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Przedstawiciele powiatu Rezina 
z Mołdawii odwiedzili powiat elbląski

Marek Murdzia

Od 24 do 28 czerwca w  powiecie elbląskim 

przebywała sześcioosobowa delegacja samo-

rządowców z  mołdawskiego powiatu Rezi-

na. Ambasador RP w Kiszyniowie już w maju 

2012  r. przedstawił propozycję nawiązania 

współpracy z  tym rejonem. Zarząd Powiatu 

w Elblągu zaakceptował pomysł, oferując wy-

mianę doświadczeń związanych z  funkcjono-

waniem samorządności w Polsce, współpracę 

gospodarczą, wymianę młodzieży, itp.

Powiat elbląski ma już bogate doświadczenia 

we współpracy z  niemieckim powiatem Stei-

nburg, z  którym od 12 lat prowadzi ożywio-

ną wymianę kulturalną, sportową, wyjazdy 

młodzieży oraz wymianę doświadczeń zwią-

zanych z  funkcjonowaniem samorządów obu 

powiatów. W ubiegłym roku samorząd powia-

tu elbląskiego w  partnerstwie z  Marszałkiem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego był 

głównym organizatorem XI Polsko-Niemie-

ckiego Kongresu Komunalnego w Elblągu pod 

hasłem „Młodzież przyszłością Europy – do-

świadczenia polskich i  niemieckich samorzą-

dów w ostatniej dekadzie”.

Z kolei Partnerstwo Wschodnie w naszym re-

gionie nie ma dużych tradycji. Mając doświad-

czenia we współpracy z samorządem niemie-

ckim, powiat elbląski chciałby je przenieść 

w inny rejon Europy. Rezina jest rejonem rol-

niczym, o  podobnej liczbie mieszkańców – 

powiat elbląski liczy około 56,7 tys. mieszkań-

ców, zaś Rezina około 52,6  tys. W  powiecie 

elbląskim dominuje produkcja rolnicza, 70% 

mieszkańców mieszka na wsi, podobnie jest 

u  partnera. Porównywalny charakter obu re-

jonów z pewnością ułatwi nawiązanie kontak-

tów i wzajemną współpracę.

Zakładamy, że nasze wspólne działania w kolej-

nych latach przyczynią się do zbliżenia Mołdawii 

do Unii Europejskiej oraz rozwoju Partnerstwa 

Wschodniego. Przewidujemy rozwój bezpo-

średnich kontaktów międzyludzkich a  także 

nawiązanie kontaktów gospodarczych, kultu-

ralnych, sportowych, edukacyjnych, promocję 
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osiągnięć naukowych, również promocję tu-

rystyki w  obu regionach. Planujemy aktywną 

współpracę w zakresie promocji demokracji, sa-

morządności, a także wizji funkcjonowania Unii 

Europejskiej oraz kierunków jej rozwoju.

W skład delegacji regionu Rezina weszli rad-

ni, urzędnicy samorządowi i lokalni przedsię-

biorcy. Przewodniczącym delegacji był Lilian 

Rusu, pełniący w powiecie Rezina funkcję na-

czelnika Wydziału Planowania Usług i Wspie-

rania Inwestycji, koordynujący również współ-

pracę zagraniczną w regionie.

Podczas wizyty w  powiecie elbląskim goście 

odwiedzili Zespół Szkół w Pasłęku, gdzie zapo-

znali się z polskim systemem edukacji. Sporo 

uwagi poświęcono zagadnieniom związanym 

ze szkolnictwem zawodowym. Funkcję gospo-

darzy i  przewodników po szkole pełniły Ga-

briela Eff enberg, naczelnik Wydziału Promocji 

Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Kata-

rzyna Panimasz, dyrektor placówki. Delegacja 

mołdawska chwaliła bardzo dobrą i nowoczes-

ną bazę dydaktyczną oraz przyjazną atmosferę 

panującą w  szkole. Wiele pytań dotyczyło za-

sad i skali wspierania zadań z zakresu edukacji 

w powiecie przez administrację rządową.

Przy okazji pobytu w  Pasłęku goście złoży-

li krótkie wizyty w  stadninie koni w  Rzecz-

nej oraz na polu golfowym Sand Valley, gdzie 

szczególnie interesowali się możliwościami in-

westowania przez zagranicznych przedsiębior-

ców w Polsce.

Bardzo ciekawe było spotkanie w  elbląskim 

Parku Technologicznym i  wizyta w  działają-

cych na jego terenie fi rmach. Dyrektor Paweł 

Lulewicz bardzo szczegółowo zaprezentował 

cele powołania Parku Technologicznego oraz 

dotychczasowe osiągnięcia przedsiębiorstw, 

które w nim podjęły działalność. Dużym prze-

życiem była praktyczna możliwość spraw-

dzenia, jak funkcjonują zaawansowane tech-

nicznie urządzenia, będące na wyposażeniu 

laboratoriów i pracowni.

Kolejnym punktem programu wizyty było 

spotkanie z  władzami Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w  Elblągu. Po salach wy-

kładowych i  laboratoriach oprowadzał dy-

rektor Instytutu Politechnicznego PWSZ 

doc. dr inż. Jarosław Niedojadło. Na delegacji 

wrażenie zrobiło nowoczesne wyposażenie sal 

dydaktycznych i laboratoriów uczelni.

Podczas spotkania z  burmistrzem miasta 

i gminy Młynary była okazja przedyskutować 

wiele praktycznych aspektów funkcjonowania 

jednostki samorządu terytorialnego. Podczas 

bardzo ożywionej dyskusji goście dopytywa-

li o szczegóły dotyczące przeprowadzania wy-

borów samorządowych, zasad konstruowania 

budżetu gminy, procentowy udział poszcze-

gólnych elementów budżetu, w  tym wielkość 

dotacji i subwencji państwowych. Przy tej oka-

zji, Jacek Augustynowicz, sekretarz powiatu, 

omówił prawne uwarunkowania funkcjono-

wania samorządów terytorialnych w Polsce.

Duże wrażenie na gościach zrobiła wizy-

ta w  nowoczesnym Zakładzie Produkcyjnym 

Spółdzielni Mleczarskiej „Spomlek” w Młyna-

rach. W roli przewodnika wystąpił dyrektor Jó-

zef Kaczyński, który bardzo szczegółowo omó-

wił cały proces produkcji serów, począwszy od 

zakupu mleka od producenta, a  skończywszy 
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na konfekcjonowaniu i opakowaniu. Goście za-

dawali wiele pytań związanych z ekonomiczny-

mi aspektami prowadzenia działalności przez 

spółdzielnie mleczarskie w  Polsce. Spotkanie 

zakończyło się degustacją serów produkowa-

nych w Młynarach.

Bardziej rekreacyjny charakter miała wizyta 

w  gospodarstwie agroturystycznym „Vitalis” 

w Zastawnie. Delegacja z Mołdawii poznała za-

sady prowadzenia ekologicznej farmy, była też 

możliwość skosztowania potraw przygotowy-

wanych w tradycyjny sposób. Na zakończenie 

pobytu w gospodarstwie rozegrany został mię-

dzypaństwowy mecz rzutu podkową pomiędzy 

samorządowcami powiatu Rezina a  powiatu 

elbląskiego. Gościom sprzyjało szczęście po-

czątkującego i  wygrali mecz niewielką różni-

cą punktów. W nagrodę, oprócz pamiątkowych 

dyplomów, otrzymali komplety podków do 

gry, zobowiązując się do popularyzacji tej ory-

ginalnej dyscypliny w swoim regionie.

Podczas ofi cjalnej kolacji, która upłynęła 

w  bardzo serdecznej, przyjacielskiej atmosfe-

rze, goście z Mołdawii mieli okazję bezpośred-

niej rozmowy nie tylko z  przedstawicielami 

władz powiatu elbląskiego w  osobach prze-

wodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Zagal-

skiego, starosty Sławomira Jezierskiego i wice-

starosty Macieja Romanowskiego, ale również 

wymiany spostrzeżeń z  poszczególnymi rad-

nymi uczestniczącymi w  spotkaniu. Była to 

doskonała sposobność do podsumowania wi-

zyty i ustalenia planów dalszych działań w za-

kresie współpracy obu powiatów.

W  ostatnim dniu pobytu goście mieli okazję 

praktycznie zapoznać się z pracą radnych po-

wiatu podczas odbywającej się tego dnia sesji. 

Korzystając z okazji, Lilian Rusu, przewodni-

czący delegacji powiatu Rezina przedstawił 

multimedialną prezentację swojego regionu, 

która wzbudziła duże zainteresowanie radnych 

i zaproszonych na sesję gości. Następnie Rada 

Powiatu w Elblągu zatwierdziła projekt umo-

wy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Elblą-

skim, a  Powiatem Rezina w  Mołdawii w  za-

kresie współpracy gospodarczej, kulturalnej, 

sportowej, turystycznej, naukowej oraz samo-

rządowej. Dokument na ręce Liliana Rusu zło-

żył starosta Sławomir Jezierski z prośbą o prze-

kazanie go władzom powiatu Rezina.

Dużą atrakcją dla gości okazała się wycieczka 

do Malborka połączona ze zwiedzaniem Mu-

zeum Zamkowego. Goście poznali również 

z przewodnikiem  elbląskie Stare Miasto, które 

zrobiło na nich duże wrażenie. Ponieważ Moł-

dawia nie ma dostępu do morza, goście prag-

nęli skorzystać z bliskości Bałtyku i odwiedzić 

jedną z nadmorskich plaż. Życzenie to udało się 

zrealizować poza ofi cjalnym programem wizy-

ty ku wielkiemu zadowoleniu uczestników.

Goście przez cały czas pobytu w  Polsce za-

dawali wiele pytań, chcąc dowiedzieć się jak 

najwięcej o  funkcjonowaniu przedsiębiorstw 

i  instytucji w  kraju członkowskim Unii Eu-

ropejskiej. Ich duże zainteresowanie wieloma 

praktycznymi rozwiązaniami w naszym regio-

nie świadczy o  chęci przeniesienia dobrych 

praktyk do powiatu Rezina w Mołdawii.

Projekt współfi nansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora. Treści prezentowane w niniejszej publikacji 
nie są tożsame z ofi cjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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Wizyta u Lecha Wałęsy
16 stycznia  Lech Wałęsa przyjął w swoim biu-

rze na gdańskiej Starówce wicestarostę Macie-

ja Romanowskiego. Spotkanie było związane 

z  Polsko-Niemieckim Kongresem Komunal-

nym, który odbył się w Elblągu w połowie paź-

dziernika 2012 r.

Lech Wałęsa przyjął zaproszenie na Kongres, 

jednak z powodu wyjazdu za granicę nie mógł 

wziąć w  nim udziału. Mimo to wspierał or-

ganizatorów tego przedsięwzięcia, a  do jego 

uczestników przesłał osobisty list.

Wicestarosta Romanowski podziękował Le-

chowi Wałęsie za okazane wsparcie i  przeka-

zał pamiątkowe wydawnictwa pokongresowe 

oraz okolicznościowy grawer od organizato-

rów. Do podziękowań dołączył się obecny na 

spotkaniu przewodniczący Rady Miejskiej El-

bląga Jerzy Wcisła, który był współorganizato-

rem Kongresu.

Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmo-

sferze – Lech Wałęsa zapewnił o swej sympatii 

dla Elbląga i jego mieszkańców. Obiecał w przy-

szłości wspierać wszystkie ważniejsze inicjaty-

wy naszego regionu, o ile wiek i zdrowie starsze-

mu panu na to pozwolą, jak dodał żartobliwie.

XXI sesja Rady Powiatu w Elblągu

Podczas XXI sesji Rady, która odbyła się 22 

marca, zostały uroczyście wręczone stypendia 

Starosty Elbląskiego dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych Powiatu Elbląskiego za I seme-

stru roku szkolnego 2012/2013 za osiągnięcia 

w nauce, artystyczne i sportowe.

W  części informacyjnej sesji radni zapoznali 

się ze sprawozdaniem z  działalności Zarządu 

Powiatu w Elblągu za okres od 8 lutego 2013 r. 

do 22 marca 2013 r., które przedstawił staro-

sta Sławomir Jezierski. Następnie analizę i oce-

nę struktury bezrobocia na terenie działania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu za 2012 

rok a także informację nt. realizacji projektów 

współfi nansowanych z  Europejskiego Fundu-

szu Społecznego oraz wykorzystanie środków 

Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnie-

nia i  łagodzenia skutków bezrobocia i  akty-

wizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Elblągu w 2102 roku przedstawiła dy-

rektor PUP Iwona Radej.

