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Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Marek Murdzia

25 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Działacza Kultury. W  świetlicy wiejskiej 

w  Majewie (gmina Milejewo) spotkali się spo-
łeczni działacze kultury z powiatu elbląskiego, dy-
rektorzy jednostek kultury, przedstawiciele władz 
samorządowych gmin i powiatu elbląskiego. 

 Po okolicznościowych wystąpieniach staro-
sty Sławomira Jezierskiego i wójta gminy Mileje-
wo Ryszarda Janusza, wręczone zostały honorowe 
odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, któ-
re Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
przyznał Marii Borowej z gminy Godkowo, Mi-
rosławie Prystupie z gminy Markusy i Ryszardowi 
Zającowi z gminy Młynary.

 Następnie starosta Sławomir Jezierski 
i  przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagal-
ski wręczyli tegoroczne Nagrody Starosty Elblą-
skiego za osiągnięcia w  dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 
Otrzymali je: Michał Fedak (gm. Rychliki), Zyg-
munt Prończyk (gm. Pasłęk), M aria Ramsz (gm. 
Milejewo), Marlena Szwemińska (gm. Gronowo 
Elbląskie), Roland Szymankiewicz (gm. Pasłęk) 
oraz Zespół Ludowy „Karszewianki” (gm. Mły-
nary) i Zespół „Melodie z Godkowa” (gm. God-
kowo).

 W części artystycznej goście mogli zobaczyć 
urocze występy dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego w Milejewie a także z Ponadlokalnej Świetli-
cy Środowiskowej w Pomorskiej Wsi. Szczególnie 
zapadł w pamięci widzów pełen emocji spektakl 
pod tytułem „Dziwny jest ten świat...”, przygo-
towany przez młodzieżową grupę teatralną „No 
Name” działającą przy Ponadlokalnej Świetlicy 
Środowiskowej w Ogrodnikach. Poza ofi cjalnym 
programem krótki występ dał również nagrodzo-
ny Zespół „Melodie z Godkowa”.

 Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac przy-
gotowanych przez Ponadlokalną Świetlicę Śro-
dowiskową w Pomorskiej Wsi, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej z Kamiennika Wielkiego, wieś Zalesie 
oraz Świetlicę ze Stoboi.

Sylwetki laureatów odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Maria Borowa (gm. Godkowo) – jest nauczyciel-
ką z 27-letnim stażem pracy. Prowadzi społecznie 
artystyczne koła zainteresowań. W ramach takich 
zajęć dzieci rozwijają swoje talenty i  zaintereso-
wania, uczestniczą w  życiu środowiska lokalne-
go, prezentując swój dorobek przy okazji świąt 
i uroczystości. Szczególne osiągnięcia przyniosła 
jej praca artystyczna z chórem dziecięcym „Pro-
myk”, zespołem wokalno-tanecznym „Pląs” oraz 
zespołem wokalnym „Nutki”.

Mirosława Prystupa (gm. Markusy) – jest kie-
rownikiem i  aktywnym członkiem Zespołu Pie-
śni i Tańca „Szuwary”, z którym osiągnęła wiele 
sukcesów, m.in. trzykrotne zdobycie nagrody 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w  Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i  Zespołów 
Śpiewaczych w  Jezioranach; zajęcie I  miejsca 
w  Międzynarodowym Przeglądzie Działalności 
Artystycznych w Radymnie; zdobycie IV miejsca 
w  kategorii tańca ludowego w  Międzynarodo-
wym Festiwalu Folklorystycznym w Anglii.
Zespół od wielu lat jest współorganizatorem licz-
nych imprez okolicznościowych w  gminie Mar-
kusy.  Pani Prystupa ma także doświadczenie 
w pozyskiwaniu dofi nansowania z różnych źródeł 
zewnętrznych na realizację projektów służących 
upowszechnianiu kultury i zachowaniu lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.  

Ryszard Zając (gm. Młynary) – w  latach 1988 
– 2010 był dyrektorem Ośrodka Kultury w Mły-
narach, który tworzył od podstaw. Swoja pracą 
przyczynił się do rozwoju tej obecnie wiodącej 
w  powiecie elbląskim jednostki. Jest pomysło-
dawcą i autorem projektów wszystkich przedsię-
wzięć kulturalnych, odbywających się na terenie 
gminy Młynary. Kilka z  nich rozwinęło się do 
rangi przedsięwzięć ogólnopolskich, np. Plener 
plastyczny „Bliżej Natury”, Ogólnopolski Prze-
gląd Kultury Mniejszości Narodowych, Młynary 
Blues Festiwal. 
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Pan Zając jest inicjatorem, założycielem i preze-
sem Stowarzyszenia Przyjaciół Młynar. Stowarzy-
szenie aktywnie wspiera i współorganizuje życie 
kulturalne gminy Młynary, skutecznie pozyskując 
zewnętrzne środki fi nansowe na realizację swoich 
projektów.
Za swoją działalności społeczną był wielokrotnie 
wyróżniany i odznaczany. Obecnie pełni funkcję 
Burmistrza Młynar.

Sylwetki laureatów Nagrody Starosty 
Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury w roku 2012

Michał Fedak (gm. Rychliki) – od 1997 r. pra-
cuje jako nauczyciel w szkole w Rychlikach. Dał 
się poznać jako osoba pełna pasji, zaangażowania 
oraz zrozumienia dla drugiego człowieka. Pracuje 
z młodzieżą uzdolnioną artystycznie, prowadząc 
tzw. edukację teatralną. Przygotowuje i  organi-
zuje występy wokalne, recytatorskie i muzyczne. 
Prowadzi naukę gry na instrumentach muzycz-
nych. Jego podopieczni zajmują wysokie lokaty 
w regionalnych konkursach artystycznych.
Tworząc wydarzenia teatralno-muzyczne propa-
gujące lokalną kulturę zajmował się też pozyski-
waniem funduszy unijnych na zajęcia dla dzieci 
i młodzieży i  ich aktywizację w dziedzinie sztu-
ki. Był założycielem zespołu muzycznego „Po-
tok” oraz zespołu lokalnego „Chór wujów”, który 
uświetniał swoimi występami lokalne uroczysto-
ści, takie jak 700-lecie Rychlik czy Dożynki Po-
wiatowe. Sprawuje opiekę nad zespołem „Praw-
dziwy Styl Warmińskiego Podwórka”, z  którym 
właśnie przygotowuje wydanie płyty. Śpiewa też 
w chórze gminnym „Buczyna”.

