eugeniusz Zapolski. 

Wicestarosta Maciej Romanowski wręczył nagro-
dy i wyróżnienia Starosty Elbląskiego za osiągnię-
cia w dziedzinie sportu za rok 2012 następującym 
osobom:

Karolina Bołdysz – od ośmiu lat uprawia lekką 
atletykę w  Klubie Sportowym „Polonia” Pasłęk 
od kierunkiem trenera Zbigniewa Borysewicza. 
W  ostatnim sezonie zdobyła złoty medal Mi-
strzostw Polski Zrzeszenia LZS w rzucie oszcze-
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pem, srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów, 
piąte miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów. 
Jest członkinią kadry Polski w rzucie oszczepem. 

Mieszko Gotkowski – uprawia sport motocros-
sowy. Od kilku lat odnosi znaczące sukcesy w za-
wodach regionalnych i  ogólnopolskich. W  2010 
roku zdobył drugie miejsce w  Pucharze Polski 
Cross Country, w 2011 – pierwsze miejsce w Pu-
charze Polski Cross Country, zaś w  2012 roku 
zajmuje 9. miejsce w klasyfi kacji generalnej Mi-
strzostw Polski. 

Małgorzata Jabłońska – nauczycielka wychowa-
nia fi zycznego z 24 letnim stażem. Od 11 lat pra-
cuje w Gimnazjum w Gronowie Elbląskim, gdzie 
ze swoimi podopiecznymi odnosi liczne sukcesy 
w rozgrywkach rejonowych, regionalnych i fi na-
łach wojewódzkich. Prowadzone przez nią druży-
ny dziewcząt w grach zespołowych osiągały duże 
sukcesy na zawodach wojewódzkich, a  Gimna-
zjum w  Gronowie Elbląskim w  ubiegłym roku 
szkolnym zajęło 1. miejsce w punktacji generalnej 
Powiatowej Gimnazjady. 

Martyna Polkowska – od kilku lat należy do 
ścisłej czołówki krajowej w  biegu przez płotki. 
W ostatnim sezonie zdobyła między innymi: zło-
ty medal Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS, brą-
zowy medal Mistrzostw Polski Juniorów, a także 
kilka złotych medali w  lekkoatletycznych Mi-
strzostwach Województwa Szkolnego Związku 
Sportowego. W  klasyfi kacji generalnej Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki w kategorii juniora 
w biegu na 400 m przez płotki zajmuje obecnie 3. 
miejsce. 

Aneta Szemplińska – od 16 lat jest aktywnym 
trenerem, wychowawcą i nauczycielem młodzie-
ży w  gminie Tolkmicko. Prowadzone przez nią 
zespoły dwukrotnie uczestniczyły w  wojewódz-
kim fi nale turnieju „Z  podwórka na stadion”. 
W  ubiegłym roku szkolnym, dzięki jej zaanga-
żowaniu, Szkoła Podstawowa w  Tolkmicku za-
jęła 1. miejsce w  punktacji generalnej Powiato-
wych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Jest również 
aktywnym instruktorem i organizatorem imprez 
sportowych w Stowarzyszeniu Lokalnym „Salos” 
w Tolkmicku. 

Mateusz Zamojcin – zawodnik legitymujący się 
III klasą sportową Polskiego Związku Karate. 
W  2011 roku zdobył II miejsce w  kumite indy-
widualnym młodzików na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Goleniowie, w 2012 
roku – srebrny medal kumite na Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików, brązowy 
medal kumite open młodzików Mistrzostw Pol-
ski Karate FSKA i wziął udział w Mistrzostwach 
Świata Karate Shotokan FSKA. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku – nagroda ze-
społowa dla drużyny czwórboju lekkoatletyczne-
go dziewcząt, która w minionym sezonie zdobyła 
złoty medal Mistrzostw Polski w  Olecku. Dru-
żyna w  składzie: Dominika Kolterman, Patrycja 
Adamczyk, Aleksandra Złamańczuk, Aleksandra 
Flis, Aleksandra Wawer, Joanna Grzyb trenowała 
pod kierunkiem Zbigniewa Borysewicza. Dziew-
częta zdobyły również medale w  konkurencjach 
indywidualnych: złoty i srebrny w skoku wzwyż, 
srebrny w wieloboju, srebrny w biegu na 600 m 
i srebrny w rzucie piłeczką palantową. 
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Wyróżnienia w  postaci listów gratulacyjnych 
otrzymali:

Zbigniew Borysewicz – od ponad 30 lat pracuje 
jako trener w Klubie Sportowym „Polonia” w Pa-
słęku, jest też nauczycielem wychowania fi zyczne-
go w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku. Wycho-
wał wielu reprezentantów kraju w lekkiej atletyce. 
Jego praca z młodzieżą jest bardzo ceniona w śro-
dowisku sportowym. Od wielu lat jego podopiecz-
ni zdobywają najwyższe trofea na zawodach ran-
gi Mistrzostw Polski, reprezentują nasz kraj na 
Mistrzostwach Świata i  Mistrzostwach Europy. 
Wielu tegorocznych laureatów nagrody Starosty 
Elbląskiego zawdzięcza mu swoje sukcesy sporto-
we. Większość swojej pracy wykonuje społecznie, 
nie bacząc na zapłatę - dla niego liczy się przede 
wszystkim dobro zawodnika. Za swoje wybitne 
osiągnięcia otrzymywał wielokrotnie nagrody 
Starosty Elbląskiego. 

Henryk Rudak – wieloletni przewodniczący El-
bląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Za 
jego kadencji ESZS był inicjatorem i  organiza-

torem wielu sportowych imprez międzynarodo-
wych i  ogólnopolskich, które przyczyniły się do 
promocji powiatu elbląskiego. Ponadto ESZS na 
zlecenie Zarządu Powiatu w  Elblągu organizu-
je system współzawodnictwa sportowego dzie-
ci i  młodzieży powiatu elbląskiego w  ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Powiatowej Gimna-
zjady i Elbląskiej Licealiady. Uczestniczy w nich 
rokrocznie około 8000 uczniów. 

Dariusz Zapolski – sędzia koszykówki, organi-
zator imprez sportowych, członek zarządu El-
bląskiego Okręgowego Związku Koszykówki. 
Wielokrotnie wspomagał organizację Turnieju 
Koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości. Prowadzi 
szkolenia młodych arbitrów na terenie powiatu 
i województwa. Jest członkiem Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Koszykówki. W kwietniu 2012 
roku, po pomyślnym zdaniu egzaminów w czasie 
Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Niemczech, 
otrzymał licencję sędziego międzynarodowego 
FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki). 

XVI Świętojańskie Zawody Balonowe
 oprac. Marek Murdzia

Te zawody już na stałe wpisały się do kalendarza 
imprez, organizowanych przez elbląskie Staro-
stwo Powiatowe, władze samorządowe Pasłęka 
i  Aeroklub Elbląski. W  tym roku zawody odby-
ły się po raz szesnasty, ciesząc się coraz większą 
popularnością wśród pasjonatów sportu balono-
wego. W  pierwszych Świętojańskich Zawodach 
Balonowych startowało kilka balonów, później 

liczba uczestniczących ekip wzrosła do około 10. 
Na tyle stać było miasto Pasłęk oraz sponsorów, 
pozyskanych przez Bogusława Stankiewicza, ini-
cjatora imprezy. Stankiewicz zmarł w 2007, od tej 
pory zawody noszą jego imię. 
 - Bogusław Stankiewicz jest dla nas nadal do-
brym duchem całego przedsięwzięcia. To był 
człowiek-instytucja. Pracowity, typ pasjonata. Za-
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wsze skromny, trochę nieśmiały, potrafi ł jednak 
zarazić swoją pasją, sportami lotniczymi, wielu 
młodych ludzi - wspomina Maciej Romanowski, 
wicestarosta elbląski i komandor zawodów. 