Radni podjęli również 7 uchwał, zgodnie 

z przyjętym wcześniej porządkiem obrad.
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Uczniowie, którzy otrzymali stypendia Starosty Elbląskiego 
za I semestr roku szkolnego 2012/2013

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

w Elblągu

1. Tabor Monika

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

1. Sosnowski-Kessler Fryderyk

2. Magalska Natalia Katarzyna

Zespół Szkół w Pasłęku

1. Abramska Iwona

2. Bojar Aleksandra

3. Bojar Izabela

4. Charuk Filip

5. Czerniak Klaudia

6. Grech Sylwia

7. Hulanicki Łukasz

8. Ignasz Anna

9. Ignatowicz Zuzanna Agnieszka

10. Karpińska Joanna Izabela

11. Kowalczyk Piotr

12. Kozakiewicz Paula

13. Miszczuk Dawid

14. Pietkiewicz Agnieszka Alina

15. Rama Paulina

16. Rydzewska Żaneta

17. Sadowski Arkadiusz Jędrzej

18. Senyszyn Olga

19. Starzyńska Milena

20. Tarasiuk Monika

21. Witka Magdalena

22. Żych Agata

 Wysokość stypendium wynosi od 400  zł do 

550 zł.
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Powiat Elbląski w gronie laureatów 
rankingu Związku Powiatów Polskich

Związek Powiatów Polskich od wielu lat pro-

wadzi Ogólnopolski Ranking powiatów, miast 

na prawach powiatu oraz gmin. W podsumo-

waniu roku 2012 Powiat Elbląski znalazł się 

gronie laureatów, zajmując wysokie 8. miejsce 

w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.

Zwycięzcą w  tej kategorii okazał się Powiat 

Drawski, który tym samym otrzymał honoro-

wy tytuł Dobry Polski Samorząd 2012. Uroczy-

ste ogłoszenie wyników połączone z  wręcza-

niem dyplomów odbyło się podczas Kongresu 

Regionów w Świdnicy .

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów pro-

wadzony przez Związek Powiatów Polskich to 

jedyny w  Polsce tego rodzaju ranking samo-

rządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów 

w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.

Utrzymanie przez dany samorząd pierwsze-

go miejsca w Rankingu co najmniej do końca 

danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwa-

la na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Sa-

morządu". Tytuł taki przysługuje tylko lidero-

wi rankingu na koniec danego roku.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć 

kategorii jednostek samorządu terytorialnego: 

powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 

60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 

120 tys. mieszkańców; miasta na prawach po-

wiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 

gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfi kowane w  Rankingu są 

oceniane przez ekspertów ZPP według wielu 

kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach 

tematycznych takich jak: działania proinwesty-

cyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawia-

jące jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjo-

nowania jednostki samorządu terytorialnego; 

rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie sy-

stemów zarządzania bezpieczeństwem infor-

macji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie dzia-

łań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja 

rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicz-

nych; współpraca krajowa i międzynarodowa; 

działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wy-

ników osiąganych przez samorząd oraz zreali-

zowanych projektów.

Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą 

wnieść swój wkład w powodzenie swojej gmi-

ny lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez 

siebie prywatnie ekologiczne instalacje odna-

wialnych źródeł energii, np.  słonecznej, geo-

termalnej, wodnej, ale także energii wiatru, 

otoczenia i biomasy. Po weryfi kacji regulami-

nowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej 

w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie 

tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale 

całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rze-

czywistymi uczestnikami tego Rankingu.

Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują 

Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć 

oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.
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Klimat dla powiatu

Starostwo Powiatowe w  Elblągu uczestniczy 

w  projekcie „Dobry Klimat dla Powiatów”, 

w ramach którego została przeprowadzona de-

bata pt.  „Wypracowanie społecznych założeń 

dla Powiatowego Programu Niskoemisyjnego 

Rozwoju, czyli strategii rozwoju przy założe-

niu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych”. 

Spotkanie odbyło się 24 stycznia w Starostwie 

Powiatowym w Elblągu. Do udziału w spotka-

niu zaproszono reprezentantów różnych grup 

społecznych, tj. samorządowców, lokalnych 

przedsiębiorców, członków organizacji spo-

łecznych, a także mieszkańców powiatu.

Edukacja klimatyczna i stabilne prawo jako waż-

ny element zachęty do podejmowania rozwią-

zań proklimatycznych i  środowiskowych – to 

dwa elementy, które przewijały się podczas dys-

kusji na wszystkich powiatowych debatach kli-

matycznych organizowanych przez Instytut na 

rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich.

Przeprowadzono łącznie 93 powiatowych de-

bat klimatycznych projektu Dobry Klimat dla 

Powiatów. Wzięli w nich udział przedstawiciele 

powiatów, lokalnych gmin, członkowie organi-

zacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębior-

cy. Obecność przedstawicieli biznesu z jednej, 

a  przedstawicieli organów samorządowych 

z drugiej strony dała możliwość skonfrontowa-

nia poglądów obu tych grup w dziedzinie za-

kresu ingerencji w środowisko i klimat.

W dyskusjach prezentowano wiele pomysłów 

na podejmowanie działań chroniących kli-

mat. Podczas debat okazało się, że problema-

tyka ochrony klimatu i  adaptacja do zmian 

klimatu jest w  powiatach różnie postrzega-

na. Niektóre powiaty są bardzo zaangażowa-

ne w ochronę klimatu, widząc w tym korzyści 

dla siebie, inne dopiero rozważają sens działań 

proklimatycznych.

– Celem naszych debat było sprowokowanie 

dyskusji w środowisku polskich samorządów 

na temat konieczności ochrony klimatu i ad-

aptacji do ich zmian. W niektórych regionach 

Polski debaty przyciągnęły wielu zaintere-

sowanych. Na przykład w  Bielsku-Białej czy 

Mrągowie, liczba uczestników przekroczy-

ła nasze oczekiwania. Ale były też powiaty, 

gdzie temat działań proklimatycznych wciąż 

„raczkuje”, a  zainteresowanych nim jest nie-

wielu – mówi dr Wojciech Szymalski koordy-

nator projektu Dobry Klimat dla Powiatów – 

cieszy nas jednak fakt, że w wyniku naszych 

debat do Sieci Powiatów na rzecz Klimatu 

przystąpiło 11 powiatów! – Oznacza to, że 
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w  Polsce buduje się sieć samorządów, które 

uznają konieczność ochrony klimatu, widzą 

w  tym wymierne korzyści dla mieszkańców 

i  rozwoju powiatu, chcą dzielić się swoimi 

doświadczeniami w tym zakresie i stać się li-

derami działań proklimatycznych w Polsce – 

dodaje dr Wojciech Szymalski.

Temat ochrony klimatu ma szeroki wymiar 

i  może być rozpatrywany w  wielu aspektach. 

Z  perspektywy nie tylko czysto ekologicznej 

czy zmian klimatu, ale również zdrowia miesz-

kańców, rozwój gospodarki lokalnej poprzez 

rozwój rozporoszonej energetyki opartej na 

odnawialnych źródłach energii czy termomo-

dernizacji budynków.

Na debatach starano się stworzyć wizję danego 

powiatu w roku 2030, widząc go przez pryzmat 

zmian klimatu, jego ochrony i  polityki prokli-

matycznej. Uczestnicy debat prowadzili obra-

dy w grupach, aby na końcu zarekomendować 

swoje wnioski wszystkim pozostałym uczestni-

kom, a  potem spisane przekazać staroście po-

wiatu. Praktycznie we wszystkich debatach wy-

mieniano dwa czynniki niezbędne do podjęcia 

skutecznych działań chroniących klimat i środo-

wisko. Pierwszy to edukacja ekologiczna już od 

pierwszych klas szkoły, a nawet w przedszkolu.

Drugi czynnik, jaki wymieniano, to stabilne 

prawo jako ważny element zachęty do podej-

mowania rozwiązań proklimatycznych i  śro-

dowiskowych. – Towarzyszył temu postu-

lat systemu zachęt, także fi nansowych, gdyż 

w pierwszej fazie energetyka rozproszona jest 

kosztowna – opowiada Tadeusz Narkun ze 

Związku Powiatów Polskich.

Spisane wnioski z  powiatowych debat klima-

tycznych zostały  przedstawione Ministrowi 

Środowiska. Ministerstwo Środowiska zain-

teresowane jest przebiegiem projektu Dobry 

Klimat dla Powiatów i  powiatowymi debata-

mi klimatycznymi, nad którymi objęło patro-

nat. Kolejnym krokiem dyskusji w środowisku 

samorządowym o adaptacji do zmian klimatu 

i rozwijaniu lokalnej gospodarki nieemitującej 

szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych 

będzie 16 regionalnych konferencji klimatycz-

nych. Pierwsza z nich odbyła się już w czerw-

cu tego roku.
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Powiat elbląski w Witrynie Obywatelskiej 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ogłaszany corocznie przez Starostwo Powia-

towe w Elblągu konkurs pn. „Wieś z inicjaty-

wą” został umieszczony w  Witrynie Obywa-

telskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w  kategorii „Wspólnota obywatelska”. Witry-

na ma na celu wspieranie uczestnictwa oby-

wateli w  zarządzaniu sprawami publicznymi 

i jest miejscem gromadzenia oraz upowszech-

niania działań obywatelskich, które mogą być 

szerzej stosowane.

Corocznie, 1 marca, Kapituła powoływana 

przez Prezydenta RP ogłasza kolejną edycję 

konkursu o  Nagrodę Obywatelską Prezyden-

ta RP. W konkursie tym biorą udział działania 

obywatelskie zawieszone na Witrynie po 1 mar-

ca roku poprzedzającego, a  także zawieszone 

wcześniej, jeśli w ostatnim roku zostały rozwi-

nięte i ten fakt został odnotowany na Witrynie. 

Uroczyste wręczenie Nagród i  dyplomów od-

bywa się każdego roku w maju przy okazji ob-

chodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Powiat elbląski wyróżniony 
przez Prezydenta RP

28 maja w  Pałacu Prezydenckim w  Warsza-

wie obyło się spotkanie samorządowców oraz 

przedstawicieli środowisk działających na 

rzecz samorządu z całej Polski z prezydentem 

Bronisławem Komorowskim z okazji Dnia Sa-

morządu Terytorialnego. Podczas uroczysto-

ści wręczono odznaczenia państwowe, po raz 

pierwszy przyznaną Nagrodę Obywatelską 

oraz dyplomy i fl agi w związku z podsumowa-

niem akcji „Majówka z Polską”. W uroczystości 
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wziął udział szef Kancelarii Prezydenta Jacek 

Michałowski, ministrowie i doradcy prezyden-

ta. Powiat elbląski wyróżniono za najpiękniej 

udekorowany budynek publiczny w  ramach 

akcji „Majówka z Polską”.

Dyplom uznania dla Powiatu Elbląskiego oraz 

fl agę państwową z rąk prezydenta Komorow-

skiego odebrała Gabriela Eff enberg, naczelnik 

Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultu-

ry i Sportu.

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że 

4 czerwca będzie obchodzone Święto Wolno-

ści, jako przypomnienie wielkiego zwycięstwa 

w  niełatwych warunkach, bo przecież w  nie-

pełnej jeszcze demokracji.

– Takie zwycięstwo ma nie tylko szczegól-

ny smak, ale także szczególne znaczenie. Tym 

większa chwała tym, którzy potrafi li mądrze 

polską wolność z takim trudem ale i z polskim 

szczęściem zagospodarować – mówił.

Jak podkreślił, jest niezwykłym znakiem tam-

tych czasów, że jedną z  pierwszych urucha-

mianych systemowych reform była reforma 

samorządowa. – Jest bezpośredni związek 

międ zy odzyskaną i  mądrze zagospodaro-

waną wolnością a  samorządnością. Ta refor-

ma – otworzyła największe polskie możliwo-

ści i perspektywy, stworzyła trwały fundament 

mechanizmów demokratycznych także oby-

watelskiego uczestnictwa w  rozwiązywaniu 

spraw wspólnych.

Reforma samorządowa otworzyła drogę do 

pogłębienia mechanizmów zaangażowania 

obywateli w rozwiązywania spraw swojej spo-

łeczności lokalnej i całego kraju – powiedział.