Zespół Ludowy „Karszewianki” (gm. Młynary) 
– powstał w 2009 r. Skład zespołu obejmuje kilka 
pokoleń – członkiniami są babcie, córki i wnucz-
ki. Stroje dla zespołu zaprojektowały i wykonały 
samodzielnie jego członkinie. Pierwszy występ 
odbył się podczas Dożynek Powiatowych w  Pa-
słęku, następnie zespół koncertował na licznych 
imprezach gminnych, regionalnych i ogólnopol-
skich.
Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia na kon-
kursach i  przeglądach zespołów folklorystycz-

nych, m.in. w 2010 r. wyróżnienie w Przezmarku, 
w 2011 r. I miejsce w kategorii występy wokalne 
na Przeglądzie Dorobku Kulturowego Obszaru 
LGD Wysoczyzna Elbląska.

Zespół „Melodie z  Godkowa” (gm. Godkowo) 
– powstał w  2007 r. Wykonuje bogaty repertu-
ar, w  tym pieśni patriotyczne, religijne, ludowe. 
Swoimi występami uświetnia wiele gminnych 
imprez okolicznościowych. Reprezentował rów-
nież z powodzeniem gminę Godkowo na Dożyn-
kach Powiatowych, Przeglądzie Chórów i Zespo-
łów Śpiewaczych w Stawigudzie, Wojciechowym 
Przeglądzie Chórów w Świętym Gaju, Przeglądzie 
Kultury Mniejszości Narodowych w  Młynarach 
oraz wielu innych festynach i imprezach w regio-
nie.
W pracę na rzecz zespołu jego członkowie wkła-
dają wiele serca i  zaangażowania, poświęcając 
swój wolny czas.

Zygmunt Prończyk (gm. Pasłęk) - w  1969 r. 
ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w  Supraślu. W  latach 1970-1975 pracował jako 
instruktor plastyki w Powiatowym Domu Kultu-
ry w  Pasłęku. W  1975 r. podjął pracę w  Teatrze 
Dramatycznym w Elblągu jako scenograf i w la-
tach 1979-1983 studiował malarstwo w  PWSP 
w Gdańsku. Przez 25 lat pracy w charakterze sce-
nografa opracował około 50 projektów scenogra-
fi i do sztuk teatralnych i spektakli. Jest czynnym 
członkiem ZPAP, wystawia swoje prace w  kraju 
i za granicą – indywidualnie i zbiorowo. Prowa-
dził warsztaty malarskie w  Młynarach. Inspiru-
ją go Żuławy i  charakterystyczne w  ich pejzażu 
wierzby, trawy i  rośliny wodne. Wspiera dzia-
łalność Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym. 
Posiada Srebrny Krzyż Zasługi a  w  ubiegłym 
roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go przyznał mu odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”.

Maria Ramsz (gm. Milejewo) – od 24 lat zaan-
gażowana w  pracę na rzecz upowszechniania 
kultury w gminie Milejewo. Ma niezwykle cenny 
talent do budzenia wśród swoich wychowanków 
zainteresowania kulturą. Rodzice jej podopiecz-
nych sami coraz liczniej angażują się w organizo-
wanie życia kulturalnego gminy. Współpracuje 
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Duże zainteresowanie wzbudziła informacja na 
temat planowanych w najbliższym czasie remon-
tów dróg wojewódzkich przebiegających przez 
powiat elbląski, którą przedstawił Tadeusz Ciem-
ny, kierownik rejonu w  Elblągu Zarządu Dróg 
Wojewódzkich.
 Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad 
radni podjęli również 18 uchwał.

z  lokalnymi organizacjami pozarządowymi przy 
organizacji festynów i imprez okolicznościowych, 
takich jak Gminny Przegląd Jasełek, Festyn Dnia 
Rodziny, Dzień Strażaka, Familejada Szkolna, 
bale karnawałowe i wielu innych.

Marlena Szwemińska (gm. Gronowo Elbląskie) 
– od 2009 r. mieszkanka Oleśna, w którym pod-
jęła się pracy społecznej na rzecz lokalnego śro-
dowiska. Inicjatorka powołania Stowarzyszenia 
Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z  pomysłem”, 
którego została prezesem. Wspiera rozwój kul-
turalny dzieci i młodzieży, organizując letnie wa-
kacje ze sztuką oraz zimowe ferie dla dzieci. An-
gażuje przy tym dorosłych mieszkańców Oleśna 
i Gronowa Elbląskiego. Zorganizowała wiele im-
prez kulturalnych o zasięgu powiatowym, takich 
jak Noc Świętojańska w Oleśnie, Pożegnanie Lata 
2011. Pozyskała fundusze na rewitalizację terenu 
wokół zabytkowej kapliczki w Oleśnie, a także na 
budowę wiaty z  przeznaczeniem na lokalne im-
prezy kulturalne. Zorganizowała w Oleśnie arty-
styczne spotkania dzieci i  młodzieży niepełno-
sprawnej, udostępniając własną stodołę na zajęcia 

z  arteterapii. Organizowała wystawy lokalnych 
artystów w Oleśnie, Aniołowie i na Jarmarku Do-
minikańskim.
Współpracuje z  Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pro-
pagując rozwój artystyczny osób niepełnospraw-
nych. Organizowała i uczestniczyła w wielu semi-
nariach i warsztatach dla nauczycieli i terapeutów 
osób niepełnosprawnych, gdzie prowadziła zaję-
cia z zakresu arteterapii.

Roland Szymankiewicz (gm. Pasłęk) – od 1985 
r. jest członkiem orkiestry dętej przy OSP w Zie-
lonce Pasłęckiej. Od 1999 r. udziela się również 
muzycznie w zespole „No Problem”. Swoimi wy-
stępami uświetnia wiele lokalnych i powiatowych 
uroczystości oraz świąt kościelnych. Poświęca 
swój wolny czas graniu w  orkiestrze i  zespole. 
Podczas prób stara się zachęcić do działalności 
kulturalnej młodsze pokolenia i  kształtować ich 
wrażliwość muzyczną. Jest zwolennikiem wycho-
wania przez muzykę, o  czym świadczy choćby 
fakt, że jego córka i syn są również członkami or-
kiestry dętej. 

XV sesja Rady Powiatu w Elblągu 
– absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Dnia 27 kwietnia odbyła się XV sesja Rady Po-

wiatu w  Elblągu, której głównym punktem 
obrad było rozpatrzenie sprawozdania z  wyko-
nania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2011 rok 
oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
w  Elblągu. Uchwałę w  tej sprawie radni podjęli 
jednogłośnie.
 W  części informacyjnej radni wysłuchali 
sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za 
okres od 30 marca do 27 kwietnia, które przed-
stawił starosta Sławomir Jezierski. Sprawozdanie 
z realizacji rocznego programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i  o  wolontariacie za 
2011 r. przedstawiła Gabriela Eff enberg, naczel-
nik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultu-
ry i Sportu.
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 Wśród wyróżnionych odznaką osób z  po-
wiatu elbląskiego znalazł się również Wacław 
Wielesik, wójt gminy Markusy.