Bogusław Stankiewicz był wieloletnim dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku. W mło-
dości uczestniczył w pracach koła modelarskiego, 
działającego w Pasłęckim Ośrodku Kultury, to był 
początek jego lotniczej pasji. Zaczął od modeli, 
później już sam latał - na lotni i paralotni. Latanie 
łączył ze swoją drugą pasją - fotografi ą. Wykonał 
wiele zdjęć Pasłęka z lotu ptaka. 

Tegoroczne zawody balonowe były okazją do 
wspomnienia ich pomysłodawcy. Zawodnicy 
i organizatorzy złożyli wiązanki kwiatów na jego 
grobie. 

 - Chcemy zaszczepiać w młodym pokoleniu lot-
niczą pasję i marzenia o wielkiej przygodzie. Za-
łogi traktują te zawody jako dobry sprawdzian 
przed zawodami rangi Mistrzostw Polski, ale 
również jako okazję do rodzinnego, kameralnego 
spotkania - podkreśla Maciej Romanowski. 
Ważnym aspektem tegorocznych zawodów była 
też promocja Kanału Elbląskiego: balony unosiły 
się między innymi z okazji obchodzonej dwa lata 
temu 150 rocznicy powstania tego unikalnego 
zabytku sztuki inżynierskiej i  z  okazji konkursu 
„Kanał Elbląski z lotu ptaka i poziomu ssaka”. 

Organizatorzy chcą zacieśnić współpracę z Aero-
klubem Elbląskim, tak aby w przyszłości program 
imprezy był coraz atrakcyjniejszy i  jeszcze lepiej 
promował nie tylko Kanał Elbląski, ale także Pa-
słęk, powiat elbląski oraz miasto Elbląg. 
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Tegoroczne zawody zostały zorganizowane dzię-
ki sponsorom, sympatykom sportów lotniczych. 
Byli to: Paweł Chomnicki - Apteka Zamkowa, 
Puk - Pasłęk, „Domlux” - Pasłęk, „Bartex” – Pa-
słęk, „Kram” - Pasłęk, „Geoexpres” - Elbląg, Bank 
Spółdzielczy - Pasłęk, ICC-Sery Pasłęk, „Domos-
-Pasłęk, „Sand Valley - pola golfowe w  Pasłęku. 
Sponsorem głównym był gdański oddział PZU. 
Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc wo-
lontariuszy, dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych i  Technicznych w  Pasłęku, Olgierda Stan-
kiewicza, Ryszarda Marszałkowskiego, Jaromira 
Nowaka, Józefa Sochy, Grzegorza Mańki i wielu 
innych przyjaciół śp. Bogusława Stankiewicza. 

Zwycięzcy XVI Świętojańskich Zawodów Balo-
nowych:
I miejsce - Puchar Jacka Protasa, marszałka wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego i  nagrodę 
fi nansową fi rmy „Domlux” zdobył Artur Dziesz-
kowski z Białegostoku, 
II miejsce - Puchar Sławomira Jezierskiego, staro-
sty elbląskiego i nagrodę fi nansową fi rmy „Kram” 
zdobył Włodzimierz Klósek z Warszawy, III miej-
sce - Puchar Wiesława Śniecikowskiego, burmi-
strza Pasłęka i  nagrodę fi nansową fi rmy Bartex 
zdobyła Oliwia Rocławska-Jasieńska z Warszawy. 

Kanał Elbląski z lotu ptaka 
i poziomu ssaka

Karina Ulewska

Został rozstrzygnięty konkurs fotografi czno-pla-
styczny w ramach projektu „Kanał Elbląski z lotu 
ptaka i poziomu ssaka”, zorganizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w Elblągu. Do konkursu prace 
nadesłało ośmiu autorów. 
W poszczególnych kategoriach nagrodzono:
I miejsce w kategorii szkół podstawowych - Cza-
rek Nowak z Gdańska za fotografi ę „Lot”;
I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych - Mar-
cin Pietrucha, Zespół Szkół w  Gronowie Gór-
nym;

I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
- Adrianna Leszczyńska, Liceum Plastyczne 
w Gronowie Górnym, za pracę plastyczną „Wieś”;
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I miejsce w kategorii ekip balonowych - Ewa Da-
szewska za fotografi ę „Pochylnia Buczyniec”;
I miejsce w kategorii open - Paweł Klimczak za 
fotografi ę „Statek Marabut na pochylni Buczy-
niec”
Dyplomy za udział w  konkursie otrzymali: Ewa 
Jonowiecz (kategoria ekip balonowych), Anna 
Gribnau (kategoria open), Jaromir Nowak (kate-
goria ekip balonowych), Marcin Korowacki (ka-
tegoria open). 

Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie 
serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i nade-
słanie prac. 
Rozdanie nagród i dyplomów nastąpiło 15 wrze-
śnia 2012 r. w  trakcie Dożynek Powiatowych 
w Rychlikach. 

XVII sesja Rady Powiatu w Elblągu

21 września, odbyła się XVII sesja Rady Powia-
tu w  Elblągu, podczas której m. in. przekazano 
prom „Wacław II” samorządowi miasta Nieszawa, 
wręczono stypendia Starosty Elbląskiego, a także 
zapoznano się z informacjami na temat stanu śro-
dowiska na obszarze powiatu oraz stanu i struk-
tury bezrobocia. 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z  dzia-
łalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 
28 czerwca 2012 r. do 21 września 2012 r. , które 
złożył wicestarosta Maciej Romanowski. Następ-
nie informację o  stanie środowiska na obszarze 
powiatu elbląskiego w  2011 roku przedstawiła 
Romana Cichoń, kierownik Działu Inspekcji z el-
bląskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Analizy i  oceny struktu-
ry bezrobocia na terenie Powiatu Elbląskiego za 
I półrocze 2012 roku dokonała Marta Kłosińska-
-Wyżlic, kierownik Rynku Pracy z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Elblągu. Informację o przebiegu 
wykonania budżetu powiatu za I  półrocze 2012 
przedstawiła skarbnik Edwarda Mazurkiewicz. 

Radni podjęli w  czasie sesji 15 uchwał, zgodnie 
z przyjętym wcześniej porządkiem obrad. 
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Przekazanie promu „Wacław II”
Ważnym momentem XVII sesji Rady Powiatu 
w  Elblągu było podjęcie przez radnych uchwały 
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Miasto Nieszawa, po której nastąpiło podpisanie 
umowy przekazującej prom pasażersko-samo-
chodowy „Wacław II” samorządowi miasta Nie-
szawa. 

Ze strony Powiatu Elbląskiego umowę podpisa-
li Joanna Naspińska, członek Zarządu Powiatu, 
oraz wicestarosta Maciej Romanowski, zaś miasto 
Nieszawa było reprezentowane przez burmistrza 
Mariana Tołodzieckiego i  skarbnika miasta Ma-
riana Ochocińskiego. 

Zgodnie z zapewnieniami burmistrza Tołodziec-
kiego, prom pod niezmienioną nazwą będzie słu-
żył turystom odwiedzającym Nieszawę. Zostanie 
na nim umieszczona tabliczka z informacją o jego 
historii i fakcie przekazania przez powiat elbląski. 