Prezydent gratulował odznaczonym samo-

rządowcom i  dziękował tym wszystkim, któ-

rzy wykazują inicjatywę i  działają na rzecz 

pogłębienia mechanizmów obywatelskiego 

zaangażowania.

Prezydent podkreślił, że inicjatywa „Majówki 

z  Polską” realizowana na poziomie samorzą-

dów przynosi naprawdę dobre efekty.

Dziękował i  gratulował nominowanym i  od-

znaczonym Nagrodą Obywatelską. – Myślę, że 

wszyscy będziemy traktowali ją przede wszyst-

kim jako wielkie wyzwanie i zobowiązanie na 

przyszłość. To zadanie jest cały czas aktualne, 

musimy kształtować postawy obywatelskie, 

w których się mieści aktywność, dostrzeganie 

problemów innych ludzi, słabszych, biedniej-

szych, będących w trudniejszej sytuacji. To jest 

także kwestia kształtowania szacunku w  wy-

miarze miasta, województwa, gminy powia-

tu, to jest też kształtowanie miłości Ojczyzny 

– zaznaczył.
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Bronisław Komorowski zwrócił się też z apelem 

do samorządów wszystkich szczebli o  podej-

mowanie inicjatyw zmierzających do stworze-

nia Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. – Aby 

to było możliwe, trzeba pomnożyć już dziś ist-

niejące inicjatywy, które kształtują tego rodzaju 

karty, głównie na poziomie gmin – podkreślił.

Prezydent wskazywał na znaczenie mądrego 

wydania 300 mld  zł z  nowego budżetu unij-

nego. – To są niebywałe pieniądze, musimy 

wspólnym wysiłkiem zadbać o to, by były one 

wydane tak, aby rozwiązywały problemy spo-

łeczności lokalnej, ale przede wszystkim dały 

szanse na nowy impuls rozwojowy naszego 

kraju, jako całości – powiedział.

– To będzie wymagało wielkiej mądrości wszyst-

kich, od poziomu gminy aż po poziom władz 

centralnych państwa polskiego – podkreślił.

Bronisław Komorowski wyraził przekona-

nie, że zostanie znaleziony sposób na zagwa-

rantowanie samorządom możliwości realnego 

partycypowania, w zgodzie z przepisami unij-

nymi, w  wielkim fi nansowaniu poważnych 

programów, które będą podstawą do wydania 

tych 300 mld zł.

Powiat Elbląski nagrodzony podczas 
IV Kongresu Regionów w Świdnicy

Sylwia Cieciora

W  dniach 11-13 czerwca 2013  r. odbyła się 

IV  edycja Kongresu Regionów w  Świdnicy. 

Kongres objęty był patronatem honorowym 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Broni-

sława Komorowskiego. Partnerem meryto-

rycznym IV Kongresu Regionów byli: Związek 

Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich 

oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Kongres Regionów to miejsce spotkań przed-

stawicieli świata biznesu, przedsiębiorców 

i  inwestorów z  przedstawicielami jedno-

stek samorządu terytorialnego. Łączna liczba 

uczestników tegorocznego kongresu wynio-

sła 1500 osób. W trakcie Kongresu odbyło się 
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5 sesji plenarnych, 56 paneli dyskusyjnych oraz 

7 paneli bez krawata. Wręczone zostały nagro-

dy w 7 rankingach samorządowych, w których 

nagrodzono w sumie 157 prezydentów, burmi-

strzów, starostów oraz wójtów.

Powiat Elbląski został wyróżniony za zajęcie 

VIII miejsca w rankingu powiatów do 60 tys. 

mieszkańców. Nagrodę – okolicznościowy pu-

char oraz list gratulacyjny – w imieniu starosty 

Sławomira Jezierskiego odebrała Sylwia Cie-

ciora, naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 

 Konkurs Starosty Elbląskiego 
„Wieś z inicjatywą” 2013

Gabriela Eff enberg

27 czerwca 2013 r. na sesji Rady Powiatu w El-

blągu Ryszard Zagalski, przewodniczący Rady 

Powiatu, ogłosił wyniki konkursu „Wieś z ini-

cjatywą” – edycja 2013 r. Nagrody wręczył sta-

rosta Sławomir Jezierski.

Ogólne założenia konkursu to:

1. Wyłonienie i  promocja najbardziej aktyw-

nych wsi, które dzięki własnej, społecznej 

aktywności poprawiły jakość życia w swojej 

miejscowości.

2. Promocja działań aktywizujących i integru-

jących społeczność lokalną oraz zainspiro-

wanie innych wsi do podjęcia działań.

3. Wykorzystanie lokalnych zasobów miejsco-

wości do jej rozwoju i promocji.

4. Promocja projektów realizowanych z inicja-

tywy społeczności lokalnej.

Wieś do Konkursu mógł zgłosić sołtys i/lub 

działające we wsi stowarzyszenie. Zgłoszo-

ną inicjatywę/inicjatywy potwierdzał wójt/

burmistrz.

W 2013 r. do konkursu zgłosiło się 13 wsi (dla 

porównania w  2012  r. 14 wsi, a  w  2011  r. 12 

wsi), tj:

Miasto i Gmina Pasłęk

1. Stegny, Gm. Pasłęk – zgłoszenie Sołtys Wan-

da Krygier oraz Stowarzyszenie „Pokażmy, 

że można” – Stegny.

2. Rydzówka, Gm. Pasłęk – zgłoszenie Sołtys 

Eliza Tararuj.

3. Krasin, Gm. Pasłęk – zgłoszenie Sołtys To-

masz Koralewski oraz Stowarzyszenie Nie-

poprawnych Optymistów Krasina.

4. Kwitajny, gm. Pasłęk – zgłoszenie Sołtys 

Małgorzata Stanisławska.

Miasto i Gmina Tolkmicko

5. Suchacz, Gm. Tolkmicko – zgłoszenie Sołtys 

Barbara Nowicka oraz Stowarzyszenie Mi-

łośników Suchacza i Okolicy w Suchaczu.

6. Pogrodzie, Gm. Tolkmicko – zgłoszenie Soł-

tys Beata Ciołek oraz Stowarzyszenie „Po-

grodzie dla Przyszłości”.

7. Kadyny, gm. Tolkmicko – zgłoszenie Sołtys 

Ewa Świątek – Kulicka oraz Stowarzyszenie 

„Kadyny”.

Gmina Elbląg

8. Weklice, Gm. Elbląg – zgłoszenie Sołtys Ka-

tarzyna Rękas oraz Stowarzyszenie Ochot-

nicza Straż Pożarna w Weklicach.

9. Nowakowo, gm. Elbląg – zgłoszenie Soł-

tys Marek Rogoz oraz Stowarzyszenie 

„Terranowa”.

Gmina Gronowo Elbląskie

10. Oleśno, Gm. Gronowo Elbląskie – zgłosze-

nie Sołtys Zygmunt Rychter oraz Stowa-

rzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś 

z pomysłem”.
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Gmina Milejewo

11. Zalesie, Gm. Milejewo – zgłoszenie Sołtys 

Teresa Rutyna oraz Stowarzyszenie Przyja-

ciół Wsi Zalesie „Zalesianka”.

Gmina Markusy

12. Markusy gm. Markusy – zgłoszenie Sołtys 

Andrzej Pawełoszek

Gmina Młynary

13. Karszewo gm. Młynary – zgłoszenie Sołtys 

Maria Kamecka oraz Stowarzyszenie Przy-

jaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj”.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się 

z  wnioskami i  wizji terenowej wszystkich 13 

wsi zgłoszonych do konkursu bardzo wysoko 

oceniła ich społeczną aktywność. Szczególne 

uznanie należy się dla tych miejscowości, które 

podjęły się w 2012 r. organizacji imprez kultu-

ralno-rekreacyjnych ściśle związanych z prze-

szłością historyczną swojej wsi, wyszukiwania 

hasła tematycznego i podejmowania się dzia-

łań utrwalających markę swojej miejscowości, 

podejmowania się akcji porządkowania tere-

nów mogących być wykorzystywanych przez 

mieszkańców na miejsca spotkań, odpoczyn-

ku i  organizację imprez integracyjnych, pla-

ce zabaw dla dzieci, budowę małej infrastruk-

tury, różnych instalacji wyróżniających daną 

wieś na tle innych miejscowości, co szczegól-

nie miało miejsce we wsi Oleśno gm. Gronowo 

Elbląskie i w Pogrodziu gm. Tolkmicko.

Na 13 ocenionych wsi, 10 zostało zgłoszonych 

do oceny przez sołtysa i prezesa stowarzysze-

nia. To dzięki ich wzajemnej zgodzie, krea-

tywności w  poszukiwaniu pomysłów popra-

wiających jakość życia w swojej miejscowości 

i integracji środowiska lokalnego udało się tak 

wiele zmienić, sprawiając przyjemność innym 

i sobie.

Cieszy fakt, że każdego roku próbują rywalizo-

wać w konkursie nowe miejscowości dotych-

czas niebiorące udziału w konkursach ogłasza-

nych wcześniej przez samorząd powiatowy.

Na uwagę zasługuje także fakt, że liderami „na-

kręcającymi” swoich mieszkańców do działań 

bywają często ludzie bardzo młodzi i to gów-

nie panie, chociażby Pani Sołtys wsi Kwitajny 

i Pani Sołtys wsi Rydzówka gmina Pasłęk. Nie 

można także pominąć Pani Sołtys wsi Kadyny 

gm. Tolkmicko, Pani Sołtys wsi Zalesie i Pani 

Sołtys wsi Weklice gm. Elbląg oraz Pań będą-

cych prezesami stowarzyszeń np. z Nowakowa 

gm. Elbląg, z Zalesia gm. Milejewo i wielu jesz-

cze innych. To dzięki ich aktywności nasza el-

bląska wieś pięknie, wiele się w nich dobrego 

dzieje i chce się mieszkać na wsi.

Najbardziej chyba cieszy fakt, że w tych dzia-

łaniach uczestniczą masowo dzieci i młodzież, 

bo to przede wszystkim dla nich, my dorośli, 

chcemy poprawić jakość życia i pokazać, że je-

śli chcemy to możemy wspólnie wiele dobrego 

zrobić dla swoich małych ojczyzn.

Za najciekawsze inicjatywy 2012 r. Komisja 

Konkursowa uznała:

Nagrody

1. I  miejsce wieś Pogrodzie, gm. Tolkmi-

cko – za inicjatywę realizacji „Festynu Ro-

dzinnego w  Wiosce Dzieci”, organizację 

II Festiwalu Miejscowości Tematycznych 
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Warmii i  Mazur „Miejscowości z  Duszą’, 

organizację II Przeglądu Dorobku Kultu-

rowego Obszaru LGD „Wysoczyzna El-

bląska”, a  dodatkowo za uruchomienie, 

dla turystów, za pozyskane środki zewnę-

trze, wypożyczalni 25 rowerów, opracowa-

nie zespołowych gier terenowych dla miej-

scowości oraz aktywne działania na rzecz 

propagowania idei wiosek tematycznych 

w  województwie warmińsko-mazurskim, 

a  także w kraju m.in. poprzez przystąpie-

nie do Partnerstwa Miejscowości Tema-

tycznych Warmii i  Mazur, a  także umie-

jętność pracy wspólnej i zgodę wszystkich 

organizacji, jednostek i  instytucji dzia-

łających we wsi na rzecz realizacji za-

dań integrujących społeczność lokalną.

Nagroda 7 000 zł.

2. II miejsce wieś Markusy, gm. Markusy 

– za utworzenie w  ramach pracy własnej 

mieszkańców placu rekreacyjnego w  cen-

trum wsi i przygotowanie terenu pod plac 

zabaw, wykonanie przez mieszkańców 

i ustawienie 6 ławek na placu rekreacyjnym 

i  3 ławek przy powstałym nowym chod-

niku wzdłuż drogi powiatowej, obsadze-

nie miejscowości ozdobnymi drzewkami 

i  krzewami, uporządkowanie cmentarza 

menonickiego łącznie z  montażem ławki 

dla turystów oraz ustawieniem drogowska-

zów kierujących na cmentarz, wykonanie 

i montaż 5 tablic ogłoszeń w różnych miej-

scach wsi oraz organizację wycieczek tury-

stycznych i imprez integrujących mieszkań-

ców, a  także za umiejętność integrowania 

wszystkich organizacji, jednostek i instytu-

cji działających we wsi na rzecz realizacji 

zadań integrujących społeczność lokalną.

Nagroda 5 000 zł.