Powierzenie stanowisk dyrektorów 
placówek oświatowych
Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 10 maja pod-

jął uchwały o powierzeniu Krystynie Brinkie-
wicz stanowiska dyrektora Liceum Plastycznego 
w  Gronowie Górnym na okres kolejnych pięciu 
lat oraz o  powierzeniu Marii Kizyk stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku 
na taki sam okres. Obie panie zajmowały te same 
stanowiska w poprzedniej pięcioletniej kadencji.
 Z kolei na posiedzeniu w dniu 12 czerwca,  
Zarząd Powiatu podjął uchwały w  sprawie po-
wierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim 
Magdzie Dryll na okres kolejnych pięciu lat oraz 
powierzenia na taki sam okres stanowiska dyrek-
tora Zespołu Szkół w  Pasłęku Katarzynie Pani-

masz, która dotychczas pełniła funkcję wicedy-
rektora tej placówki.

Zasłużeni dla województwa 
warmińsko-mazurskiego
29 maja  odbyła się uroczysta sesja sejmiku 

województwa związana z  obchodzonym 
27 maja Świętem Samorządu Terytorialnego. Na 
Zamku Kapituły Warmińskiej w  Olsztynie wy-
różniono z  tej okazji zasłużonych samorządow-
ców z Warmii i Mazur, wśród których znaleźli się 
m.in. przewodniczący Rady Powiatu w  Elblągu 
Ryszard Zagalski oraz starosta Sławomir Jezierski. 
Otrzymali oni Odznaki za zasługi dla wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. 
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Starostwo Powiatowe w  Elblągu wzięło udział 
w zapoczątkowanej przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego 
akcji „Majówka z Polską”.
 Po raz pierwszy budynek urzędu na Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony 
2  maja został uroczyście udekorowany licznymi 
biało- czerwonymi fl agami. W ten sposób Powiat 
Elbląski włączył się do ogólnopolskich działań 
na rzecz rozpowszechniania i  umacniania więzi 
obywatelskich i tożsamości narodowej, promują-
cej przywiązanie do naszych narodowych barw – 
bieli i czerwieni.

Majówka 
z Polską

„O północy w Paryżu” Liceum Plastyczne 
podbija Francję

Joanna Walkiewicz, kl. III LP

Czy marzenia się spełniają? Czy głęboko ukry-
te przed światem pragnienia są w stanie uj-

rzeć światło dzienne i oślepić swym blaskiem?
 Po raz pierwszy uwierzyłam, że tak …
Zapoczątkowany dwa lata temu projekt European 
Environment Ambassadors (Europejscy Amba-
sadorzy Środowiska) promujący ochronę środo-
wiska i oszczędzanie zasobów energii w Europie, 
umożliwił uczniom oraz nauczycielom z Liceum 
Plastycznego w Gronowie Górnym współpracę ze 
szkołami z  Hiszpanii, Walii i  Francji. Poza pro-
pagowaniem ekologicznego trybu życia, tworze-
niem plakatów, oraz Eko-fi lmów uczniowie mieli 
również szansę na poznanie tradycji i obyczajów 
innych krajów.
 Tym razem ruszyliśmy na podbój Francji
 Swoją podróż do Stolicy Mody rozpoczęli-
śmy, ruszając ze spokojnego Limoges, w którym 
odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. 
W  międzyczasie wybraliśmy się do Rocamado-
ur, Sanktuarium Czarnej Madonny, położone-
go w  niezwykle malowniczym zakątku Francji, 
wśród skał Owernii. Miasto wybudowane wręcz 
w  pionie przylega bezpośrednio do skał. Zagłę-

biliśmy się również w  podziemnych jaskiniach 
Gouff re de Padirac, tak niezwykłych i  wyjątko-
wych, że aż trudno uwierzyć, ze to wszystko po-
wstało jedynie dzięki sile natury. Cztery dni to 
za mało by prawdziwie doświadczyć i poznać to 
wspaniałe miasto i okolice. 
 Zmęczeni całodziennym podziwianiem, 
odwiedziliśmy piękne muzeum i  fabrykę porce-
lany. Dzień mijał, lecz byliśmy zbyt podekscyto-
wani by zasnąć. Z niecierpliwością czekaliśmy na 
postawienie pierwszych kroków w Paryżu. Długa 
jazda przegrzanym, ciasnym „busikiem” nie ostu-
dziła naszego entuzjazmu.
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 Pejzaż stolicy Francji ukazał się nam do-
kładnie o północy. Olśnił swym blaskiem, wywo-
łując uśmiech na twarzach. 
 Wspaniała pani przewodnik oczekiwała 
nas pod Wieżą Eiffl  a, jednakże z powodu naszego 
spóźnienia nie załapaliśmy się na ostatnie wejście 
na szczyt. Panią Sylwię spotkaliśmy przy Łuku 
Triumfalnym.Jednak dopiero kiedy usłyszeliśmy 
od kelnera z  pobliskiej restauracji, głośne ,,We-
lcome in Paris!”, uwierzyliśmy, że wszystko, co nas 
otaczało, nie było snem. Porzuciliśmy swoje baga-
że, by przez następne pięć godzin móc swobodnie 
poruszać się po mieście.
 Szybkim, wojskowym tempem przemiesz-
czaliśmy się z miejsca na miejsce. Nie było cza-
su ani chęci na marudzenie. Całą naszą uwagę 
pochłaniały widoki miasta, miasta - które nigdy 