Most w Jeziorze znowu otwarty
Marek Murdzia

Most na rzece Tinie w miejscowości Jezioro (gmi-
na Markusy), poddany ostatnio gruntownej kon-
serwacji, oddano ponownie do użytku 7 wrze-
śnia. Już od dłuższego czasu zły stan techniczny 
zabytkowego zwodzonego mostu, który wybudo-
wano pod koniec XIX w. , spędzał sen z powiek 
Zarządu Dróg Powiatowych. Ponad 170 tys. zł 
przeznaczonych na konserwację mostu z budżetu 
powiatu elbląskiego pozwoliło tej budowli wresz-
cie odzyskać dawny blask. 
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W uroczystym oddaniu mostu do użytku po re-
moncie wzięli udział przedstawiciele władz samo-
rządowych: powiatu elbląskiego – starosta Sławo-
mir Jezierski, wicestarosta Maciej Romanowski, 
wójt gminy Markusy Wacław Wielesik, wójt 
gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak a  tak-
że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Tadeusz 
Przyborski. Byli również obecni przedstawiciele 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i  nad-
zoru technicznego, którzy sprawowali pieczę nad 
przebiegiem prac konserwacyjnych. 

Przeprowadzone prace polegały na konserwacji 
konstrukcji nośnej mostu i wymianie nawierzch-
ni jezdnej ze specjalnie impregnowanego drewna 
oraz ogólnej „kosmetyce” obiektu. Obecnie po 
moście dopuszczony jest ruch pojazdów o masie 
nieprzekraczającej 8 t. 

Stypendia Starosty Elbląskiego
Podczas XVII sesji Rady Powiatu w  Elblągu, 21 
września 2012 r. , wicestarosta Maciej Romanow-
ski wręczył uczniom osiągającym wybitne wyniki 
w nauce i sporcie stypendia Starosty Elbląskiego 
za II semestr roku szkolnego 2011/2012. Otrzy-
mali je: 
z  III Liceum Ogólnokształcącego w  Elblągu - 
Ewelina Pobiarżyn;
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w El-
blągu - Dominika Czerwieniak, Katarzyna Przy-
bylińska, Monika Tabor;
z  Zespołu Szkół w  Pasłęku - Iwona Abramska, 
Elwira Bębenek, Aleksandra Bojar, Urszula Dyl, 
Katarzyna Gago, Daniel Gierałtowski, Sylwia 
Grech, Łukasz Hulanicki, Anna Ignasz, Zuzan-
na Ignatowicz, Jan Jaskot, Piotr Kowalczyk, Mi-
chalina Kryszczuk, Dominika Lemańska, Agata 
Leśniewicz, Weronika Łojek, Monika Makarska, 
Dawid Miszczuk, Kacper Oleszczuk, Agnieszka 
Pietkiewicz, Dominika Radykield, Paulina Rama, 
Edyta Rybicka, Arkadiusz Sadowski, Olga Seny-
szyn, Monika Tarasiuk, Magdalena Witka, Leszek 
Wróbel, Agata Żych. 

Wysokość stypendium wynosi od 200 do 550 zł. 
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Akty mianowania dla nauczycieli

Podziękowania dla dyrektora 
Edwarda Skalija

Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 4 września 
rozpoczęło się od miłej uroczystości wręczenia 
aktów mianowania siedmiorgu nauczycielom 
pracującym w placówkach oświatowych powiatu 
elbląskiego. 

Po odebraniu ślubowania starosta Sławomir Je-
zierski wręczył akty mianowania nauczycielom 
z następujących placówek:

 − Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ka-
mionku Wielkim: Michał Basek, Cyprian Ka-
mil Wójciak, Paweł Górny, Anna Patyk-Ro-
siak;

 − Zespół Szkół w  Pasłęku: Agnieszka Ewa Le-
śniewicz;

 − Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w  Pasłęku: Izabella Sadolewska, Wioletta 
Agnieszka Wierzbicka. 

W  uroczystości wzięli udział dyrektorzy placó-
wek - Magda Dryll, Katarzyna Panimasz i Marian 
Matuszczak oraz naczelnik Wydziału Promocji 
Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Gabriela Ef-
fenberg. 

Miłym akcentem podczas XVI sesji Rady Powia-
tu 28 czerwca były podziękowania dla Edwarda 
Skalija, który po wielu latach zakończył pracę na 
stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Pasłęku. 

Zarówno przewodniczący Ryszard Zagalski, jak 
i starosta Sławomir Jezierski w ciepłych słowach 
podkreślali zasługi dyrektora Skalija, dziękując 
za jego zaangażowanie w modernizację i  rozbu-
dowę szkoły, którą kierował przez 22 lata. Dyrek-
tor tworzył przyszłość, nadając jej lepszy kształt, 
tym samym budując poczucie satysfakcji i trwałą 
wdzięczność uczniów oraz absolwentów Zespołu 
Szkół w Pasłęku. 

Do tych podziękowań dołączył się obecny na sesji 
burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski. 
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28 czerwca, podczas XVI sesji Rady Powiatu, 
ogłoszono wyniki konkursu „Wieś z  inicjatywą” 
– edycja 2012. Celem konkursu było wyłonienie 
najciekawszych inicjatyw zrealizowanych przez 
mieszkańców wsi w  2011 r. Dyplomy i  nagrody 
laureatom wręczał starosta Sławomir Jezierski. 

Wyniki konkursu „Wieś z inicjatywą” 
– edycja 2012 
W  2012 r. do konkursu zgłosiło się 14 wsi (o  2 
wsie więcej niż w  2011 r. ). Komisja Konkurso-
wa po zapoznaniu się z wnioskami i wizji tereno-
wej wszystkich 14 wsi zgłoszonych do konkursu 
bardzo wysoko oceniła ich społeczną aktywność. 
Szczególne uznanie należy się dla tych miejsco-
wości, gdzie mimo braku świetlicy wiejskiej lub 
innego miejsca spotkań mieszkańcy organizu-
ją imprezy integracyjne, gry i zabawy dla dzieci, 
w tym często w prywatnych obiektach, wyjeżdża-
ją z dziećmi do innych miejscowości na spotka-
nia integracyjne, współuczestniczą przy budowie 
małej infrastruktury wiejskiej. 
Za osiągnięcia w  realizacji inicjatyw lokalnych 
w  powiecie elbląskim Komisja Konkursowa za-
proponowała dla wsi Aniołowo poza regulami-
nem ufundować statuetkę „Lider inicjatyw lokal-
nych powiatu elbląskiego”. 

Nagrody i wyróżnienia:
Za najciekawsze inicjatywy 2011 r. Komisja Kon-
kursowa uznała: 

Laureaci konkursu
1. I miejsce - Oleśno, gm. Gronowo Elbląskie 

– za inicjatywę rewitalizacji zabytkowej, przy-
drożnej kapliczki z 1830 r. , uporządkowanie 
kompleksu parkowego, łącznie z przygotowa-
niem małej infrastruktury na organizację spo-
tkań integracyjnych mieszkańców, adaptację 
terenu wokół stawu wiejskiego na miejsce wy-
poczynku i rekreacji, łącznie z budową wiaty, 
organizację zbiórki odpadów plastikowych 
i  ich wymianę na drzewka i krzewy oraz ich 
nasadzenie na terenie wsi oraz organizację cy-
klu spotkań integracyjnych dla mieszkańców. 
Nagroda 7 000 zł. 