3. III miejsce wieś Kwitajny, gm. Pasłęk – 

za inicjatywę zagospodarowania centrum 

wsi poprzez utworzenie miejsca histo-

rycznego upamiętniającego dzieje miej-

scowości, ustawienie dwu wiat biesiad-

nych oraz podestu z  desek, organizację 

imprez integrujących społeczność lokal-

ną, aktywne uczestnictwo wsi w imprezach 

organizowanych przez inne miejscowo-

ści wraz z  prezentacją stoiska promujące-

go dziedzictwo kulturowe miejscowości 

oraz ogólną dbałość o  porządek i  wize-

runek swojej historycznej miejscowości.

Nagroda 3 000 zł.

Wyróżnienia

1. Wieś Karszewo, gm. Młynary – za zago-

spodarowanie terenu wokół stawu, orga-

nizację przeglądu artystycznego „Po są-

siedzku” adresowanego do młodzieży wsi 

Karszewo i wiosek sąsiednich gm. Młyna-

ry, wykonania wiaty na drewno oraz zgro-

madzenie drewna na opał do świetlicy.

Nagroda 1 000 zł.
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2. Wieś Rydzówka gm. Pasłęk – za uprząd-

kowanie parku i cmentarza ewangelickiego 

w Rydzówce, przygotowanie odwodnienia 

drogi powiatowej w  centrum miejscowo-

ści oraz boiska sportowego, uporządkowa-

nia „ogródka sołeckiego” oraz udział w ak-

cji „Korek” wspierającej chorego chłopca.

Nagroda 1 000 zł.

3. Wieś Krasin gm. Pasłęk – za zagospoda-

rowanie i  rekultywację terenu przy sta-

wie w  centrum wsi poprzez pogłębie-

nie stawu, wyczyszczenie linii brzegowej, 

wyrównanie terenu, posianie trawy, po-

sadzenie drzewek i  ustawienie 2 komple-

tów ław i stołów oraz organizację imprezy 

„Grafi towa Familiada – Krasin 2012 oraz 

ogólną dbałość o porządek i  estetykę wsi.

Nagroda 1 000 zł.

4. Wieś Oleśno gm. Gronowo Elbląskie – 

za organizację imprez i warsztatów kultu-

ralnych adresowanych do mieszkańców 

Oleśna i  innych wsi z  terenu gminy i po-

wiatu, otwarcie muzeum „Skrzynia staro-

ci” w  „Stodolarni”, wykonanie instalacji 

przestrzennych w  miejscowości, organi-

zację konkursu z  kapustą w  roli głównej 

„Drewniana Łycha” oraz otwartość i mno-

gość pomysłów na działania integrują-

ce społeczność i  promujące miejscowość.

Nagroda 1 000 zł.

Niezależnie od przyznanych miejsc i  wyróż-

nień wszystkie wsie uczestniczące w Konkur-

sie zasługują na uznanie i szacunek za ich trud 

i społeczną aktywność mającą na celu aktywi-

zację i integrację społeczności lokalnej.

Dla wsi, które nie zostały wyróżnione nagro-

dami przyznano dyplomy za udział w Konkur-

sie oraz drobne upominki.

Są to:

1. Wieś Stegny gm. Pasłęk

2. Wieś Suchacz gm. Tolkmicko

3. Wieś Kadyny gm. Tolkmicko

4. Wieś Zalesie gm. Milejewo

5. Wieś Weklice gm. Elbląg

6. Wieś Nowakowo gm. Elbląg

Liczymy, że Konkurs będzie miał w latach ko-

lejnych tak duże zainteresowanie jak w  roku 

bieżącym. Warto jest promować swoje doko-

nania, by zarażać innych swoją aktywnością 

i mieć wpływ na poprawę jakości życia w swo-

ich małych ojczyznach.
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Zarząd Powiatu zawarł umowy na dotacje 
dla organizacji pozarządowych
23 kwietnia podczas posiedzenia Zarządu Po-

wiatu starosta Sławomir Jezierski uroczyście 

wręczył umowy przedstawicielom stowarzy-

szeń, które zostały wyłonione w  otwartym 

konkursie ofert i otrzymały w bieżącym roku 

wsparcie z budżetu powiatu elbląskiego.

 W  tegorocznym budżecie powiatu elbląskie-

go zaplanowano 162.920 zł na dofi nansowanie 

zadań publicznych realizowanych przez orga-

nizacje pozarządowe. Na ogłoszony w  stycz-

niu otwarty konkurs wpłynęło 36 ofert na za-

dania z zakresu: wspierania i upowszechniania 

kultury fi zycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i  dziedzictwa narodowego, turystyki i  krajo-

znawstwa, nauki, szkolnictwa wyższego, edu-

kacji, oświaty i  wychowania. Zarząd Powiatu 

w Elblągu przyznał dotacje na realizację 28 za-

dań na łączną kwotę 145.390,65 zł.

II Piknik Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Elbląskiego – Oleśno 2013

Marlena Szwemińska

15 czerwca 2013 r. odbył się w Oleśnie II Pik-

nik Organizacji Pozarządowych Powiatu El-

bląskiego, którego organizatorem była Powia-

towa Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Na spotkanie zawitali znamienici goście w oso-

bach: starosty Sławomira Jezierskiego, naczel-

nik Wydziału Promocji Edukacji, Kultury 

i  Sportu – Gabrieli Eff enberg, koordynatora 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowy-

mi – Kariny Ulewskiej, wójta Gminy Gronowo 

Elbląskie – Marcina Ślęzaka, proboszcza koś-

cioła pw. Jana Chrzciciela z  Gronowa Elblą-

skiego, radnych Powiatu Elbląskiego i Gminy 

Gronowo Elbląskie oraz Haliny Cieśli – prze-

wodniczącej Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego.
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Na II Piknik przybyło 8 stowarzyszeń, klu-

bów i  aktywnych grup mieszkańców z  tere-

nu naszego powiatu: Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Wsi Aniołowo – Gmina Pasłęk, 

OSP Weklice, Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 

z  Gronowa Elbląskiego, Klub „Horse-Shoe” 

z  Elbląga, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Za-

lesie „Zalesianka” – Gmina Milejewo, Zespół 

Ludowy „Karszewianki” z  Karszewa i  „Gro-

nowiacy” z Gronowa Elbląskiego, KS „Siodło” 

z Markus, a gościło ich Stowarzyszenie Miesz-

kanców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”.

W programie spotkania zaplanowano:

• prezentację Stowarzyszeń i  aktywnych 

grup mieszkańców

• wymianę doświadczeń

• degustację lokalnych specjałów

Każda z  grup prezentowała swoje dokonania 

w oparciu o prezentacje multimedialne, zdję-

cia i  własne kroniki oraz występy artystycz-

ne. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem 

cieszyły się lokalne specjały. Nie zabrakło 

zupy grzybowej, smacznego chleba ze smal-

cem i ogórkiem, sera koziego, naleśnikowych 

smaków dzieciństwa, ciast, ciasteczek… jed-

nak największe zainteresowanie wzbudził tort 

w kształcie piknikowego kosza, wypełnionego 

po brzegi truskawkami i  jagodami – dzieło 

Iwony Rębiszewskiej z Oleśna.

W  trakcie spotkania, goście wzięli udział 

w  warsztatach, które dotyczyły poszukiwań 

największych zasobów i  skarbów wokół swo-

ich miejsc zamieszkania oraz… pisali limery-

ki na różne tematy. Uciechy i zabawy było co 

niemiara.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Pub-

licznego, organizując Piknik, miała na celu 

przede wszystkim wymianę doświadczeń 

i przykłady dobrej praktyki między Stowarzy-

szeniami i  aktywnymi grupami mieszkańców 

Powiatu Elbląskiego. Należy stwierdzić, że ten 

cel został w pełni osiągnięty w miłej i sympa-

tycznej atmosferze! Dziękujemy.
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Świętojańska Wiesiada w Oleśnie
Marlena Szwemińska

Już trzeci raz, mieszkańcy naszego powia-

tu, spotykają się w  malowniczej miejscowo-

ści Oleśno, aby wspólnie bawić się podczas 

najkrótszej nocy w  roku. Tym razem oprócz 

atrakcji typowych dla Nocy Świętojańskiej: 

szukania kwiatu paproci, puszczania wian-

ków na wodę, mieliśmy okazję uczestniczyć 

w  Świętojańskiej Wiesiadzie, projekcie dofi -

nansowanym z budżetu Powiatu Elbląskiego.

„Świętojańska Wiesiada” to konkurs dla ze-

społów folklorystycznych, zorganizowa-

ny przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 

„Oleśno – wieś z pomysłem”. W tym roku, na 

deskach sceny usytuowanej w  oleśnieńskim 

parku, w konkursie wzięło udział 5 zespołów: 

„Melodie z Godkowa”, „Słoneczniki” i „Karo” 

z Elbląga, „Karszewianki” z Karszewa i „Gro-

nowiacy” z Gronowa Elbląskiego.



21

Biuletyn Informacyjny

Występy zespołów bardzo podobały się pub-

liczności, która oczarowana wspaniałymi gło-

sami artystów, nie szczędziła braw. Każdy z ze-

społów, na prośbę publiczności występował 

również poza konkursem.

Ostatecznie zwyciężyli „Gronowiacy” a  Na-

grodę Publiczności odebrał zespół „Karo”. 

Bardzo wielkie wrażenie na publiczności wy-

warły zespoły z Karszewa i Godkowa. Artyści 

z  tych zespołów prezentowali bardzo wysoki 

poziom artystyczny. „Słoneczniki” odznaczały 

się niebywałą energią na scenie, rozśpiewując 

przy tym, całą widownię. Wszystkie zespoły 

otrzymały od mieszkańców Oleśna statuetki 

„OLEŚ- 2013”.

Dzięki występom wspaniałych artystów, 

uczestnicy III Nocy Świętojańskiej, po zakoń-

czeniu konkursu, w  doskonałych humorach, 

wzięli udział w zabawach, tańcach i śpiewach 

do białego rana.

Ale nie ma co się dziwić, bowiem patronat nad 

nasza imprezą objął sam Wójt Gminy Grono-

wo Elbląskie – Marcin Ślęzak. Dziękujemy.

Powiatowe obchody 
Dnia Działacza Kultury

W  tym roku Dzień Działacza Kultury, który 

uroczyście obchodzono 17 maja, zgromadził 

twórców i animatorów kultury z terenu powia-

tu elbląskiego w Łępnie, gmina Godkowo. Była 

to okazja do dokonania podsumowań, wręcze-

nia odznaczeń i nagród.

W  uroczystości uczestniczyły władze samo-

rządowe powiatu elbląskiego oraz gmin z tere-

nu powiatu, radni,  dyrektorzy jednostek kul-

tury, placówek oświatowych oraz społeczni 

działacze kultury.

Starosta Sławomir Jezierski wręczył przy-

znane trzem osobom przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego odznaki honorowe 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Następnie, 

wspólnie z  przewodniczącym Rady Powiatu 

Ryszardem Zagalskim, wręczył Nagrody Sta-

rosty Elbląskiego za osiągnięcia w  dziedzi-

nie twórczości artystycznej, upowszechniania 

i  ochrony kultury, które w  roku 2013 Zarząd 

Powiatu przyznał pięciu osobom indywidual-

nie oraz dwie nagrody zespołowe. Do życzeń 

i gratulacji dołączył się gospodarz uroczysto-

ści, wójt gminy Godkowo – Janusz Grzywalski.

W części artystycznej zaprezentowały się bar-

dzo utalentowane dzieci i  młodzież ze szkół 

podstawowych i gimnazjum z gminy Godko-

wo. Wystąpił też z krótkim koncertem lokalny 

zespół „Melodie z Godkowa”.
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Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznał odznaki 

honorowe 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” 

następującym osobom:

Marian Michał Kamiński (gm. Rychliki) – 

działalnością na rzecz kultury zajmuje się od 

1974 roku. W latach 1974-1978 śpiewał w chó-

rze dziecięcym przy Parafi i św. Józefa w  Pa-

słęku; w  latach 1981-1989 prowadził chóry 

i  zespoły muzyki sakralnej przy seminarium 

duchownym xx Werbistów; w  latach 1991-

1994 prowadził chór młodzieżowy przy Para-

fi i św. św. Piotra i Pawła w Moskwie; w latach 

1994-1996 współpracował z chórem przy cer-

kwi greckokatolickiej obrządku moskiewskie-

go pw. św. Teresy Wielkiej w Rzymie; w latach 

1999-2009 prowadził chór przy Parafi i bł. Je-

rzego Matulewicza w  Pasłęku; od 2007 roku 

do chwili obecnej prowadzi chór „Buczyna” 

w gminie Rychliki i współpracuje z zespołem 

folkowym „Potok” działającym przy Bibliotece 

Publicznej w Rychlikach.