nie śpi! Zapachy z restauracji, charakterystyczna 
muzyka, odgłosy przejeżdżających samochodów 
i  melodyjna mowa francuzów, budowały klimat 
tego miejsca.
 Oczarował nas Główny Ratusz Miejski 
i jego historia. Natomiast Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej wprawiło nas w osłupienie, Katedra No-
tre Dame zapewniła nam chwilę zadumy, a Punkt 
Zero dał nadzieję, że jeszcze tam wrócimy.
 W  środku nocy wszystko wydaje się jesz-
cze wspanialsze. Luwr jest wręcz nie do opisania! 
Przepiękna fasada, cudowne zdobienia, także na-
wet panujący półmrok nie mógł odebrać temu 
miejscu blasku chwały. Idąc wzdłuż Sekwany, mo-
gliśmy podziwiać piękną grę świateł padających 
z Muzeum d’Orsay, gdy odbijały się na wodzie. 
 Nie mogę jednak zaprzeczyć, że najpraw-
dopodobniej najważniejszym celem naszej wę-
drówki po Paryżu, była jedyna w swoim rodzaju 
Wieża Eiffl  a. Ostatni, lecz nie mniej ważny punkt 
zwiedzania, objawił nam się w pełnym majestacie 
przy pierwszych blaskach wschodzącego słońca. 
Już niesamowicie zmęczeni, ale dumni i szczęśli-
wi, z  uśmiechami na ustach zrobiliśmy ostatnie 
zdjęcia, żegnając tym samym Paryż i jego piękno.
 Budzący się dzień, oświetlił słońcem pano-
ramę wąskich uliczek, restauracji przycupniętych 
jedna obok drugiej, kolorowych stoliczków cze-
kających na gości, złotych kopuł budowli. Na każ-
dym rogu twarze, ważne dla obywateli, spogląda-
jące z pomników. 
 Taki  Paryż zapamiętam…

Obozy szkoleniowe w Braniewie dla I i II klasy liceum 
ogólnokształcącego o nachyleniu obronnościowym 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku

Bolesław Czechowski

W  dniach 14-18.05. 2012 r. odbył się obóz 
szkoleniowy I  klasy liceum ogólnokształ-

cącego o nachyleniu obronnościowym w 9 Bryga-
dzie Kawalerii Pancernej w BRANIEWIE. 
Kadeci po raz pierwszy znaleźli się w warunkach 
koszarowych. Zapoznali się z  warunkami pracy 

i  służby żołnierzy zawodowych oraz sprzętem 
wojskowym i uzbrojeniem.
Od pierwszego dnia musieli przestrzegać zasa-
dy regulaminów oraz porządek dnia. O  godz. 
6.00 „pobudka”- słanie łóżek, (niektórzy chcieli 
dzwonić po pomoc mamy), przygotowanie do 
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zaprawy, sprzątanie tzw. „rejonów”, wietrzenie 
izb żołnierskich. O  godz. 7.00 zaprawa poranna 
razem z żołnierzami brygady – około 3 km bie-
gu. Po śniadaniu od godz. 8.00 szkolenie. Kadeci 
poznali i mogli zająć każde stanowisko w: czołgu 
T-72, BWP - bojowym wozie piechoty, ZSU-dzia-
ło przeciwlotnicze, samobieżne działo „Gożdzik” 
(haubica) na podwoziu gąsienicowym. Zapoznali 
się z moździerzem – kaliber 120 mm oraz bronią 
strzelecką różnego typu, którą rozbierali na części  
i składali z powrotem.
W  godz. popołudniowych po treningu musztry 
trenowali na hali sportowej lub pływali w basenie 
miejskim. O  godz. 19.00 kolacja, o  21.00 - apel 
wieczorny i o godz., 22.00 – capstrzyk.   
W dniu 17.05.2012 r. kadeci przemieścili się woj-

skowymi ciężarówkami (większość po raz pierw-
szy) do tzw. „rejonu operacyjnego przeznaczenia”, 
gdzie odbyły się drużynowe mistrzostwa klasy 
w biegu na orientację (mapa  „BAUDA”). Kade-
ci mieli za zadanie zlikwidować niedobitki tzw. 
„grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika”. 
Zwyciężyła drużyna kadet Małgorzaty Bujel, któ-
ra pierwsza dotarła do mety po wykonaniu zada-
nia. Po dotarciu i zwiedzeniu Fromborka, pluton 
marszem ubezpieczonym przegrupował się do 
Braniewa, zwiedzając i oddając hołd żołnierzom 
radzieckim spoczywającym na pobliskim cmen-
tarzu (około 40 tys.). 
Był to marsz na około 25 km, który kadeci zali-
czyli bez większego problemu. Obiad każdemu 
smakował po tym wybornie.  
       W piątek (18.05.2012r.) kadetki spotkały się 
z panią starszą szeregową, a kadeci z panem cho-
rążym aby porozmawiać o warunkach pełnienia  
służby wojskowej. O  godz. 12.00 po rozliczeniu 
sprzętu kwaterunkowego i spotkaniu na Sali Tra-
dycji z Dowódcą Brygady Panem ppłk Dariuszem 
Szlendakiem kadeci z  kl. I  szczęśliwie powrócili 
do swoich domów.   

Spotkanie z Dowódcą Brygady w Sali Tradycji

Lekcja historii – cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej Pożegnanie z Dowódcą Brygady

Kadetka Małgosia pierwszy raz w życiu trzyma kbk AK czyli tzw. „kałasznikowa”
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 W dniach 21-25.05. 2012 r. odbył się obóz 
szkoleniowy II klasy liceum ogólnokształcącego 
o nachyleniu obronnościowym w 9 Brygadzie Ka-
walerii Pancernej w Braniewie. Kadeci II rocznika 
po raz drugi znaleźli się w  warunkach koszaro-
wych, więc adaptacja była bardzo szybka. Kosza-
ry nie stanowiły dla nich tajemnicy, bo wszystko 
było znane z poprzedniego obozu, nawet bociany 
na dachach budynków koszarowych, gdzie zbu-
dowały swoje gniazda. Z uwagi na wyjazd prawie 
całej brygady na poligon do Bemowa Piskiego, 
szkolenie kadetów miało nieco inny charakter niż 
poprzednio. 
Kadetów przyjął i przywitał na sali tradycji bryga-
dy mjr Grzegorz Piotrowski. Następnie z marszu 
kadeci udali się na trening musztry. Po zakwa-
terowaniu w  bloku koszarowym w  izbach żoł-
nierskich wyposażonych w  tapczaniki, lodówki, 
czajniki elektryczne, wspólną kuchnię z  wypo-
sażeniem czyli w  warunkach internatowych ka-
deci przemaszerowali do centrum miasta gdzie 
każdy spożył posiłek. W godzinach popołudnio-
wych cześć kadetów w udała się na halę sporto-
wą, a druga część na basen miejski. O godz. 19.00 
kolacja, o 21.00 - apel wieczorny i o godz., 22.00 
–capstrzyk. Od pierwszego wszyscy dnia musieli 