2. II miejsce - Łęcze, gm. Tolkmicko – za ini-
cjatywę budowy dużej wiaty w  centrum wsi 
z  przeznaczeniem na miejsce spotkań i  or-
ganizację imprez dla mieszkańców, założenia 
oświetlenia zewnętrznego kościoła - ilumi-
nacji prezentującej nocą walory zabytkowe 
obiektu, współdziałania przy budowie drogi 
na cmentarz oraz organizacji cyklu imprez 
i spotkań dla mieszkańców. Nagroda 5 000 zł. 

3. III miejsce - Rydzówka, gm. Pasłęk – za ini-
cjatywę utworzenia ogródka sołeckiego z bu-
dową dużej wiaty oraz budowę małej wiaty 
na placu zabaw dla dzieci, organizację nawie-
zienia ziemi – ponad 30 tys. ton – na nowo 
powstające boisko sportowe, naprawy skarpy 
przy kapliczce wiejskiej oraz organizację cy-
klu spotkań wiejskich. Nagroda 3 000 zł. 

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Wieś z inicjatywą”

Gabriela E� enberg
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Wyróżnienia – po 1000 zł dla każdej z wyróż-
nionych wsi
1. Bielica, gm. Godkowo – za budowę ogrodze-

nia wokół świetlicy wiejskiej oraz organizację 
imprez dla dzieci pod hasłem „Bezpieczna                    
i atrakcyjna wieś”. 

2. Kamionek Wielki, gm. Tolkmicko – za pro-
mocję potraw regionalnych na konkursach 
kulinarnych w regionie, w tym zajęcie pierw-
szego miejsca w  konkursie „Smaki Warmii 
i Mazur na Stołach Europy” w Elblągu i Olsz-
tynie oraz pierwszego miejsca w  konkursie 
„Produkt Regionalny” w  Zastawnie, a  także 
uporządkowanie cmentarza ewangelickiego 
w Kamionku Wielkim i organizację cyklu im-
prez kulturowych i integracyjnych dla miesz-
kańców wsi.

3. Pogrodzie, gm. Tolkmicko – za aktywne 
działania na rzecz organizacji imprez adreso-

wanych do dzieci z gminy i regionu, w tym or-
ganizację Powiatowego Przeglądu Teatrzyków 
Dziecięcych pt. „Teatr pod strzechą w Wiosce 
Dzieci”, Festynu Rodzinnego w Wiosce Dzie-
ci, a  także aktywną promocję wsi tematycz-
nych „Wioska dzieci” należącą do Partnerstwa 
Miejscowości tematycznych Warmii i Mazur 
„Miejsca z Duszą”. 

4. Weklice, gm. Elbląg – za aktywizację działań 
na rzecz promocji dziedzictwa historyczno-
-kulturowego wsi poprzez organizację cyklu 
warsztatów historycznych, kulinarnych, kom-
puterowych dla mieszkańców oraz organi-
zację imprez integrujących i  aktywizujących 
społeczność miejscowości, a także prace nad 
kolejnymi projektami na rzecz pozyskania 
środków fi nansowych służących porządko-
waniu wizerunku miejscowości. 

I Piknik Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Elbląskiego 

Marlena Szwemińska

08.09.2012 r. we wsi Oleśno, gmina Gronowo El-
bląskie, odbył się I Piknik Organizacji Pozarządo-
wych Powiatu Elbląskiego. Inicjatorem pikniku 
była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego i  Starosta Elbląski. Organizacją tego-
rocznego Pikniku zajęła się wieś Oleśno – laureat 
I nagrody w konkursie „Wieś z inicjatywą” edycja 
2012. 

Na I  Piknik, przybyło wielu znamienitych gości 
min. starosta Sławomir Jezierski, przewodniczą-

cy Rady Powiatu – Ryszard Zagalski, naczelnik 
Wydziału Promocji Edukacji, Kultury i Sportu – 
Gabriela Eff enberg, koordynator ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi – Karina Ulew-
ska, wójt gminy Gronowo Elbląskie – Marcin 
Ślęzak i  przewodniczący Rady Gminy Gronowo 
Elbląskie – Roman Puchalski. 

W  pikniku wzięło udział 6 organizacji działa-
jących w  naszym powiecie: Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo – gmina Pasłęk, 
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Pamiętając, że dzień 08.09.2012 r. był Ogólnopol-
skim Dniem czytania „Pana Tadeusza”, również 
na piknikowym spotkaniu przedstawiciele sto-
warzyszeń oraz Starosta odczytali po fragmencie 
mickiewiczowskiego dzieła. Literacki akcent na 
spotkanie, wniósł również pan Wiesław Piechota 
– autor książki pt. „Bajkowa wyspa”, której ilustra-
torami były dzieci - także z Oleśna. 

I  Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Elbląskiego uwieńczył wspólny spacer po wsi 
Oleśno, na którym włodarze pokazali niezwykłe 
miejsca, które dzięki ich pracy zmieniły swoje 
oblicze, poprawiając wizerunek wsi. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się czterometrowe, słomia-
ne rzeźby przedstawiające Gospodynie i Gospo-
darzy, pospolicie zwanych Babami i  Dziadami. 
Ostatnim akcentem Pikniku było ognisko zorga-
nizowane w  zabytkowym fragmencie oleśnień-
skiego parku. 

Na koniec należy dodać, że panująca na spotka-
niu atmosfera była nacechowana wzajemną życz-
liwością i  sympatią. Uczestnicy mogli swobod-
nie omawiać plany na przyszłość, wymieniać się 
kontaktami, które w przyszłości, mamy nadzieję, 
zaowocują wspólnymi przedsięwzięciami, czego 
organizatorzy I Pikniku szczerze życzą. 

Stowarzyszenie Wsi Ogrodniki - gmina Mileje-
wo, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Za-
lesianka” - gmina Milejewo, Klub Horse-Shoe 
z Elbląga, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej 
„Rejtan” - gmina Gronowo Elbląskie i Stowarzy-
szenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomy-
słem” - Gmina Gronowo Elbląskie. 

Uczestnicy pikniku przygotowali z  tej okazji, 
słynące na ich terenie, lokalne specjały. Na sto-
łach nie zabrakło wielokrotnie nagradzanych 
potraw: anielskich ruchańców, guczmaka, zupy 
grzybowej, żuławskich ananasów, serów kozich 
„buniaki”, pieczonych ziemniaków, boczkowych 
„zawijańców” i  różnych słodkości. Atrakcją był 
olbrzymich rozmiarów piknikowy, malinowy tort 
– efekt pracy miejscowej kulinarnej artystki. 

Jednak najważniejszym celem tego pikniku była 
okazja do podzielenia się swoimi doświadczenia-
mi związanymi z  działalnością poszczególnych 
stowarzyszeń i klubów. Liderzy przedstawiali do-
konania swoich grup za pomocą przygotowanych 
specjalnie na tę okazję tablic ze zdjęciami, prezen-
tacji multimedialnych oraz fi lmów dokumental-
nych 
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Działalność Pasłęckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w roku akademickim 
2011/2012

Adam Bobrowicz

Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku w minio-
nym roku akademickim liczył 153 członków zwy-
czajnych. Wykłady i  zajęcia ze słuchaczami były 
prowadzone o  różnym przekroju tematycznym. 
Łącznie zorganizowano 31 wykładów, spotkań 
i prelekcji. Odbywały się one w pomieszczeniach 
Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Wybrane spotka-
nia były otwarte, tzn. mogli w  nich brać udział 
mieszkańcy Pasłęka i okolic. 