Marian Kamiński opracował hymn na 700-lecie 

Rychlik, skomponował też kilka pieśni o tematy-

ce religijnej i świeckiej. Jest autorem wielu pieśni 

folkowych dla zespołu „Potok”, a także przetłu-

maczył dziesiątki tekstów z wielu języków.

Jako dyrygent chóru „Buczyna” bierze czyn-

ny udział w organizowaniu corocznych Woj-

ciechowych Nieszporów Kolędowych oraz 

w  Wojciechowym Przeglądzie Chórów orga-

nizowanych w  Sanktuarium św. Wojciecha 

w Świętym Gaju.

Za swoją pracę twórczą był wielokrotnie na-

gradzany,  m.in. w  2010  r. wyróżnienie na V 

Spotkaniach z Folklorem w Miłakowie; I miej-

sce na Festiwalu Pieśni Religijnej dla Miesz-

kańców Żuław i Mierzei Wiślanej w Kmiecinie 

w 2010 r. oraz III miejsce w 2012 roku.

Zespół „Potok”, którego jest współzałożycie-

lem i  członkiem, koncertuje na wielu impre-

zach w  gminie Rychliki i  obecnie nagrywa 

swoją pierwszą płytę z muzyką folk.

Marlena Szwemińska (gm. Gronowo El-

bląskie) – jest dyplomowaną nauczycielką 

przedszkola i  pedagogiem specjalnym z  pra-

wie 30-letnim stażem. W  2005  r. zainicjowa-

ła tworzenie w przedszkolach „gabinetów po-

lisensorycznych” – miejsc wielozmysłowego 

poznawania przez dziecko i wielozmysłowego 

oddziaływania na dziecko. W 2008 r. współtwo-

rzyła podręcznik dla edukacji wczesnoszkol-

nej pt. „Elbląg i okolice. Aktywna historia re-

gionu”. W  2010  r. była współautorką nowego 

podręcznika wychowania przedszkolnego oraz 

kompleksowego systemu edukacji przedszkol-

nej „Przedszkolne zabawianki”. Współpracu-

je z wieloma instytucjami i środowiskami zaj-

mującymi się osobami niepełnosprawnymi. 

Wspólnie z Beatą Wrzosek założyła w 1998 r. 

Klub Młodzieżowy „Trakt”, w którym młodzież 

z  upośledzeniem umysłowym przygotowy-

wała sztuki teatralne według własnego pomy-

słu. Były one wystawiane na scenie w Centrum 

Sztuki Galeria EL w latach 1998-2004. Tam też 

Marlena Szwemińska organizowała wystawy 

osób niepełnosprawnych, którymi się zajmo-

wała, prowadząc kółka plastyczne.



23

Biuletyn Informacyjny

Marlena Szwemińska jest wielkim społeczni-

kiem i propagatorem kultury na wsi, gdzie ak-

tywnie działa na rzecz rozwoju lokalnej spo-

łeczności. W  2011  r. powołała i  prowadzi 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno 

– wieś z  pomysłem”. Jego celem jest integra-

cja mieszkańców oraz działalność edukacyj-

na i  artystyczna. W  tym celu wraz z  mężem 

w  2010  r. stworzyli „Stodolarnię” – miejsce 

gdzie lokalną kulturę tworzy wiejska mło-

dzież i  dzieci. To tu odbywają się warsztaty 

ceramiczne, plastyczne i  teatralne, spotkania, 

wspólne wieczorki poetyckie, koncerty. W wy-

darzeniach tych uczestniczą nie tylko miesz-

kańcy wsi Oleśno, czy Gronowa Elbląskiego, 

ale całego regionu. Od 2012 r. przy „Stodolar-

ni” działa Lokalne Muzeum Kultury Ludowej.

Ogromna przestrzeń „Stodolarni” pozwala na 

rozwój życia kulturalnego, dlatego młodzi lu-

dzie z  grupy teatralnej „Skrupcie się” działa-

jącej w CSE „Światowid” w Elblągu wybrali to 

miejsce na realizację swojego projektu „Wrośnij 

w to! ”. Projekt w 2012 r. pozyskał dofi nanso-

wanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego oraz Samorządu Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego. Młodzież miała 

nie tylko okazję uczestniczyć w warsztatach te-

atru tańca, białego śpiewu, ale też animacji po-

klatkowej i  arteterapii. W  2013  r. we współ-

pracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Viva 

Art” w Elblągu pani Szwemińska będzie reali-

zowała projekt „Pajęczyna”, polegający na akty-

wizacji kulturalnej dzieci z Oleśna i Gronowa 

Elbląskiego.

Od 2010 r. cyklicznie organizuje w lipcu spot-

kania integracyjne dla osób niepełnospraw-

nych, podczas których mają okazję m.in. zapre-

zentować przygotowane przez siebie spektakle 
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teatralne. Dużą popularnością cieszą się rów-

nież kulturalne imprezy plenerowe organizo-

wane przez Stowarzyszenie i  panią Marlenę 

w tym: „Pożegnanie lata” i „Noc Świętojańska”, 

które już dwukrotnie odbywały się w Oleśnie.

Za swoje zaangażowanie, pomysły i  dotych-

czasową działalność Marlena Szwemińska 

otrzymała w  2007  r. Tytuł Osobowość Roku. 

Jej wrażliwość, miłość do sztuki, niespożyta 

energia pozwoliły wsi Oleśno zaistnieć na ma-

pie kulturalnej, a  mieszkańcom miejscowości 

dały możliwość obcowania ze sztuką.

Anna Więckowska (gm. Godkowo) – od 24 

lat zajmuje się pracą pedagogiczną z  dziećmi 

i młodzieżą oraz działaniami na rzecz środo-

wiska lokalnego. W  pracy pedagogicznej na 

szczególną uwagę zasługują działania arty-

styczne podejmowane z młodzieżą na szczeb-

lu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i  międzynarodowym. W  tym 

zakresie współpracuje z  ośrodkami kultu-

ry – Młodzieżowym Domem Kultury oraz 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 

w Elblągu, Publiczną Biblioteką w Godkowie, 

Biblioteką Pedagogiczną w Pasłęku oraz Urzę-

dem Gminy w Godkowie.

Od 2004 roku w ramach działań Koła Miłośni-

ków Sztuki pod kierunkiem Anny Więckow-

skiej młodzież gimnazjalna wykonuje wie-

le ciekawych prac plastycznych, uczestniczy 

w międzyszkolnych i międzynarodowych war-

sztatach, wernisażach oraz odnosi szereg zna-

czących sukcesów w konkursach, takich jak:

• Międzynarodowy Konkurs Twórczości 

Plastycznej Dzieci i  Młodzieży Szkolnej 

Euroregionu Bałtyk „Od morza jesteśmy” 

pod honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Elbląga organizowany przez Mło-

dzieżowy Dom Kultury w Elblągu;

• Międzynarodowy Konkurs „Cztery ży-

wioły” oraz Międzynarodowy Konkurs 

„Nasze Miasta” organizowany przez Cen-

trum Spotkań Europejskich „Światowid” 

w Elblągu;

• Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne 

w Elblągu oraz w Stegnie z udziałem dzieci 

i młodzieży z Rosji oraz Danii;

• Ogólnopolski Konkurs „Zapobiegajmy 

pożarom"

• Ogólnopolski Konkurs nt. „Twoja wiedza 

i  czujka czadu w  domu, tlenek węgla nic 

złego nie zrobi nikomu”.
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Sylwetki laureatów Nagrody 
Starosty Elbląskiego za osiągnięcia 

w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury w roku 2013

Anna Korzeniowska (gm. Godkowo) – ma 

30-letni staż pracy w  Bibliotece Publicznej 

w  Godkowie. Prowadzi szeroką działalność 

związaną z  upowszechnianiem i  populary-

zacją czytelnictwa w  gminie. Z  jej inicjatywy 

przy bibliotece działają dwa Dyskusyjne Klu-

by Książki dla dorosłych i młodzieży szkolnej. 

Jest animatorem życia kulturalnego w  gmi-

nie Godkowo – organizuje konkursy litera-

ckie, plastyczne, wystawy, spotkania z pisarza-

mi i teatrem. Wiele uwagi poświęca lokalnemu 

dziedzictwu kulturowemu wsi, organizując co-

roczne konkursy cieszące się uznaniem wśród 

lokalnej społeczności, takie jak „Tradycje wiel-

kanocne” czy konkurs bożonarodzeniowy na 

kartkę świąteczną, szopkę, potrawę wigilijną.

Iwona Kowalska (gm. Milejewo) – inicjator-

ka i  założycielka Stowarzyszenia Przyjaciół 

Wsi Zalesie „Zalesianka”, w  którym pracuje 

społecznie, wspierając rozwój kulturalny dzie-

ci i  młodzieży. Organizuje letnie „wakacje ze 

sztuką” oraz zimowe ferie dla dzieci – wyjaz-

dy do teatru, kina, pisanie legendy o powsta-

niu Zalesia, warsztaty decoupage, malarstwa 

koronkarstwa itp.

Dba o dziedzictwo kulturowe wsi Zalesie, od-

nawiając zapomniane, ale symboliczne dla 

mieszkańców miejsca. Takimi działaniami in-

tegruje lokalną społeczność i  pobudza jej ak-

tywność. Jest organizatorką cyklicznych imprez 

kulturalnych o zasięgu powiatowym. Pozyska-

ła fundusze na remont świetlicy wiejskiej, która 

stała się miejscem spotkań mieszkańców i słu-

ży tworzeniu kultury. Aktywnie pozyskuje ze-

wnętrzne środki fi nansowe na realizację pro-

jektów propagujących lokalna kulturę.

Roman Lastovjak (gm. Godkowo) – w  latach 

80. ubiegłego wieku pracował na Litwie jako 

kierownik zespołu „Swietlica”, popularyzu-

jąc folklor we Lwowie, Kijowie, Wilnie, Rydze, 

Gdańsku, Warszawie, Pradze. Jednocześnie pra-

cował jako kierownik polskiego zespołu „Edel-

wejs” w Duksztach koło Wilna, za co otrzymał 

kilka nagród. Od 2001 r. pracuje w Polsce jako 
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kierownik zespołu „Godkowianka”, a od 2007 r. 

jak kierownik zespołu ”Melodie z  Godkowa”. 

Zespół wielokrotnie koncertował podczas uro-

czystości gminnych i powiatowych, występował 

też na wielu przeglądach i festiwalach. Pracę ze-

społu docenił Starosta Elbląski przyznając mu 

swoją nagrodę w  ubiegłym roku. Pan Roman 

Lastovjak wyróżnia się dużą aktywnością spo-

łeczną na rzecz krzewienia kultury i  integracji 

wspólnot narodowych.

ks.  Andrzej Sroka (gm. Godkowo/Pasłęk) – 

został wyświęcony w Rzymie w 1987 r. przez 

Jana Pawła II. Od 1991  r. jest proboszczem 

Parafi i Greckokatolickiej w  Elblągu, Pasłęku 

i  Godkowie. Gruntownie odrestaurował dwa 

zabytkowe kościoły w Elblągu i Pasłęku wraz 

z otoczeniem. Obecnie przystąpił do budowy 

nowych cerkwi w Elblągu i Godkowie. Aktyw-

nie współdziałał przy organizacji jedenastu 

edycji festiwalu pieśni i tańca pn. „Uczta Kul-

tur Wschodu”, który gromadzi wiele zespołów 

i  tysiące widzów z  Polski i  Ukrainy. Festiwal 

wspaniale promuje powiat elbląski i  kulturę 

mniejszości ukraińskiej.

Ksiądz Sroka jest inicjatorem Przeglądów Te-

atrów i Chórów z Ukrainy, które odbywają się 

w Elblągu. Jest też prekursorem spotkań eku-

menicznych dla mieszkańców powiatu elblą-

skiego. Dał się poznać jako sprawdzony orę-

downik pojednania między narodami Polski 

i Ukrainy.

Ksiądz Andrzej Sroka jest aktywnym or-

ganizatorem i  uczestnikiem życia arty-

stycznego i  kulturalnego w  województwie 

warmińsko-mazurskim.