przestrzegać zasady regulaminów oraz porządek 
dnia. 
We wtorek o godz. 6.00 „pobudka” - słanie łóżek, 
przygotowanie do zaprawy, sprzątanie tzw. „re-
jonów”, wietrzenie izb żołnierskich. O godz. 7.00 
zaprawa poranna razem z żołnierzami brygady – 
około 3 km biegu. 
Po śniadaniu od godz. 8.00 szkolenie. Kadeci 
zapoznali się w  bloku szkolenia z  tzw. „izbą ta-
libską”, gdzie zgromadzono wszelkie dostępne 
elementy i  rzeczy związane z  misjami zagra-
nicznymi, zwłaszcza z  pobytem naszych wojsk 
w  Afganistanie. Była tam również makieta tere-
nu przedstawiająca górzysty charakter tego kraju, 
jego zabudowę, sieć dróg i  roślinność. Niektóre 
z  naszych kadetek były bardzo zainteresowane, 
jak żyją kobiety afgańskie, przebierając się za nie. 
Była to bardzo pouczająca lekcja na temat warun-
ków pobytu naszych żołnierzy w sytuacji wojny. 
Następnie, przy pięknej słonecznej pogodzie 
i  temperaturze +29-30 stopni, cały pluton udał 
się do Nowej Pasłęki – portu położonego przy uj-
ściu rzeki Pasłęki do Zalewu Wiślanego. Zgodnie 
z założeniem taktycznym, dowódca brygady na-
kazał wykonać naszemu plutonowi marsz (prze-
mieszczenie) do Nowej Pasłęki celem pobrania 
amunicji i  żywności dla naszych wojsk walczą-
cych w  okrążeniu, a  jedyną drogą zaopatrzenia 
była droga morska poprzez port w Nowej Pasłę-
ce. Przemieszczenie, mimo trudnych warunków 
(wysoka temperatura), odbyło się bez większych 
zakłóceń. Kadeci wykonali marsz na odległość 
około 21 km. Po wykonaniu zadania (misji) zmę-
czeni bezpiecznie wrócili do miejsca dyslokacji.
W środę, 23 maja kadeci zapoznali się z pracą sa-

Nasza kadetka (uczennica) przebrana za Afgankę

Kadeci po dotarciu do portu w Nowej Pasłęce



Biuletyn Informacyjny

11

perów, którzy oczyszczali teren na przykoszaro-
wym placu ćwiczeń. Każdy miał okazję sprawdzić, 
jak działa wykrywacz metalu. Wszyscy przekona-
li się w praktyce, że nie jest to łatwe i bezpieczne 
zajęcie. 
Potem odbyły się mistrzostwa klasy (plutonu) 
w  biegu na orientację na mapie „OGRODY” 
koło Braniewa, będące jednocześnie zajęciami 
szkoleniowymi dla tych, którzy startowali po raz 
pierwszy. Było to preludium do zawodów w dniu 
następnym (czwartek) czyli I  rundy Mistrzostw 
Powiatu Braniewskiego w  biegu na orientację. 
Nikt z kadetów nie miał większych problemów na 
trasie biegu. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy. Startowali rów-
nież opiekunowie. Wychowawczyni klasy Justy-
na Konopacka zajęła w swojej kategorii wiekowej 

I  miejsce. Potem wszyscy udali się do centrum 
miasta gdzie z  okazji święta Straży Granicznej 
odbył się pokaz sprzętu używanego przez tę for-
mację. Wszyscy zainteresowani, po obejrzeniu 
sprzętu, mogli skosztować tradycyjnej „żołnier-
skiej grochówki”. W godzinach popołudniowych 
odbył się turniej halowej piłki nożnej, gdzie nasi 
kadeci zajęli drugie miejsce, ustępując drużynie 
z  15 batalionu saperów, ale zwyciężając szkołę 
(klasę mundurową) z Pieniężna, będącą także na 
krótkim obozie w brygadzie.
W  piątek, ostatnim dniu zgrupowania, o  godz. 
08.30, po spotkaniu w  Sali Tradycji z  Dowódcą 
Brygady Panem ppłk Dariuszem Szlendakiem 
i  rozliczeniu sprzętu kwaterunkowego, kadeci 
z kl. II szczęśliwie powrócili do swoich domów. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  El-
blągu poszukuje kandydatów na rodziców za-

stępczych dla dzieci pozbawionych prawidłowej 
opieki i  wychowania przez rodziców biologicz-
nych. 

Rodzina zastępcza, to taka rodzina która 
tymczasowo lub stale opiekuje się i  wychowuje 
dzieci, zapewniając im całkowitą opiekę. Zapew-
nia dzieciom odpowiednie warunki do prawi-
dłowego rozwoju fi zycznego i  intelektualnego. 
Dba o zdrowie, ubranie czy wyżywienie. Dogląda 
rozwoju i postępów w szkole, pogłębia zaintere-
sowania, dba o wypoczynek wakacyjny. Przyjęcie 
dziecka do rodziny zastępczej przez małżeństwo, 
czy osobę samotną następuje najczęściej bez zry-

Potrzebni rodzice zastępczy
Magdalena Moneta

wania więzi z rodziną biologiczną dziecka. Nowa 
rodzina dba o  podtrzymywanie tych więzi. Ro-
dzina zastępcza nie jest rodziną adopcyjną – wy-
pełnia obowiązki rodzicielskie bez przyjmowania 
pełni praw rodzicielskich.

Jesteśmy zainteresowani tworzeniem no-
wych rodzin zastępczych i  zawodowych rodzin 
zastępczych, które z  racji chęci, predyspozycji 
i którym los dziecka nie jest obojętny, chcą podjąć 
się wypełniania funkcji rodzica zastępczego.

Kandydaci na rodziców zastępczych mu-
szą mieć w sobie ogromne pokłady miłości i cier-
pliwości, aby stworzyć dom, który jest marzeniem 
bardzo wielu opuszczonych, samotnych czy za-
niedbanych dzieci.

Próba znalezienia czegoś wybuchowego Wszyscy gotowi do biegu na orientację
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Pełnienie funkcji rodziny zastępczej (spokrew-
nionej, niezawodowej, zawodowej, w tym zawo-
dowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 
i zawodowej specjalistycznej) może być powie-
rzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania 
pieczy zastępczej;

2) nie są i  nigdy nie były pozbawione wła-
dzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im 
ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – 
w  przypadku gdy taki obowiązek w  sto-
sunku do nich wynika z tytułu egzekucyj-
nego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czyn-
ności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opie-
ki nad dzieckiem, co zostało potwierdzo-
ne zaświadczeniami o  braku przeciw-
wskazań do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, wystawionymi przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe 
i  mieszkaniowe umożliwiające dziecku 
zaspokojenie jego indywidualnych po-
trzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fi zycznego i spo-
łecznego,

b) właściwej edukacji i  rozwoju zaintereso-
wań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie-
zawodowej lub zawodowej może być powierzone 
osobom, które nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

W przypadku rodziny zastępczej niezawodo-
wej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę 
musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczo-
ne dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie 
kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 
 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej spo-

krewnionej (tj. u  rodzeństwa lub dziad-
ków dziecka);

 1.000 zł miesięcznie – w przypadku dziec-
ka umieszczonego w  rodzinie zastępczej 
zawodowej i rodzinie zastępczej niezawo-
dowej (niespokrewnionej).