Informacje o  działalności w  roku akademickim 
2011/2012 zostały szczegółowo opisane na inter-
netowej www. putw. eu. 

Zajęcia językowe (angielski, niemiecki), zaję-
cia rekreacyjno–ruchowe oraz gimnastyka były 
prowadzone w  Zespole Szkół w  Pasłęku. Panie 
ćwiczyły m. in. podstawy samoobrony. Zarząd 
PUTW bardzo serdecznie dziękuję dyrektorowi 
Edwardowi Skalijowi za pomoc w organizacji za-
jęć dla słuchaczy. Od września 2011 r. słuchacze 
PUTW mogą korzystać z ośrodka Zajazd & SPA 
Remi w  Bogaczewie na warunkach preferencyj-
nych. 

Spotkania przy komputerze odbywały się w  po-
mieszczeniu Biblioteki Publicznej pod kierow-
nictwem Jerzego Miąskowskiego. Celem tych 
spotkań była popularyzacja przydatności kompu-
tera oraz praktyczne wykorzystanie usług inter-
netowych w życiu osób w wieku 50+. Nasz Uni-
wersytet ma znaczący udział w promocji miasta 
i gminy Pasłęk. Wszystkie nasze przedsięwzięcia, 
występy czy publikacje prac w serwisie You Tube 
(szczególnie pani Poli Babicz) zawsze nawiązują 
do naszego miasta. 

Dzięki zaangażowaniu grupy Pań zawiązał się Ze-
spół Wokalny PUTW „Perełki”, obecnie w  skła-
dzie 14-osobowym. W grudniu 2011 r. zaprosili-
śmy mieszkańców Pasłęka na wieczór poświecony 
poezji i pieśni patriotycznej, a w marcu tego roku 
na program Kobiety – Kobietom. Najważniejszą 
częścią tych spotkań były programy słowno–mu-
zyczne, które „Perełki” zaprezentowały bardzo 
profesjonalnie i  z  wielkim zaangażowaniem. 
Przedsięwzięcia z udziałem „Perełek” wzbudzają 
zawsze żywą reakcję uczestników spotkań. 

W maju 2012 uczestniczyliśmy w Iławie w I Prze-
glądzie Chórów Uniwersytetów III Wieku z tere-
nu Warmii i Mazur oraz braliśmy udział w kon-
ferencji związanej z Dniami Rodziny pod hasłem 
„Komunikacja Międzypokoleniowa” w  Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych. 
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Nasi słuchacze brali także aktywny udział w im-
prezach i uroczystościach organizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną, Pasłęcki Ośrodek Kultury 
oraz MOSiR. 

Organizowaliśmy także wycieczki autokarowe. 
Byliśmy na Pojezierzu Starogardzkim, w  Ma-
zurskim Parku Krajobrazowym, zwiedzaliśmy 
sanktuaria Warmii. Grupa słuchaczy dzięki War-
mińsko -Mazurskiemu UTW z Olsztyna uczest-
niczyła w  wycieczce do Petersburga. Odbylismy 
również wycieczkę do Karskrony w Szwecji. 

Zorganizowaliśmy trzy wyjazdy na przedstawie-
nia do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, 
wyjazd do teatru Studio Buff o w Warszawie oraz 
byliśmy w Olsztynie na występie Chóru Aleksan-
drowa. 

Odbywaliśmy spotkania integracyjne, mieliśmy 
kulig w Rzecznej oraz zorganizowaliśmy zabawę 
karnawałową. Byliśmy na polu golfowym oraz 
na pochylniach Kanału Elbląskiego. Uczestni-

czyliśmy w  konferencji UTW Warmii i  Mazur 
w  Działdowie oraz podtrzymywaliśmy bardzo 
dobrą współpracę ze słuchaczami UTW z Olszty-
na i Ornety. Nasz udział w imprezach organizo-
wanych przez inne Uniwersytety Trzeciego Wieku 
dobrze służy promocji naszego miasta i powiatu. 
Nie zapomnieliśmy także o sprawach duchowych. 
Mieliśmy spotkania ekumeniczne, odwiedzali-
śmy groby naszych nauczycieli, słuchaczy oraz 
bliskich nam osób. 

W tym roku realizujemy pięć zadań publicznych 
zleconych nam przez Burmistrza Pasłęka, Staro-
stwo Powiatowe w  Elblągu oraz Urząd Marszał-
kowski. Projekty realizowane są zgodnie z opra-
cowanymi harmonogramami. Dziękujemy tym 
instytucjom za wspieranie naszej działalności. 

W  roku akademickim podpisaliśmy umowę pa-
tronacką z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
z Elbląga. Od nowego roku akademickiego, dzięki 
pomocy uczelni, chcemy powiększyć naszą ofertę 
edukacyjną, by była ona jeszcze bardziej urozma-
icona i atrakcyjna. 

Działalność PUTW w  roku akademickim 
2011/2012 wymagała zaangażowania oraz wiel-
kiego wysiłku wielu osób. Wszystkim słucha-
czom, którzy aktywnie dbali o  honor, godność 
i  dobre imię naszej Uczelni w  imieniu Zarządu 
PUTW serdecznie dziękuję. Dziękuję także Pa-
niom z Zarządu za włożoną pracę oraz koleżeń-
ską współpracę. 
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Sposób na sukces
Marek Murdzia

Z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Dariusza Młotkiewicza w Pałacu Prezy-
denckim odbył się fi nał XII edycji ogólnopolskie-
go konkursu „Sposób na Sukces”. Potkanie miało 
miejsce 28 czerwca i wzięli w nim udział przed-
stawiciele powiatu elbląskiego, gdyż w gronie fi -
nalistów tegorocznej edycji konkursu znalazło się 
przedsięwzięcie z naszego regionu. 

Nagrodę drugiego stopnia w kategorii: inicjatywy 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnych otrzy-
mała inicjatywa pn. „Miejsca z duszą. Miejscowo-
ści tematyczne Warmii i Mazur – uruchomienie 
wiosek tematycznych na terenach popegeerow-
skich i podejmowanie działań tworzących miejsca 
pracy z  wykorzystaniem potencjału, umiejętno-
ści i  pomysłów mieszkańców wsi” zrealizowa-
na przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych. Podczas spotkania 
w Pałacu Prezydenckim dodatkową nagrodę Sta-
rosty Elbląskiego otrzymali przedstawiciele wsi 
Pogrodzie, którzy wyjątkowo aktywnie zaangażo-
wali się w przygotowania do konkursu. Nagrodę, 
w imieniu starosty, wręczyła Gabriela Eff enberg, 
naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblą-
gu. 
Dariusz Młotkiewicz w  imieniu Prezydenta RP 
i  własnym gratulował nagrodzonym sukcesów 
i życzył kolejnych osiągnięć. Wskazywał, że Bro-

nisław Komorowski przywiązuje bardzo duże 
znaczenie do problemów obszarów wiejskich, 
a w Pałacu Prezydenckim organizowane są deba-
ty dotyczące m. in. modernizacji wsi i  jej przy-
szłości. 

Minister wskazywał na zwiększającą się liczbę 
osób mieszkających na wsi, a jednocześnie coraz 
mniejszą liczbę osób utrzymujących się z rolnic-
twa. I dlatego, to właśnie m. in. fi naliści i uczest-
nicy konkursu „Sposób na Sukces” mają ogromny 
wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, no-
wych aktywności na obszarach wiejskich, a  tym 
samym nowych szans. 
Laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzy-
mali listy gratulacyjne Prezydenta RP, dyplomy, 
statuetki i nagrody rzeczowe. 