Celestyn Torucki (gm. Pasłęk) – od 54 lat pełni 

funkcję kapelmistrza Orkiestry Dętej Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Jego 

wieloletnia działalność zaowocowała wykształ-

ceniem kilku pokoleń muzyków – umiejętność 

gry na instrumentach dętych zawdzięcza mu 

ponad 100 osób, z czego kilku adeptów zostało 

muzykami w orkiestrach wojskowych.

Pan Celestyn brał udział ze swoją orkiestrą 

w wielu wydarzeniach na terenie miasta i gmi-

ny Pasłęk, uświetniając wiele uroczystości. 

Prowadzona przez niego orkiestra w swojej hi-

storii zdobywała liczne nagrody na rozmaitych 

przeglądach orkiestr dętych.

Poświęcenie i  pasja Celestyna Toruckiego 

umożliwiają upowszechnianie trudnej sztu-

ki gry na instrumentach dętych wśród dzieci 

i młodzieży.

Za swoją społeczną działalność był wielokrot-

nie nagradzany, a  w  ubiegłym roku Minister 

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego przyznał 

mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Orkiestra Dęta OSP w  Zielonce Pasłęckiej 

(gm. Pasłęk) – istnieje nieprzerwanie od 

1957  r. Przez cały czas kieruje nią Celestyn 

Torucki. Każdego roku orkiestra występuje 
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ponad 30 razy na różnych uroczystościach 

świeckich i kościelnych w gminie Pasłęk i po-

wiecie. Muzycy koncertują również poza po-

wiatem elbląskim – w  Malborku, Ostródzie, 

podczas pielgrzymek na Jasną Górę i uroczy-

stości w Licheniu. W 2008 r. orkiestra koncer-

towała przez 10 dni w Niemczech z zaprzyjaź-

nioną orkiestrą z Itzehoe.

Orkiestra integruje lokalne środowiska, przy-

czyniając się do upowszechniania kultury 

muzycznej wśród mieszkańców powiatu el-

bląskiego. Odgrywa również ważną rolę wy-

chowawczą i  kulturotwórczą, popularyzując 

grę na instrumentach dętych wśród najmłod-

szych mieszkańców gminy Pasłęk.

Za swoją wieloletnią działalność orkiestra 

otrzymała miele dyplomów, podziękowań 

i wyróżnień od władz gminnych, powiatowych 

i wojewódzkich.

Zespół folklorystyczny „Pasłęczanie” 

(gm.  Pasłęk) – obchodził w  ubiegłym roku 

jubileusz 30-lecia istnienia. Przez wszyst-

kie te lata publiczność podziwia ich szyk, 

kunszt oraz wspaniałe muzyczno-tanecz-

ne prezentacje. Ten najstarszy zespół Pasłę-

ckiego Ośrodka Kultury wypracował bogaty 

dorobek artystyczny, który został utrwalo-

ny w  siedmiu tomach kroniki. W  ciągu 30 

lat „Pasłęczanie” wystąpili w 435 koncertach 

z okazji świąt państwowych, festynów, doży-

nek i  jubileuszy. Zespół uczestniczył w pra-

wie 60 przeglądach regionalnych, wojewódz-

kich i ogólnopolskich, na których zdobywał 

nagrody i wyróżnienia.

„Pasłęczanie” koncertowali też w  Niemczech, 

Rosji i na Litwie, stając się wizytówką nasze-

go regionu.

Szkoła sukcesu – Liceum Plastyczne
Dominika Lewicka-Klucznik

22 marca br. podczas sesji Rady Powiatu w El-

blągu dwoje uczniów Liceum Plastycznego 

odebrało stypendia Starosty Elbląskiego za 

osiągnięcia naukowe i  artystyczne. Do kolej-

nych kilkorga trafi ą stypendia artystyczne Pre-

zydenta Miasta Elbląg. Natomiast samo Li-

ceum Plastyczne otrzymało zaszczytny tytuł 

Szkoły Odkrywców Talentów.

Nic tak nie umacnia w ciężkiej pracy, jak suk-

cesy i wyróżnienia. To najlepsza motywacja do 

dalszych działań. Podążając za zdolnościami 

naszych uczniów i ambicjami nauczycieli w po-

szukiwaniu nowatorskich rozwiązań i nietrady-

cyjnych metod pracy stale poszerzamy ofertę 

edukacyjną. Młodzież uczęszcza na zajęcia do-

datkowe, bierze udział w  konkursach i  osiąga 

sukcesy. Są one zauważane zarówno przez Staro-

stę Elbląskiego, jak i Prezydenta Miasta Elbląg. 

Początek roku to uhonorowanie pracy uczniów, 

jak i  ich pedagogów. Za osiągniecia naukowe 

i  artystyczne stypendia Starosty Elbląskiego 
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odebrali uczniowie klasy III – Natalia Magalska 

i Fryderyk Sosnowski-Kessler. To także laureaci 

Makroregionalnego Przeglądu z Rysunku, Ma-

larstwa i Rzeźby, który odbył się w marcu w Su-

praślu. W czerwcu br. w Ogólnopolskim Prze-

glądzie Szkół Plastycznych Natalia Magalska 

zajęła I miejsce i otrzymała indeks na wybrany 

kierunek artystyczny.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Elbląg 

powędrują w  tym roku do kilkorga naszych 

uczniów. Są one uhonorowaniem ich osiągnieć 

w wielu konkursach, a przyznane fundusze po-

zwolą rozwinąć się, spełnić twórcze marzenia, 

skupić się na pracy. Na efekty wzorem lat ubie-

głych zapewne nie przyjdzie nam długo cze-

kać. Kapituła w  tym roku doceniła uczennice 

Liceum Plastycznego – Adriannę Leszczyńską, 

Wiolettę Orzechowską, Samirę Arrami, Ewelinę 

Leszkowską, Joannę Tomaszewską.

Działania nauczycieli i uczniów zostały zauwa-

żone – Liceum Plastyczne otrzymało zaszczyt-

ny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który 

świadczy o tym, że placówka przyczynia się do 

odkrywania, promocji i  wspierania uzdolnień 

młodzieży. To ogromne wyróżnienie, ale także 

i zobowiązanie, któremu z ochotą stawi my czoła.

Akademia Obrony Narodowej 
objęła patronatem klasy 
mundurowe ZSEiT w Pasłęku

Bolesław Czechowski

7 czerwca do Warszawy, gdzie mieści się Aka-

demia Obrony Narodowej (AON) udała się 

delegacja Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i  Technicznych w  Pasłęku celem uroczystego 

podpisania porozumienia o  współpracy po-

między Akademią a Szkołą.

W skład delegacji wchodzili: Marian Matusz-

czak, dyrektor szkoły, mjr rez. Bolesław Cze-

chowski, nauczyciel szkolenia wojskowego 

oraz kadeci z klasy II LO – obronnej: Małgo-

rzata Bujel, Aneta Chojecka i  Jacek Włodar-

czyk. Po dość wyczerpującej podróży dotar-

liśmy do Klubu Akademii, gdzie na wstępie 

w Sali Tradycji zostaliśmy zapoznani z historią 

i rolą uczelni w dziejach naszej Ojczyzny.

Potem nastąpiło uroczyste podpisanie porozu-

mienia. Ze strony Akademii podpisali je:

• dr  Aneta Nowakowska-Krystman – pro-

rektor do Spraw Studenckich AON

• płk dr hab. inż. Maciej Marszałek – dziekan 

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Ze strony Zespołu Szkół Technicznych 

i Ekonomicznych:

• mgr Marian Matuszczak – dyrektor Szkoły

Zgodnie z  ustawą o  szkolnictwie wyższym, 

Akademia otworzyła swoje drzwi także dla 

cywili i  prowadzi studia wyższe (licencja-

ckie i  magisterskie) i  podyplomowe dla osób 

cywilnych w  obszarach bezpieczeństwa 
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i obronności. Ukończenie studiów nie powo-

duje automatycznego uzyskania stopnia ofi cer-

skiego, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do za-

wodowej służby wojskowej. Studiować można 

na Wydziale Zarzadzania i  Dowodzenia oraz 

na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Porozumienie stwarza szerokie możliwości 

współpracy z  uwagi na to, że Akademia jest 

wiodącą kuźnią kadr w naszych Siłach Zbroj-

nych i ma pełne możliwości przestawienia ak-

tualnych problemów dotyczących obronności 

i  rozwoju Wojska Polskiego oraz współpracy 

i naszego członkowstwa w NATO.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
z Kamionka Wielkiego 
zdobywcą Złotego Kowadła

Magda Dryll

W dniach 25-27 maja 2013 r. w Domu Kultu-

ry w Kuźni Raciborskiej odbywał się 27 Ogól-

nopolski Przegląd Zespołów Artystycznych 

„Kowadło”. Jest to cykliczny i najbardziej pre-

stiżowy przegląd dla młodzieżowych ośrod-

ków wychowawczych z  całej Polski. W  tym 

roku konkurencja była bardzo mocna i zgłosi-

ło się 16 placówek z terenu całego kraju, w tym 

z  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

z Kamionka Wielkiego.

Ośrodek reprezentował zespół w  składzie: 

Magnus Galla, Patryk Lelewski, Dariusz Pink, 

Marcin Stelmach, Jakub Majchrzak, Krzysz-

tof Czyż i Przemysław Danielski. Wszyscy ci 

chłopcy wystąpili w  dwóch spektaklach tea-

tralnych – „Życie jest tylko jedno” i „Robak”, 

wg scenariusza i  w  reżyserii wychowawców 

Bogdana Płocheć i  Michała Baska. Magnus 

Galla z  Przemysławem Danielskim wystąpi-

li jeszcze w  dwóch etiudach kabaretowych. 

Marcin Stelmach, Jakub Majchrzak, Krzysztof 

Czyż, Patryk Lelewski, Magnus Galla i Prze-

mysław Danielski wystąpili z  wychowawcą 

Michałem Baskiem w trzech koncertach mu-

zycznych. Dodatkowo Patryk Lelewski wy-

stąpił w  koncertach solowych. Opiekuna-

mi grupy byli wychowawcy Bogdan Płocheć 

i Michał Basek.
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Ponadto w  Kuźni Raciborskiej udanie wy-

stąpiła również grupa taneczna break-dance 

w składzie: Piotr Dębkowski, Robert Wołkow-

ski i  Radosław Stankiewicz. Opiekunem tej 

grupy był wychowawca Sławomir Żukowski.

Występ chłopców z MOW okazał się ogrom-

nym sukcesem:

1. Kategoria teatr – 1 miejsce.

2. Kategoria zespoły muzyczne – 3 miejsce.

3. Kategoria soliści – Patryk Lelewski za 

beatbox – 1 miejsce.

4. Kategoria kabarety – wyróżnienie indywi-

dualne otrzymał Magnus Galla.

Magnus Galla wybrany został ponadto osobo-

wością artystyczną przeglądu. Natomiast wy-

chowawca Michał Basek otrzymał puchar i ty-

tuł Najlepszego Instruktora Przeglądu.

Po podsumowaniu punktów ze wszystkich ka-

tegorii, okazało się, że główną i najważniejszą 

nagrodę przeglądu – „Złote Kowadło” otrzy-

mał Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Kamionku Wielkim.

Jest to nagroda od lat uważana za najbardziej 

prestiżową, w  środowisku placówek resocja-

lizacyjnych, w  kraju. Jej przyznanie świadczy 

o  wybitnej resocjalizacyjnej pracy twórczej 

w zwycięskiej placówce. Dlatego też należy do-

cenić ogromną wartość tego sukcesu i wybit-

nych w  skali kraju osiągnięć wychowanków 

MOW z Kamionka Wielkiego.

Gratulacje dla chłopaków i instruktorów!

Młodzież z Kamionka Wielkiego 
na Bałtyku

Jerzy Sukow

W dniach 6-12 maja bieżącego roku młodzież 

z  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Kamionku Wielkim wraz z opiekunem i in-

struktorem szkolnym Jerzym Sukowem wzię-

li udział w rejsie po Bałtyku na żaglowcu STS 

„Generał Zaruski”.