Formy zawodowej rodziny zastępczej:
1) zawodowa (nie więcej niż 3 dzieci);
2) zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego (umieszcza się dziecko nie 
dłużej niż na okres 12 miesięcy lub do za-
kończenia postępowania sądowego o po-
wrót dziecka do rodziny, przysposobienie, 
umieszczenie w  rodzinnej pieczy zastęp-
czej)

3) zawodowa specjalistyczna (nie więcej niż 
3 dzieci legitymujących się orzeczeniem 
o  niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o  znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; oraz dzieci na pod-
stawie ustawy z dnia 26 października 1982 
r. o postępowaniu w sprawach nieletnich)
 

Zawodowej rodzinie zastępczej przysługuje 
miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 2.000 zł.

Zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej 
funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje mie-
sięczne wynagrodzenie nie niższe niż 2.600 zł. 

Aby stanowić rodzinę zastępcza zawodową 
trzeba posiadać co najmniej 3-letnie doświadcze-
nie jako rodzina zastępcza oraz pozytywną opinię 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu El-
bląskiego zainteresowanych utworzeniem ro-
dzin zastępczych na spotkanie z pracownikami 
Centrum w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Szczegółowych informacji na temat 
możliwości utworzenia rodziny zastępczej 
udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Za-
stępczej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 
– 15.30 pokój nr 11 i 12.
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Promocja Krainy Kanału Elbląskiego 
nagrodzona w Katowicach
Podczas konferencji „PR w samorządzie” zor-

ganizowanej w  Katowicach, samorząd wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego otrzymał 
nagrodę Grand Prix w  kategorii promocja pro-
jektów unijnych za projekt „Zintegrowany system 
promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskie-
go”, realizowany w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-
2013. Biorą w nim udział jako partnerzy powiaty:  
elbląski, iławski i ostródzki. 
 Promocja obszaru Kanału Elbląskiego jest 
prowadzona m.in. na stronie internetowej www.
krainakanaluelblaskiego.com , na której turyści 
mogą znaleźć wszystkie niezbędne informacje, 
a  także w  ramach targów turystycznych, gdzie 
wystawiana jest makieta kanału, ciesząca się du-
żym zainteresowaniem odwiedzających. 
 IX Konferencja „PR w  samorządzie” pod 
hasłem PROJEKT była poświęcona trzem kluczo-

wym tematom: wpływ inwestycji na rozwój jed-
nostek samorządu terytorialnego, komunikacja 
oraz kampanie wizerunkowe miast i  regionów. 
Wśród wykładowców znaleźli się znani i  cenie-
ni specjaliści z  branży Public Relations: Izabella 
Laskowska, Barbara Labuda, Marek Skała, Seba-
stian Chachołek, Mariusz Sokołowski, dr Dariusz 
Tworzydło, dr Krzysztof Koj, dr Wojciech K. Szal-
kiewicz, prof. Sławomir Smyczek oraz reprezen-
tujący Katowice prezydent Piotr Uszok oraz Wal-
demar Bojarun. 
 Konkurs „Kryształy PR-u” odbył się po raz 
pierwszy. Samorządy były nominowane w pięciu 
kategoriach: najlepszy wizerunek miasta w  me-
diach społecznościowych, najlepszy fi lm promo-
cyjny, najlepsza promocja projektów unijnych, 
najlepsza kreatywna kampania promocyjna oraz 
najlepsza gazeta miejska/biuletyn.  Konferencja 
odbyła się w dniach 23-25 maja 2012.

Sukces powiatu na Wiosennych Targach 
Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach”

Gabriela E� enberg

W dniach 21-22 kwietnia w Warmińsko-Ma-
zurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w  Olsztynie miały miejsce IV Wiosenne Targi 
Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”. W trakcie 
targów każdy z powiatów organizował ekspozycję 
pod hasłem „Weekend na wsi”. Starostwo Powia-
towe w Elblągu do zorganizowania wspólnej eks-

pozycji zaprosiło Stowarzyszenie Elbląski Klaster 
Turystyczny. 
 Na stoisku prezentowali swoje prace arty-
ści ludowi z terenu naszego powiatu (rzeźba, haft  
ludowy, wyroby z  wosku). Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Vitalis” z  Zastawna, gm. Młynary, 
promowało  swoje ekologiczne wyroby wędliniar-
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skie. Udostępniano zwiedzającym materiały pro-
mocyjne, m.in. o  Kanale Elbląskim i  o  menno-
nitach. Prezentowany był fi lm o  krainie Kanału 
Elbląskiego. Miały także miejsce występy Zespołu 
Ludowego „Karszewianki” z Karszewa, gm. Mły-
nary.  

 Stoiska każdego z powiatów podlegały oce-
nie. W  punktacji tej powiat elbląski został bar-
dzo wysoko oceniony, zajmując drugie miejsce. 
Otrzymaliśmy puchar, który w  imieniu powiatu 
odebrała Hanna Skrobotun, prezes Elbląskiego 
Klastra Turystycznego.  

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
mennonitów 

Adam Bobrowicz

17 maja 2012 roku, w ramach działalności Pa-
słęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

odbyło się spotkanie z  Gabrielą Eff enberg - na-
czelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblą-
gu - na temat „Mennonici na Żuławach”.
 Mennonici jest to jeden z nurtów anabap-
tyzmu, wywodzący tę nazwę od swego założy-
ciela Menno Simonsa. W  wyniku prześladowań 
część wspólnoty mennonickiej opuściła w  1555 
roku Holandię. Na Żuławach mennonici osiedli-
li się na terenach dotychczas niezamieszkanych, 
dając początek tzw. kolonizacji olenderskiej. Byli 