Konkurs ma na celu promowanie rozwoju przed-
siębiorczości, w  tym pozarolniczych przedsię-
wzięć tworzących nowe miejsca pracy, na ob-
szarach wiejskich i  w  miastach do 20 tysięcy 
mieszkańców, aktywizację gospodarczą miesz-
kańców wsi, upowszechnianie informacji o  wy-
różnionych przedsięwzięciach gospodarczych, 
upowszechnianie wiedzy o  sposobach pozyski-
wania środków na dofi nansowanie przedsięwzięć 
gospodarczych, wymianę doświadczeń i  współ-
pracę pomiędzy uczestnikami konkursu, pro-
mocję przedsięwzięć realizowanych w  ramach 
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inicjatywy Leader, promocję przedsięwzięć reali-
zowanych z  wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii. 

Konkurs „Sposób na Sukces” powstał z  inicjaty-
wy Centrum Doradztwa Rolniczego w 2000 roku 
i od tej pory jest przeprowadzany corocznie. Pa-
tronat honorowy nad konkursem sprawuje Pre-
zydent RP. 

Sztandar przekazano - 
Komitet Organizacyjny rozwiązał się
Społeczny Komitet Organizacyjny Nadania 
Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Elblą-
gu, którego pracom przewodził wicestarosta Ma-
ciej Romanowski rozwiązał się 16 sierpnia 2012 
r. Na okolicznościowym spotkaniu w  Urzędzie 
Miejskim w  Elblągu wicestarosta Romanowski 
podziękował członkom Komitetu za ich zaanga-

żowanie i pracę, dzięki którym udało się pozyskać 
od sponsorów fundusze na nowy sztandar.

Uroczyste przekazanie sztandaru odbyło się w el-
bląskim teatrze podczas wojewódzkich obcho-
dów Święta Policji 19 lipca 2012 r.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Elblą-
gu od 1 czerwca br. realizuje projekt zakładają-
cy zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, w  ramach Resortowego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy za-
stępczej”. 
  22 rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie 
powiatu elbląskiego objęte zostały opieką koor-
dynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest 
wyznaczany przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Na terenie powiatu organizatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy za-
stępczej należy w szczególności: 

 − udzielanie pomocy rodzinom zastępczym 
i  prowadzącym rodzinne domy dziecka 
w realizacji zadań wynikających z pieczy za-
stępczej,

 − przygotowanie, we współpracy z  asystentem 
rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub 
prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu 
pomocy dziecku,

 − pomoc rodzinom zastępczym oraz pro-
wadzącym rodzinne domy dziecka 
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szcze-
gólności przez organizowanie grup wsparcia,

 − zapewnianie rodzinom zastępczym oraz 
prowadzącym rodzinne domy dziecka do-
stępu do specjalistycznej pomocy dla dzie-
ci, w  tym psychologicznej, reedukacyjnej 
i rehabilitacyjnej,

 − organizowanie opieki nad dzieckiem, w przy-
padku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, 
rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzą-
cy rodzinny dom dziecka okresowo nie może 
sprawować opieki, w  szczególności z  powo-
dów zdrowotnych lub losowych albo zaplano-
wanego wypoczynku,

 − zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych infor-

macji o  dzieciach z  uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin 
przysposabiających,

 − udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowan-
kom rodzinnych form pieczy zastępczej,

 − przedstawianie sprawozdania z efektów pracy 
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 Całkowita wartość projektu wynosi  19.026 zł

Szkolenia dla rodzin zastępczych z Powiatu 
Elbląskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 
od 1 czerwca br. rozpoczęło realizację projektu 
zakładającego szkolenie dla kandydatów oraz dla 
istniejących rodzin zastępczych, w ramach Resor-
towego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin 
zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-
-wychowawczych typu rodzinnego”.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępu 
do specjalistycznych szkoleń dla kandydatów na 
rodziców zastępczych oraz istniejących rodzin 
zastępczych, a  co za tym idzie wzbogacenie ich 
wiedzy w zakresie umiejętności opiekuńczo-wy-
chowawczych.
Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastęp-
czych realizowane wg programu pn. „Szkolenio-
wy Program Umacniania Rodziny I” (SPUR I), 
zatwierdzony przez Ministra Polityki Społecznej 
w Warszawie w dniu 30.09.2004 r. (decyzja: DPS-
VI-4122-32-WB/04)
Dla zawodowych i  niezawodowych rodzin za-
stępczych, już funkcjonujących, przygotowaliśmy 
szkolenie z zakresu „Przeciwdziałania wypaleniu 
zawodowemu rodzin zastępczych z  elementami 
prawa rodzinnego i  postępowania w  sprawach 
nieletnich oraz występowania trudności opiekuń-
czo – wychowawczych w rodzinie”.
Dodatkowo program szkolenia obejmuje tema-
tykę rozwiązywania bieżących i  aktualnych pro-
blemów związanych z  wychowywaniem dzieci 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Magdalena Moneta
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Gra�  towa Familiada Krasin 2012
Aneta Dzięgo

23 czerwca w Krasinie odbyła się kolejna, tym ra-
zem Graffi  towa, Familiada Krasin 2012. Pomysł 
Stowarzyszenia Niepoprawnych Optymistów 
Krasina na pomalowanie graffi  ti muru okalające-
go teren po byłym więzieniu, od samego początku 
wzbudzał wiele kontrowersji. Widok, który zoba-
czyli goście oraz uczestnicy Familiady zaskoczył 
chyba wszystkich. Można na nim znaleźć zarów-
no Kanał Elbląski jak i widoki typowe dla graffi  ti. 
Sztukę tę można lubić lub nie. Na pewno nie moż-
na przejść obok obojętnie. W  warsztatach brały 
udział dzieci i młodzież z Krasina oraz Śliwicy. 
Sama impreza wzbudziła ogromne zainteresowa-
nie nie tylko mieszkańców Krasina. Wzięło w niej 
udział około 150 osób. Stowarzyszenie wraz z soł-
tysem Tomaszem Koralewskim zadbało o atrak-
cje dla dzieci: gry i zabawy, przejażdżka koniem 
i rowerem wodnym, pokazy Straży Pożarnej i Po-
licji z Pasłęka, malowanie muru oraz pokaz tań-
ca z  ogniem w  wykonaniu młodzieżowej grupy 
FENIKS. Dodatkową atrakcją był na pewno po-
niedziałkowy rejs statkiem między pochylniami 
ufundowany przez Żeglugę Ostródzko-Elbląską. 

Wystawę swoich prac pokazała nasza artystka Te-
resa Kulik. Organizatorzy zadbali również o gril-

lowy poczęstunek dla wszystkich uczestników 
imprezy. Po tylu atrakcjach można było wziąć 
udział w zabawie tanecznej.

Dziękując sponsorom, stowarzyszenie dzięko-
wało także za pomoc Sołtysowi, Radzie Sołec-
kiej – zwłaszcza J. Dzięgo i G. Majewskiemu oraz 
mieszkańcom i członkom stowarzyszenia. Szcze-
gólne podziękowania prezes Stowarzyszenia skie-
rowała do pań: Elżbiety Kruk oraz Krystyny Dra-
pały, podkreślając ich szczególne zasługi w pracy 
na rzecz stowarzyszenia. 

Wysiłek i trud włożony w organizację tej imprezy 
docenili także burmistrz Pasłęka Wiesław Śnie-
cikowski, wicestarosta Maciej Romanowski oraz 
fi rma ubezpieczeniowa ,,PERFECT” St. Jasina je-
den ze sponsorów imprezy. 