Przez 7 dni szkolenie młodzieży z  Pol-

ski (2  szkoły) i  Litwy obejmowało wszystkie 

aspekty pokładowego życia: nawigację, stero-

wanie, wachty „na oku”, gotowanie (na „Zaru-

skim” nie ma kuka), wachty pokładowe, ma-

newry pokładowe, alarmy do żagli, ćwiczenia 

alarmowe: człowiek za burtą, alarm wodny 

i  pożarowy oraz lekcje, zajęcia integracyjne, 

gry i zabawy żeglarskie w kubryku i na pokła-

dzie. Życie na jachcie opierało się o  ceremo-

niał morski, zaczynając od porannego pod-

noszenia bandery, a kończąc na cogodzinnym 

„wybijaniu szklanek” dzwonem okrętowym. 
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Zbudowany w 1939 roku żaglowiec ze swoim 

tradycyjnym osprzętem wymagający zbioro-

wego skoordynowanego wysiłku świetnie na-

daje się do celów wychowawczych i morskiej 

edukacji.

W  trakcie rejsu żaglowiec pod dowództwem 

kapitana Jerzego Jaszczuka zawinął do portów 

w Karlskronie (Szwecja) i Kłajpedzie (Litwa). 

Zwiedziliśmy historyczne starówki oraz Mu-

zeum morskie. W  sumie przebyto 485 mil 

morskich.

Rejs został zorganizowany w  ramach projek-

tu M.A.S.T. Główną ideą przedsięwzięcia jest 

właśnie organizacja rejsów integracyjnych na 

tradycyjnych żaglowcach, a  adresatem jest 

przede wszystkim młodzież obarczona prob-

lemami wychowawczymi, edukacyjnymi, po-

chodząca ze środowisk zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym. Uczestnicy nie płacą za 

udział w rejsie. Udział nauczycieli/opiekunów 

na pokładzie gwarantuje że szkolenie na mo-

rzu stanowi część codziennej edukacji. Rejs 

jest także formą resocjalizacji. Dzięki temu, że 

załoga jest międzynarodowa, żeglarze zyskują 

możliwość poznania innych kultur i  są zmu-

szeni do posługiwania się językami obcymi.

Projekt jest realizowany w  ramach Progra-

mu Współpracy Transgranicznej South Baltic. 

Partnerami w  Projekcie są Litwini, Szwedzi, 

Duńczycy i Niemcy.

Idea Generała Mariusza Zaruskiego 

(1867-1941) – pioniera polskiego żeglarstwa, 

założyciela TOPRu, instruktora ZHP, adiutan-

ta Prezydenta RP, generała brygady WP, nar-

ciarza, grotołaza, fotografi ka, pisarza, malarza, 

zasłańca, wychowawcy młodzieży spełnia się 

w  Zjednoczonej Europie pod żaglami jachtu, 

który powstał z Jego inicjatywy.

 Sukces słuchaczy Zespołu 
Szkół Zawodowych w Pasłęku

M aria Kizyk

21-24 maja br. w Ośrodku Szkolenia i Wycho-

wania OHP w Pasłęku odbył się fi nał X edy-

cji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny 

w  zawodzie – bezpieczny w  pracy” w  zawo-

dach murarz i  stolarz. Zakończył się on suk-

cesem słuchaczy ZSZ w Pasłęku, którzy zajęli 

czołowe miejsca.

Organizatorem konkursu, nad którym patro-

nat objęła Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Olsztynie, była Komenda Główna OHP oraz 

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komen-

da OHP, a realizatorem OSiW OHP w Pasłęku. 

Wiedzą i doświadczeniem prace Komisji Kon-

kursowych wspierali długoletni rzemieślnicy 
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w  zawodach i  egzaminatorzy Izby Rzemiosła 

i  Przedsiębiorczości w  Olsztynie Michał To-

kajuk i  Jan Staśkiewicz. Laureaci etapów wo-

jewódzkich konkursu – przedstawiciele 12 

województw, 22 maja przystąpili do rozwiązy-

wania pisemnych testów z części teoretycznej, 

następnie w podziale na grupy, przystąpili do 

części praktycznej. Zadanie praktyczne stola-

rzy polegało na wykonaniu mebli ogrodowych 

stolika lub ławki do wyboru. Natomiast mura-

rze mieli do wymurowania mur z cegły pełnej 

według załączonego rysunku.

23 maja wojewódzki komendant OHP Jaro-

sław Dzioba podczas uroczystego zakończe-

nia, z  udziałem komendanta głównego OHP 

Mariana Najdychora, dziękował wszystkim 

za przybycie i  podjętą rywalizację, podkre-

ślając wyjątkowość młodzieży uczestniczącej 

w tegorocznych zmaganiach i doceniając jej za-

angażowanie oraz gratulując kadrze rzetelne-

go przygotowania uczestników. Werdykt został 

ogłoszony przez przewodniczącego Komisji 

Konkursowej zastępcę wojewódzkiego komen-

danta OHP Piotra Płoskiego. Pierwsze miej-

sce w zawodzie stolarz przypadło uczestnikom 

Warmińsko-Mazurskiej WK OHP reprezen-

towanej przez wychowanków Ośrodka Szko-

lenia i Wychowania OHP w Pasłęku – słucha-

czy III kl. ZSZ dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Zawodowych w  Pasłęku Arkadiusza Brejnia-

ka i  Kamila Staronia, II miejsce uczestnikom 
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reprezentującym Łódzką WK OHP, III miejsce 

uczestnikom Śląskiej WK OHP. W  zawodzie 

murarza pierwsze miejsce przyznano również 

Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, którą repre-

zentowali słuchacze Zespołu Szkół Zawodo-

wych w Pasłęku – Kacper Madejski i Piotr Erdt, 

drugie – Wielkopolskiej WK OHP, trzecie zaś 

– Łódzkiej WK OHP. Wszyscy laureaci otrzy-

mali z  rąk komendanta głównego Mariana 

Najdychora oraz wojewódzkiego komendanta 

puchary, nagrody i  dyplomy. W  uroczystości 

zakończenia konkursu uczestniczył wicestaro-

sta Maciej Romanowski.

Uczestnicy Ośrodka realizują kształcenie ogó-

lne i  teoretyczne zawodowe w  Zespole Szkół 

Zawodowych w  Pasłęku, a  do konkursu byli 

przygotowywani przez: część teoretyczna – 

Cezary Terech, część praktyczna: Eugeniusz 

Kiwit, Tomasz Maszkowski.

Finał XIII Olimpiady „Przyroda 
i historia powiatu elbląskiego”

W dniach 15 i 16 maja 2013 r., w Zespole Szkół 

Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, od-

była się XIII Olimpiada „Przyroda i historia po-

wiatu elbląskiego”. Organizatorami olimpiady są 

Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Park Kra-

jobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu.

Pierwszego dnia w  rywalizacji konkursowej 

udział wzięły reprezentacje pięciu szkół pod-

stawowych: ze Zwierzna, Godkowa, Gronowa 

Górnego, Młynar i ze Szkoły Podstawowej Nr 

1 w Pasłęku. Następnego dnia w kategorii gim-

nazjów i szkół ponadgimnazjalnych startowali 

uczniowie z gimnazjów: ze Stankowa, Grono-

wa Górnego, Dobrego, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 

w Pasłęku oraz drużyny reprezentujące Zespół 

Szkół w Pasłęku, Zespół Szkół Ekonomicznych 

i Technicznych w Pasłęku, Liceum Plastyczne 

w Gronowie Górnym.

Klasyfi kacja indywidualna w  grupie szkół 

podstawowych ukształtowała się następująco:

• I  miejsce – Ewa Matuszkiewicz – Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Pasłęku,

• II miejsce – Maciej Miszczyszyn – Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Pasłęku,

• III miejsce – Joanna Miazga – Szkoła Pod-

stawowa w Godkowie.

W etapie drużynowym pierwsze miejsce zdo-

była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku, dru-

gie miejsce – Szkoła Podstawowa w  Godko-

wie, trzecie miejsce  – Szkoła Podstawowa 

w Młynarach.
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W  kategorii gimnazjów i  szkół ponadgimna-

zjalnych pierwsze miejsce indywidualnie zaję-

ła Agnieszka Smotrycka z Gimnazjum w Do-

brym, drugie – Dominika Kretek z  Zespołu 

Szkół w  Pasłęku, trzecie – Weronika Łojek 

z Zespołu Szkół w Pasłęku.

Nagrody zespołowe otrzymali:

• I miejsce – Zespół Szkół w Pasłęku,

• II – miejsce – Gimnazjum w Dobrym,

• III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych 

i Technicznych w Pasłęku.

Atrakcyjne nagrody ufundowało Starostwo 

Powiatowe w Elblągu.

E-region powiatu elbląskiego: 
usługi dla przedsiębiorców

W  obecnych czasach samorządy, chcąc roz-

wijać gospodarczo region, muszą skutecznie 

konkurować o  przedsiębiorców, wprowadza-

jąc różnego rodzaju rozwiązania, które mogą 

pomóc w przyciągnięciu lub ich zatrzymaniu. 

Jednym z takich narzędzi jest szeroka gama e-

-usług, które w efektywny sposób upraszczają 

i  skracają procedury administracyjne. Z dru-

giej zaś strony oczekiwania klientów (przed-

siębiorców) rosną bardzo szybko. Wymagają 

oni, aby urząd dostępny był przez 7 dni w ty-

godniu, 24 h na dobę.

Z tych względów Powiat Elbląski podjął się re-

alizacji projektu „E-region powiatu elbląskie-

go: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Warmia 

i Mazury 2007-2013. Ogólna wartość projektu 

wynosi 1.682.027,46 zł, a uzyskana kwota dofi -

nansowania: 1.429.723,34 zł.
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Projekt realizowany był w  okresie sierpień 

2012  r. – czerwiec 2013  r., głównie w  Staro-

stwie Powiatowym w  Elblągu, choć jego od-

działywanie obejmie cały obszar powiatu.

Zakupiono nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt 

teleinformatyczny, na bazie którego zostały 

stworzone interaktywne tematyczne portale 

internetowe: gospodarczy, turystyczny, drogo-

wy oraz moduły: analityczny i statystyczny, ur-

banistyki, stacji kontroli pojazdów, zamówień 

publicznych, geodezyjny – mapy cyfrowe, geo-

dezyjny – operaty techniczne, środowiskowy 

i ankietowy.

I  tak np.  portal gospodarczy daje możliwość 

wyszukania przedsiębiorcy z  terenu powiatu 

według branży i  wpisu, możliwość wydruko-

wania wpisu do rejestru, a także zawiera szereg 

przydatnych informacji w  prowadzeniu dzia-

łalności gospodarczej.

Portal turystyczny umożliwia wyszukanie fi r-

my z  branży turystycznej wg rodzajów dzia-

łalności, jednocześnie posiada informator 

turystyczny wraz z  e-przewodnikiem, a  tak-

że pozwala przedsiębiorcy dokonać zgłosze-

nia konkretnego wydarzenia poprzez system 

e-kalendarz.

Z kolei portal drogowy daje możliwość spraw-

dzenia, które drogi powiatowe są wyłączo-

ne z ruchu ze względu na remonty bądź inne 

zdarzenia, z  uwzględnieniem zalecanych ob-

jazdów, ograniczeń przejazdów pojazdów 

wysokich, zawiera informacje o  parkingach, 

mapę stacji paliw, a także pozwala na wyzna-

czanie najkrótszej trasy.

Wdrożone moduły usprawniają pracę urzędu, 

moduł geodezyjny pozwala na digitalizację da-

nych obecnych i przyszłych, ewidencję opera-

tów według lokalizacji, a  także udostępnianie 

operatów zainteresowanym przez dodatkowy 

interfejs.

Uruchomiony zostanie również system po-

wiadamiania e-mail o  szerokim spektrum 

funkcjonalności: począwszy od informacji 

o  klęskach żywiołowych poprzez informacje 

o  zdarzeniach gospodarczych (np.  przetar-

gach), skończywszy na informacjach o impre-

zach kulturalnych i wydarzeniach w regionie.

Dzięki wdrożeniu projektu mieszkańcy powia-

tu elbląskiego będą mogli załatwiać wiele spraw 

bez konieczności osobistego stawiennictwa 

w  urzędzie, podniesie się poziom jakości ob-

sługi przedsiębiorców. Usprawniona zostanie 

obsługa interesantów i  znacznemu skróceniu 

ulegnie czas załatwiania poszczególnych spraw.

Celem długofalowym jest rozwój gospodar-

czy Powiatu Elbląskiego realizowany poprzez 

podniesienie jego atrakcyjności i  promocję. 