niezwykle pracowici, wykazywali się ogromną 
zręcznością i kunsztem, jeśli chodzi o osuszanie 
bagien, w ciągu stu lat udało im się osuszyć znacz-
ny obszar ziemi. Stworzyli kulturę o  niezwykle 
surowych obyczajach i zasadach, ich „religią” była 
praca. Byli bardzo uczciwi. W wyniku I Rozbio-
ru rozproszyli się po wielu krajach. Obecnie na 
świecie żyje ok. 1 mln mennonitów – szczegól-
nie w USA, Niemczech i Rosji. Na terenie Żuław 
można dziś znaleźć wiele trwałych pamiątek po 
nich: domy podcieniowe, zabudowy gospodarcze, 
domy modlitwy, wiatraki, cmentarze mennonic-
kie oraz wierzby płaczące. Obiekty te spotykamy 
m.in. w Markusach, Stalewie, Rozgardzie, Wikro-
wie, Szaleńcu, Stogach, Tropach, Fiszewie i Jezio-
rze. 
 Spotkanie spotkało się z dużym zaintereso-
waniem słuchaczy PUTW. Pani Gabriela zainspi-
rowała nas do pogłębienia wiedzy o menonitach. 
 Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w El-
blągu za pomoc przy organizacji tego spotkania 
oraz Pani Gabrieli Eff enberg za bardzo interesują-
ce przedstawienie problematyki mennonitów na 
Żuławach.
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Uczniowie zgłębiają wiedzę z zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Paulina Mańkowska

W dniu 20.04.2012 r. w Szkole Podstawowej 
w Godkowie odbyły się fi nały powiatowe 

Turnieju Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym 
dla szkół podstawowych i  gimnazjalnych oraz 
Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgim-
nazjalnych. W fi nałach powiatowych udział wzię-
ło 11 szkół podstawowych, 6 szkół gimnazjalnych 
i 2 szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu el-
bląskiego. 
 Dzieci i  młodzież ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych rywalizowała w czterech konku-
rencjach:

 − rozwiązywanie testu z przepisów ruchu dro-
gowego, 

 − jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogo-
wego,

 − jazdy sprawnościowej rowerem po torze prze-
szkód,

 − zadań praktycznych z  zakresu udzielania 
pierwszej pomocy.

 Wśród szkół podstawowych najlepszymi 
okazały się:

 − I miejsce: Szkoła Podstawowa w Godkowie,
 − II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłę-

ku, 
 − III miejsce: Szkoła Podstawowa w Pogrodziu. 

 Wśród szkół gimnazjalnych najlepszymi 
okazały się:

 − I miejsce: Gimnazjum w Dobrym,
 − II miejsce: Gimnazjum w Milejewie,
 − III miejsce: Gimnazjum w Tolkmicku.

 Wśród uczestników ze szkół podstawowych 
największą wiedzą w  zakresie przepisów ruchu 
drogowego wykazała się Patrycja Adamczyk ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku, zdobywając 
23 punkty, natomiast wśród szkół gimnazjalnych 
najwięcej punktów z testu zdobyli uczniowie: Jo-
anna Wojtas z Gimnazjum w Tolkmicku i Paweł 
Palczyński z Gimnazjum w Milejewie.

 Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych ry-
walizowała w sześciu konkurencjach:
- test z przepisów ruchu drogowego,
- sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji, 
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- sprawdzian z obsługi codziennej pojazdu,
- jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „Tale-
rzem Stewarta”,
- jazda sprawnościowa motorowerem. 
 Zespół Szkół Ekonomicznych i  Technicz-
nych w Pasłęku, w składzie: Sebastian Gocał, To-
masz Kowalczyk, Jakub Mańka, Jan Połumacka-
nycz - opiekun, zwyciężył nad drużyną Zespołu 
Szkół w Pasłęku. 
 Najwięcej punktów z testu z przepisów ru-
chu drogowego zdobył Sebastian Gocał. 
 Zwycięskie drużyny będą reprezentować 
powiat elbląski w fi nałach wojewódzkich. 
 Najlepsi uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. Pucha-
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ry ufundował Starosta Elbląski, Dyrektor Word 
w  Elblągu oraz Komendant Policji w  Elblągu. 
Nagrody rzeczowe uczestnicy otrzymali dzięki 
wsparciu przedsiębiorców działających na terenie 
powiatu elbląskiego, władz Gminy Elbląg, Gminy 
Młynary i Gminy Tolkmicko. Za okazane wspar-
cie bardzo dziękujemy.

  Wyrazy podziękowania należą się: Wójto-
wi Gminy Godkowo Januszowi Grzywalskiemu 
za ufundowanie pysznego obiadu, Staroście El-
bląskiemu Sławomirowi Jezierskiemu za pomoc 
w zakupie śniadania dla uczestników, Dyrektoro-
wi Szkoły Podstawowej w Godkowie Zdzisławo-
wi Białobrzeskiemu za ciepłe przyjęcie i okazaną 
pomoc.
Dziękuję również współorganizatorom: Komen-
dzie Miejskiej Policji w  Elblągu, Wojewódzkie-
mu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w  Elblągu, 
Szkole Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu 
i  wszystkim, którzy pomagali w  organizacji tur-
nieju popularyzującym wiedzę w zakresie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

W Tolkmicku ponownie ruszają 
sekcje żeglarskie

Jerzy Sukow

Po 20 latach przerwy, w Tolkmicku ponownie 
ruszają sekcje żeglarskie. Na początek coś 

optymistycznego - zajęcia dla najmłodszych będą 
się odbywać na nowiutkich „optymistach”. 
 W sobotę, 26 maja, miało miejsce uroczy-
ste otwarcie Uczniowskiego Klubu Sportowego 
TOLKMICKO. Mieliśmy zaszczyt gościć: burmi-
strza Andrzeja Lemanowicza, zastępcę burmistrza 
Józefa Zamojcina, proboszcza parafi i pod wezwa-
niem św. Jakuba w Tolkmicku, księdza Sławomira 
Szczodrowskiego, bosmana portu w  Tolkmicku, 
Marylę Kozłowską, kierownika Komendy Policji 
w  Tolkmicku Sylwestra Rosoła oraz burmistrza 
miasta partnerskiego z  Hermingdorf (Niemcy), 
Klausa Kotwinborga wraz z Mariuszem Lokajem. 
Po uroczystym otwarciu i chrzcie jednostek, miał 

miejsce poczęstunek przy grillu. Następnie za-
przyjaźniona jednostka SAR w Tolkmicku umoż-
liwiła dzieciom wraz z rodzicami zapoznanie się 
ze morskim sprzętem ratowniczym, co zrobiło 
wielkie wrażenie.
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Pragniemy podziękować:
• UMiG Tolkmicko za zakup sprzętu żeglar-

skiego: łódek i kamizelek asekuracyjnych
• Panu Józefowi Krawcowi za kiełbaski i napoje
• Państwu Stankiewiczom za udostępnienie 