Zadanie jest współrealizowane ze środków: Za-
rządu Powiatu w Elblągu, Miasta i Gminy Pasłęk, 
a  także pozyskanych od sponsorów: Spółdziel-
nia Mleczarska w  Pasłęku, „PERFECT” Jasina 
– Pośrednictwo Finansowe i  Ubezpieczeniowe, 
„ERGO-HESTIA” Tow. Ubezpieczeniowe, PKO 
BP Pasłęk, BP BS z s. w Pasłęku, Mirosław Bien-

przyjętych do rodziny zastępczej (szkoła, dom, 
środowisko):

 − trudne zachowania dzieci w domu i w szkole;
 − odrzucenie i zaburzenia więzi u dzieci;
 − podstawowe sposoby radzenia sobie z  trud-

nymi zachowaniami dzieci itp.

 − Rodziny zastępcze mają również możliwość 
skorzystania z  indywidualnych spotkań ze 
specjalistami.

Całkowita wartość projektu wynosi  45.220 zł
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kiewicz ,,Ośrodek Zarybieniowy” w  Pasłęku, 
Grzegorz Skalmowski ,,Snails Garden”, Janusz 
Wołoszyński ,,TORFEX”, Agro-Plus w  Pasłęku, 
Żegluga Ostródzko-Elbląska, oraz pomoc insty-
tucji, fi rm: K.St. G. Majewscy, Sklep Spożywczy 
Krasin - Józef Pietera, Sklep Spożywczy Pasłęk – 
Janusz Świderski, Cukiernia Hildebrandt-Pasłęk, 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Straży Pożar-
nej w Pasłęku, Komisariat Policji w Pasłęku, Stow. 
Kuźnia Pruska w Pasłęku, MOSiR w Pasłęku i po-

moc mieszkańców: M.R. Śmiszek, A. Tyburska, 
M. Waszkiewicz, P. R. Koc, B.T.M. Koralewscy, 
J. Krasowski, K. Drapała, B. Rzymowska, M.P.A. 
Jakubczak, G. Kulik, I. Grabowska, W. Wąsowski, 
U. Kruk, E.S. Mikołajka, M..P. Bogusz, St. Cz. Pia-
seccy, J. Dzięgo.

Wszystkim za okazaną pomoc serdecznie dzięku-
jemy.

Plecak Pełen Kultury
Bartłomiej Zięba

„Plecak Pełen Kultury Powiatu Elbląskiego III” 
to kolejna edycja, realizowanego przez Lokalną 
Grupę Działania - Wysoczyzna Elbląska, zadania 
publicznego wspieranego przez Starostwo Powia-
towe w Elblągu, z zakresu działań na rzecz edu-
kacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży 
wiejskiej w powiecie elbląskim. 

W tym roku naszą ofertą zajęć warsztatowych ob-
jęty został obszar trzech gmin: Milejewo, Młynary 

i Tolkmicko. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają 
się ze sztuką tradycyjnego wyklejania przedmio-
tów metodą serwetkową, fl orystyką oraz  rzeźbą 
w  drewnie. Dzięki realizowanemu projektowi 
wiele „plecaków” już zapełniło się wspomnie-
niami nowych doświadczeń, dobrej zabawy oraz 
satysfakcji z efektów artystycznych i z pewnością 
będzie to temat opowieści dzieci po wrześnio-
wym powrocie do szkoły.
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
,,Uciekam na wieś, bo…”

Krystyna Brinkiewicz

Liceum Plastyczne w  Gronowie Górnym wraz 
z  Centrum Edukacji Artystycznej w  Warszawie 
oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szkoły 
w Gronowie Górnym było organizatorem pierw-
szego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
,,Uciekam na wieś, bo…”. Dla szkoły był to praw-
dziwy sprawdzian organizacyjny. 

Konkurs został wpisany do kalendarza imprez 
Centrum Edukacji Artystycznej, którego dyrektor 
powołał jury w składzie: przewodniczący - prof. 
Wojciech Sęczawa - ASP Gdańsku, członkowie - 
prof. Piotr C. Kowalski - UA w  Poznaniu, prof. 
Mariusz Dąbrowski- ASP w Warszawie, mgr Jaro-
sław Denisiuk - CS Galeria EL w Elblągu, komi-
sarz - mgr Aleksandra Matulewicz - LP w Grono-
wie Górnym (bez prawa głosu).

Celem konkursu było wykonanie prac, których 
motywem przewodnim jest wieś w  różnych 
aspektach, promocja utalentowanej młodzieży, 
wrażliwej estetycznie i  twórczo aktywnej, zachę-
canie młodzieży zdolnej, ambitnej do wypowiedzi 
w różnych dyscyplinach plastycznych, inspirowa-
nie młodych twórców do doskonalenia umiejęt-
ności, wymiana doświadczeń uczniów szkół arty-
stycznych oraz konfrontacja dokonań w zakresie 
sztuk plastycznych. 

Wpłynęło 455 prac z  30 szkół, co dowodzi, jak 
wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs. 

Nagrodzeni w konkursie:

Grand Prix:
Aleksandra Łącka «TRYPTYK « kategoria rysu-
nek, Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława 
Hasiora w Koszalinie, nauczyciel prowadzący: Ta-
deusz Walczak

1.Malarstwo:

miejsce I 
- Iwona Charyton - Liceum Plastyczne w Grono-
wie Górnym, nauczyciel prowadzący: Aleksandra 
Matulewicz, Zbigniew Chrostek

miejsce II 
- Wioleta Orzechowska „Kurnik” - Liceum Pla-
styczne w Gronowie Górnym, nauczyciel prowa-
dzący: Aleksandra Matulewicz

miejsce III - Ex aequo:
- Karina Ławrynowicz „Ściana z  drabiną” - 
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, nauczy-
ciel prowadzący: Aleksandra Matulewicz
- Urszula Kałabun „Nurek” - Liceum Plastyczne 
w  Gronowie Górnym, nauczyciel prowadzący: 
Aleksandra Matulewicz
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wyróżnienia:
- Izabela Krześlak „Cisza” - ZSP Tomaszów Ma-
zowiecki, nauczyciel prowadzący: Anna Maria 
Jurewicz
- Olga Skonecka „Maj” - Zespół Szkół Plastycz-
nych im. Józefa Brandta w Radomiu, nauczyciel 
prowadzący: Edyta Jaworska - Kowalska
- Agata Zastrzeżyńska „Indory” - Zespół Szkół 
Plastycznych w  Dąbrowie Górniczej, nauczyciel 
prowadzący: Mariusz Wnukowski
- Patryk Socik „Krowy” - Państwowe Liceum 
Plastyczne w Olsztynie, nauczyciel: Anna Koniec-
polski
- Joanna Wac - - Liceum Plastyczne w Słupsku, 
nauczyciel prowadzący: Maria Karpińska
- Fryderyk Sosnowski-Kessler „Tłum” - Liceum 
Plastyczne w Gronowie Górnym, nauczyciel pro-
wadzący: Aleksandra Matulewicz
- Kinga Ślęzak „Trzepak” - Liceum Plastyczne 
w  Gronowie Górnym, nauczyciel prowadzący: 
Aleksandra Matulewicz
- Adrianna Leszczyńska „Panienka z  okienka” 
- Liceum Plastyczne w  Gronowie Górnym, na-
uczyciel prowadzący: Aleksandra Matulewicz
2.Rysunek
miejsce II 
- Jan Kozakowski - Zespół Szkół Plastycznych 
im. Jacka Malczewskiego w  Częstochowie, na-
uczyciel prowadzący: Piotr Kaniecki
miejsce III - Ex aequo:
- Agnieszka Tomsia „Stodoła” - Zespół Szkół 
Plastycznych w  Dąbrowie Górniczej, nauczyciel 
prowadzący: Łukasz Kawka
- Adam Melnyczuk „Popołudnie na wsi” - Li-
ceum Plastyczne im. Bernarda Mirando w Zamo-
ściu, nauczyciel prowadzący: Barbara Szeptuch
Jury nie przyznało pierwszego miejsca oraz wy-
różnień w kategorii rysunek.

3.Rzeźba i płaskorzeźba
miejsce I 
- Adrianna Leszczyńska „Kura” - Liceum Pla-
styczne w Gronowie Górnym, nauczyciel prowa-
dzący: Kinga Kosacz - Drozdek
miejsce II 
- Małgorzata Zagóra „Dwie Struktury Życia” – 
Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w  Nowym 
Wiśniczu, nauczyciel prowadzący: Krystyna Jar-
czewska, Henryk Kopańczyk

miejsce III - Ex aequo:
- Julia Januszewska „Kumoszki” - Państwowe 
Liceum Plastyczne im. E. Mendelsohna w Olszty-
nie, nauczyciel prowadzący: Agnieszka Baranow-
ska
- Magdalena Barczak „Ab - Ovo” - Państwowe 
Liceum Plastyczne w  Olsztynie, nauczyciel pro-
wadzący: Agnieszka Baranowska

wyróżnienia:
- Laura Węgłowska «Dynie» - Państwowe Liceum 
Plastyczne w  Olsztynie, nauczyciel prowadzący: 
Julia Januszewska
- Sandra Kołodziejska - Państwowe Liceum 
Plastyczne im. E. Mendelsohna w Olsztynie, na-
uczyciel prowadzący: Agnieszka Baranowska
- Joanna Prusik „Ptak” - Liceum Plastyczne 
w  Gronowie Górnym, nauczyciel prowadzący: 
Kinga Kosacz-Drozdek

4.Grafi ka warsztatowa

miejsce I 
- Martyna Piątek „Pszczelarz” - Zespół Szkół Pla-
stycznych w Dąbrowie Górniczej, nauczyciel pro-
wadzący: Sylwia Pałuchowska
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miejsce II 
-Anna Marczewska „W  oborze”- Zespół Szkół 
plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w  Byd-
goszczy, nauczyciel prowadzący Karolina Górska

wyróżnienia:
- Ewelina Gryt „Kwiaty polskie” - Liceum Pla-
styczne w Supraślu
- Magdalena Bryła „W  kurniku” - Liceum Pla-
styczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży, nauczy-
ciel prowadzący: Katarzyna Swoińska

Jury nie przyznało trzeciego miejsca w kategorii 
grafi ka warsztatowa.

13 września w Centrum Sztuki Galeria EL odbył 
się wernisaż wystawy, podczas którego wręczono 
nagrody.

Konkurs sfi nansowano  ze środków Powiatu El-
bląskiego  oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Szkoły oraz przy wsparciu fi nansowym DRE sp 
zoo i Alstom Power sp zoo.

Honorowy Patronat objęli:
Starosta Elbląski Sławomir Jezierski, Prezydent 
Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk, Centrum 
Sztuki Galeria El
Patronat medialny: portEl, infoelblag, Dziennik 
Elbląski

Starosta Elbląski wicemistrzem 
Polski samorządowców w tenisie
Sławomir Jezierski, po raz kolejny, wziął udział 
w  Mistrzostwach Polski Samorządowców w  Te-
nisie, które zakończyły się 24 czerwca 2012 r. 
w  Koninie. Reprezentant powiatu elbląskiego, 
startujący w kategorii VIP, uległ dopiero w fi nale 
przewodniczącemu Rady Miasta Konina Wiesła-
wowi Steinke, zdobywając tym samym tytuł wice-
mistrza Polski samorządowców.

Podczas Mistrzostw zawodnicy rywalizowali w 4 
kategoriach, turnieju deblowym i turnieju pocie-

szenia. Przez trzy dni rywalizacji rozegrano łącz-
nie 87 meczy.
W  kat. 45-54 lat Piotr Kaczmarczyk (Świdnica) 
zwyciężył Jarosława Mazura (Koło) i w kat. do 45 
lat w  rewanżu za ubiegłoroczny fi nał ponownie 
pokonał (po wyrównanej walce) Łukasza Judka 
(Poznań). Także w  deblu tytuł obroniła para Ję-
drzej Solarski i Łukasz Judek pokonując w fi nale 
parę Piotr Kaczmarczyk (Świdnica) i Jerzy Con-
radi (Reda). Nowym mistrzem został w kat. + 54 
lat Janusz Konert (Elbląg) po wygranej w  fi nale 
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z Tadeuszem Rybińskim (Gorzów Wlkp.). Turniej 
pocieszenia wygrał Jarosław Dobrowolski (Słup-
ca) pokonując Adama Stańczuka (Gorzów Wlkp). 
Atmosfera Mistrzostw, jak donoszą organizatorzy, 
była znakomita, tak jak i postawa uczestników za-
wsze fair i na wysokim poziomie.

Reprezentacja powiatu elbląskiego 
wygrywa trójmecz w piłce na wodzie

Marek Murdzia

30 czerwca, odbył się w  Ostródzie IV Festiwal 
Krainy Kanału Elbląskiego. Jedną z  większych 
atrakcji tej imprezy był I Międzypowiatowy Pił-
karski Trójmecz na wodzie o  Puchar Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Repre-
zentacja powiatu elbląskiego okazała się niepoko-
nana we wszystkich meczach, zdobywając Puchar 
Marszałka.

Ten sportowy sukces zawdzięczamy połączeniu 
sił powiatu ziemskiego, reprezentowanego przez 
pracowników Starostwa Powiatowego w  Elblą-
gu: Ireneusza Czarnotę, Łukasza Wiśniewskiego 
i  Adama Posackiego oraz powiatu grodzkiego, 
reprezentowanego przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Elblągu: Andrzeja Korpackiego, Ry-
szarda Płyszewskiego i  Tomasza Stemporzeckie-
go.

Podczas Festiwalu odsłonięto także tablicą pa-
miątkową ku czci Adolfa Tetzlaff a w związku z ju-
bileuszem stulecia żeglugi po Kanale Elbląskim.
Po zmaganiach sportowych czas umilała muzyka 
szantowa oraz bluesowo-rockowa w  ostródzkim 
Amfi teatrze w wykonaniu zespołów Flash Creep, 
Mechanicy Szanty i Sztof. Atrakcją wieczoru była 
parada jednostek pływających po jeziorze, a  na 
zakończenie całego Festiwalu pokaz sztucznych 
ogni.

Organizatorem Festiwalu było Starostwo Powia-
towe w  Ostródzie przy współudziale partnerów 

porozumienia w  sprawie zachowania trwałości 
projektu „Zintegrowany system promocji tury-
stycznej obszaru Kanału Elbląskiego” oraz orga-
nizatorów XX Ostródzkich Dni Morza. Patronat 
nad imprezą objął Marszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.





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
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Zbigniew Zasada
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Donat Dębowski
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Piotr Bogumił Hajdukonis
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Joanna Bożena Naspińska
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Lech Popiołek
Jerzy Romanowski

Maciej Romanowski
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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