grilla

• Panu Jarosławowi Szulcowi
• Panu Torbjörnowi Börjessonowi, fi rmie BPS 

Sweden za zakup łódki typu Optimist wraz 
z wózkiem slipowym

 Działalność UKS TOLKMICKO rozpoczęła 
się kilka miesięcy temu od spotkania grupy sym-
patyków żeglarstwa. Zaczęliśmy działać, nawiąza-
liśmy współpracę z UMiG Tolkmicko, rozpoczęło 
się pisanie wniosków o  dofi nansowanie zakupu 
sprzętu i  działalności instruktorskiej. Następnie 
rozpoczęliśmy kampanię promocyjną.
 Wszystko zaczęło się od „Tolkmickich 
Wici”. Następnie obeszliśmy wszystkie wywia-
dówki z rodzicami w Szkole Podstawowej w Tolk-
micku. W końcu,  w szkole w sali gimnastycznej, 
mieliśmy przyjemność spotkać się z  dziećmi 
i przez jedną lekcję mogliśmy pokazać sprzęt i za-
prezentować naszą ofertę.
 Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły, Marcie 
Drożdżewskiej, za udostępnienie świetnej możli-
wości kontaktu z dziećmi i rodzicami. 

 Zainteresowanych naszą działalnością za-
praszamy na stronę: www.ukstolkmicko.blogspot.
com

Internet w Starostwie Powiatowym
Krystyna Skrzypek

W budynku Starostwa Powiatowego w Elblą-
gu już od ubiegłego roku funkcjonuje info-

mat oraz punkt publicznego dostępu do Internetu 
– tzw. PIAP. 
 Są to produkty zrealizowanego wspólnie 
z  Województwem Warmińsko–Mazurskim pro-
jektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopa-
smowego dostępu do Internetu i  sieci PIAP-ów 
w  Województwie Warmińsko–Mazurskim”. Pro-
jekt ten realizowany był w ramach VII Osi prio-
rytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2007-2013 – Społeczeństwo Informacyjne, dzia-
łanie 7.1 Tworzenie infrastruktury Społeczeństwa 
Informacyjnego. Całkowity wkład fi nansowy 
wniosło Województwo, przy czym łączny budżet 
projektu wynosił 20 821 625,00 PLN.
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, popu-
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larnie zwane PIAP-ami (od angielskiego terminu 
Public Internet Access Point), to miejsca umożli-
wiające wszystkim zainteresowanym, bez wyjąt-
ku, nieodpłatny dostęp do urządzeń kompute-
rowych i  Internetu. W  Starostwie Powiatowym 
w Elblągu sprzęt ten użytkują nie tylko pełnoletni 
interesanci urzędu, którzy przy załatwianiu spraw 

niejednokrotnie potrzebują skorzystać ze sprzętu 
informatycznego. Punkt jest oblegany również 
przez młodszą część społeczeństwa. W dobie po-
wszechnej cyfryzacji dzieci bardzo chętnie korzy-
stają z możliwości,  jakie daje im komputer i  In-
ternet. 

Rzucali podkową o Puchar Starosty
Marek Murdzia

Kapryśna aura nie zniechęciła miłośników 
rzutu podkową, którzy, jak co roku, licznie 

stawili się 2 czerwca w  podelbląskim Jagodnie. 
Tegoroczny turniej w  rzucie podkową o  Puchar 
Starosty Elbląskiego zgromadził blisko 80 zawod-
niczek i zawodników z całego kraju. Rywalizacja 
przebiegała w kilku konkurencjach: turniej gmin 
powiatu, grand prix dziennikarzy, turniej druży-
nowy open, indywidualne turnieje kobiet i męż-
czyzn.
 W  czasie zawodów panowała wesoła, ko-
leżeńska atmosfera, co charakterystyczne dla en-
tuzjastów tej dyscypliny rekreacyjno-sportowej. 
Ten miły nastrój wśród uczestników docenili or-
ganizatorzy, przyznając liczne dodatkowe dyplo-
my i wyróżnienia w takich kategoriach, jak m.in. 
wrażenie artystyczne, gracja rzutów, pogoda du-
cha, waleczność, wdzięczne zbieranie podków, 
itp.
 W turnieju reprezentacji gmin powiatu el-
bląskiego na podium miejsca zajęły:
 
 1. gmina Markusy – 419 punktów;
 2. gmina Gronowo Elbląskie – 415 punktów;
 3. gmina Młynary – 293 punkty.

 Grand Prix Dziennikarzy 2012 wywalczył 
z wynikiem 64 punkty redaktor Dziennika Elblą-
skiego – Witold Chrzanowski.

 W turnieju drużynowym open na podium 
stanęły zespoły:
 
 1. TKKF LOTOS Gdańsk – 728 punktów;
 2. KS SIODŁO I Markusy – 632 punkty;
 3. TR WYDMY Bydgoszcz – 626 punktów.

 W  kategorii indywidualnej kobiet zwycię-
żyły:

 1. Feliksa Kozłowska – KM KAPER Bydgoszcz 
– 220 punktów;
 2. Karina Ulewska – Klub HORSE-SHOE El-
bląg – 173 punkty;
 3. Katarzyna Idczak – TR WYDMY Bydgoszcz 
– 149 punktów.

W kategorii indywidualnej mężczyzn triumfowa-
li:

 1. Janusz Biełous – TKKF LOTOS Gdańsk – 
224 punkty;
 2. Sławomir Grabowski – TKKF LOTOS 
Gdańsk – 206 punktów;
 3. Włodzimierz Gadomski – SIATKARZE 
Elbląg – 187 punktów.

 Wszystkie zwycięskie drużyny otrzyma-
ły puchary i  dyplomy, zaś zwycięzcom katego-
rii indywidualnych starosta Sławomir Jezierski 
wręczył medale, dyplomy i  nagrody rzeczowe. 
Elbląski Klub „Horse-Shoe”, który był organiza-
torem zawodów jest najstarszym stowarzysze-
niem w  Polsce popularyzującym rzut podkową. 
W przyszłym roku w czerwcu planowane są uro-
czyste obchody 20-lecia istnienia Klubu i specjal-
nie zorganizowane na tę okazję międzynarodowe 
zawody w rzucie podkową.

 Turniej w  Jagodnie zorganizowano przy 
fi nansowym wsparciu Starostwa Powiatowego 
w Elblągu. Więcej zdjęć i wyników na stronie in-
ternetowej Klubu: www.horseshoe.republika.pl
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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
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Krzysztof Grygo, tel. 55 236 49 26
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Piotr Kubicki, tel. 55 239 49 35
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Marek Murdzia, tel. 55 239 49 63

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Paczkowska, tel. 55 239 49 34
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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