Założeniem przedsięwzięcia jest wszak wpro-

wadzenie e-usług dla przedsiębiorców i inten-

syfi kacja rozwoju wysokiej jakości usług cyfro-

wych i aplikacji dla MSP funkcjonujących na 

terenie powiatu.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” dofi nansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
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 E-pacjent w pasłęckim szpitalu
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

wysoko ocenił i wybrał do dofi nansowania z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w  ramach RPO Warmia i  Mazury na lata 

2007-2013 projekt pod nazwą „E-pacjent – 

informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz 

wdrożenie e-usług w  Szpitalu Powiatowym 

w Pasłęku”. Umowa na realizację zadania została 

podpisana 29 stycznia 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 804 416 zł, 

z czego dofi nansowanie wyniesie 683 754 zł, zaś 

120 662 zł zostanie pokryte ze środków włas-

nych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Projekt obejmuje:

1. Wykonanie sieci informatycznej.

2. Zakup sprzętu – m.in. serwerów, 53 zesta-

wów komputerowych, 3 laptopów, 6 table-

tów, drukarek, w tym do drukowania opa-

sek na rękę dla pacjentów.

3. Zakup oprogramowania zarówno na po-

trzeby administracyjne (tzw. części sza-

rej) jak i dla obsługi pacjentów (tzw. czę-

ści białej).

Zakłada się, że projekt zostanie zakończony 

w II kwartale 2014 roku. 

Podpisana umowa 
na termomodernizację
21 maja  Zarząd Powiatu podpisał z wyłonio-

nym w drodze przeprowadzonego postępowa-

nia przetargowego Przedsiębiorstwem Budow-

nictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” umowę 

dotyczącą realizacji zadania pn. „Termomo-

dernizacja budynków użyteczności publicznej 

powiatu elbląskiego”.

Ze strony Zarządu Powiatu umowę podpisali 

starosta Sławomir Jezierski i wicestarosta Ma-

ciej Romanowski, zaś ze strony PBO „Przemy-

słówka 03” jego właściciel Antoni Klecha.

Termomodernizacja obejmie budynki uży-

teczności publicznej dziewięciu jednostek or-

ganizacyjnych powiatu elbląskiego. Zakończe-

nie wszystkich prac planowane jest na koniec 

maja 2014 roku.

Ogólna wartość zadania wynosi ponad 

6,5  mln  zł, w  tym roboty budowlane ponad 

6,3  mln  zł. Realizowana przez Starostwo Po-

wiatowe w Elblągu termomodernizacja otrzy-

mała pomoc z Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska w  formie dotacji w  kwocie 

ponad 1,5 mln zł i w formie pożyczki w kwo-

cie ponad 3,1 mln zł.



37

Biuletyn Informacyjny

Podpisanie kolejnych umów 
na dofinansowanie z PO KL

Andrzej Nitka

6 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskiego w  Olszty-

nie podpisane zostały trzy umowy na dofi nan-

sowanie w  ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki projektów, które realizowa-

ne będą przez placówki oświatowe z  naszego 

powiatu.

W  imieniu wnioskodawcy, Powiatu Elblą-

skiego, umowy podpisali starosta Sławomir 

Jezierski, wicestarosta Maciej Romanowski 

oraz skarbnik Edwarda Mazurkiewicz. Ze 

strony instytucji pośredniczącej, czyli Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa War-

mińsko-Mazurskiego, podpisy złożyli wice-

marszałek Gustaw Brzezin oraz dyrektor 

Departamentu Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego – Michał Opieczyński.

Pierwszy z projektów, które uzyskały dofi nan-

sowanie został złożony na konkurs w ramach 

Priorytetu 9 PO KL – Rozwój wykształce-

nia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapew-

nienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty, Poddziała-

nie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z  grup o  utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości 

usług edukacyjnych.

Nosi on nazwę „Moje kompetencje tram-

poliną w  przyszłość zawodową”. Jednost-

ką, która przygotowała wniosek aplikacyjny 

i odpowiada za jego realizację jest Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w  Pasłęku. 

Ogólna wartość projektu to 552 982,68  zł, 

wkład własny Powiatu Elbląskiego 0  zł, 

a  kwota dofinansowania 552 982,68  zł. 

Operacja realizowana będzie w  latach 

2013-2015.

Pozostałe dwa projekty zostały złożone na 

konkurs w ramach Priorytetu 9 PO KL – Roz-

wój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i ja-

kości szkolnictwa zawodowego.

1. „Umiem – Projektuję – Pracuję”. Jednost-

ką, która przygotowała wniosek aplikacyjny 

i odpowiada za jego realizację jest Liceum 

Plastyczne w Gronowie Górnym. Ogólna 

wartość projektu to 341 947 zł, wkład włas-

ny Powiatu Elbląskiego 43 600 zł, a kwota 

dofi nansowania 298 347 zł. Operacja reali-

zowana będzie w latach 2013-2015.

2. „Dobre wykształcenie zawodowe gwa-

rancją dobrego jutra”. Jednostką, która 

przygotowała wniosek aplikacyjny i  od-

powiada za jego realizację jest Zespół 

Szkół Ekonomicznych i  Technicznych 

w  Pasłęku. Ogólna wartość projektu to 

886 593,09  zł, wkład własny Powiatu El-

bląskiego 113 040,62 zł, a kwota dofi nan-

sowania 773 552,47  zł. Operacja realizo-

wana będzie w latach 2013-2014.

Ogólna wartość tych trzech projektów to 

1 781 522,77 zł, wkład własny Powiatu Elblą-

skiego wynosi 156 640,62 zł, a kwota dofi nan-

sowania 1 624 882,15 zł.
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Umowy na likwidację barier podpisane

W 2012 roku Powiat Elbląski przyjął zaprosze-

nie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do uczestnictwa w progra-

mie pn. „Program wyrównywania różnic mię-

dzy regionami”. 30 stycznia 2013 roku w siedzi-

bie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w  Elblągu, w  obecności wicestarosty Macie-

ja Romanowskiego, zostały podpisane umowy 

dotyczące realizacji złożonych projektów.

Celem strategicznym programu jest wyrówna-

nie szans osób niepełnosprawnych, zamiesz-

kujących regiony słabo rozwinięte gospodar-

czo i  społecznie w  dostępie do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej.

Złożone projekty dotyczą:

1. obszaru B – likwidacja barier w zakładach 

opieki zdrowotnej lub placówkach edu-

kacyjnych w  zakresie umożliwienia oso-

bom niepełnosprawnym poruszania się 

i komunikowania;

2. obszaru D – likwidacja barier transporto-

wych.

Dofi nansowanie na zakup nowego 9-miejsco-

wego samochodu, dostosowanego do przewo-

zu osób niepełnosprawnych otrzymały :

• Dom Pomocy Społecznej w  Tolkmicku 

w kwocie 72.000 zł;

• Dom Pomocy Społecznej w  Rangórach 

w kwocie 66.000 zł;

• Centrum Administracyjne do Obsługi 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Marwicy w kwocie 70.000 zł;

• Gmina Elbląg w kwocie 69.000 zł.

Szpital Powiatowy sp. z o. o. w Pasłęku otrzy-

mał dofi nansowanie w  kwocie 57.034  zł na 

wykonanie pochylni i dojścia do wejścia głów-

nego z  przystosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.
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Nowe zakupy na potrzeby zarządzania 
kryzysowego i ochrony środowiska
Powiat Elbląski w  2012 roku złożył wniosek 

do Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Wiślany 

na przedsięwzięcie w ramach programu Ope-

racyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i  nadbrzeżnych obszarów ryba-

ckich 2007-2013 ” w ramach środka „4.1 Roz-

wój obszarów zależnych od rybactwa z  wy-

łączeniem realizacji operacji polegających 

na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej 

(LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywi-

zacji lokalnych społeczności ” – tytuł operacji 

„Wzmocnienie potencjału technicznego służb 

ratowniczych w  zakresie podejmowanych 

działań związanych z zagrożeniem powodzio-

wym obszarów zalewowych w  tym obszarów 

objętych szczególną formą ochrony przyrody 

NATURA 2000”.

Wniosek dotyczył dofi nansowania zakupu 

przez Powiat Elbląski dla potrzeb zarządzania 

kryzysowego i ochrony środowiska używanego 

samochodu terenowego i 10 kompletów zapór 

przeciwpowodziowych napełnianych wodą 

(1 komplet stanowi 10 m zapór). Wniosek zo-

stał pozytywnie zaopiniowany i 19 marca 2013 

roku została podpisana umowa pomiędzy sa-

morządem Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego reprezentowanym przez wicemarszałka 

Jarosława Słomę, członka zarządu wojewódz-

twa Annę Wasilewską, a Powiatem Elbląskim 

reprezentowanym przez starostę Sławomi-

ra Jezierskiego, wicestarostę Macieja Roma-

nowskiego, przy kontrasygnacie skarbnika po-

wiatu Edwardy Mazurkiewicz, o  przekazanie 

środków fi nansowych dla Powiatu na realiza-

cję tego zadania.

Całkowity koszt operacji zamykał się w kwocie 

67 284,00  zł (zakup: samochodu 54 000,00  zł, 

zapór p.pow. 13 284,00  zł). Powiat Elblą-

ski otrzymał pomoc fi nansową w  kwocie 

46 497,07 zł w tym ze środków Unii Europej-

skiej w  ramach Europejskiego Funduszu Ry-

backiego kwotę 34 872,80  zł. W  czerwcu br. 

zadanie zrealizowano. Po zastosowaniu pro-

cedur przetargowych zakupiono używany sa-

mochód terenowy marki NAVARA za kwo-

tę 54 000,00  zł oraz zapory p.pow. za kwotę 

12 238,50 zł.
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 Młode Szwedki niosą pomoc
Marek Murdzia

Ramona Axelsson i  Johanna Welander są 

uczennicami III klasy o profi lu społecznym li-

ceum w  Växjö (Szwecja). Wiosną 2012 roku 

wpadły na pomysł oryginalnego projektu, po-

legającego na przeprowadzeniu zbiórki odzie-

ży i  zabawek w  swoim regionie, a  następnie 

przekazaniu ich wychowankom domów dzie-

cka w  Polsce. Najbardziej ekscytująca część 

projektu nastąpiła 25stycznia, kiedy to dziew-

częta przyjechały z zebranymi darami do pla-

cówek w Marwicy i Pasłęku.

W szwedzkim liceum uczniowie mają obowią-

zek zrealizować w  czasie ostatniego roku na-

uki jakiś projekt. Najczęściej decydują się na 

opracowanie książki kucharskiej według tra-

dycyjnych rodzinnych przepisów lub skom-

pletowanie albumu zdjęć przedstawiającego 

ich rodzinną miejscowość. Ramona i  Johan-

na stwierdziły, że więcej pożytku innym lu-

dziom przyniesie projekt związany z pomocą 

charytatywną.

Zbiórka odzieży i  zabawek rozpropagowana 

początkowo wśród rodziny i znajomych zaczę-

ła się już w czasie wakacji letnich 2012 roku, 

jednak najwięcej pracy przy projekcie dziew-

czyny miały jesienią, gdy zaczął się nowy rok 

szkolny. Opracowały ulotki opowiadające 

o  ich projekcie i  wrzucały je do skrzynek na 

listy w swoich rodzinnych miejscowościach – 

Vislanda i Växjö. Zebrano bardzo dużo ubrań 

i  zabawek, które należało posortować, a  tak-

że wyprać te, które były wcześniej używa-

ne. Chętnych do przekazania rzeczy było tak 

wielu, że w końcu Ramona i Johanna musiały 

ogłosić zakończenie zbiórki, gdyż wyczerpały 

się im możliwości magazynowania.

Kolejnym etapem projektu była wyprawa do 

Polski. Tata Ramony został „zatrudniony” jako 

kierowca miniciężarówki, którą wszystkie ze-

brane rzeczy zostały dostarczone do domów 

dziecka w  Marwicy i  Pasłęku. Dziewczętom 

udało się także pozyskać pomoc od kilku 

przedsiębiorców, w  tym producenta słody-

czy, który przekazał pokaźną ilość cukierków. 

Pomogły też linie promowe, które częściowo 

sponsorowały transport przez morze.

Spotkanie z wychowankami w Marwicy i Pa-

słęku przebiegało w bardzo sympatycznej at-

mosferze. Bariery nieśmiałości i  językowe 

zostały szybko przełamane. Pod koniec dnia 

młodzi ludzie stwierdzili, że spotkanie było 

zbyt krótkie. Wymienili się jednak kontak-

tami na Facebooku, co może wróżyć dłuższą 

znajomość. Goście ze Szwecji dopytywali się 

też o potrzeby obu placówek i obiecali dalszą 

pomoc przy najbliższej sposobności.



41

Biuletyn Informacyjny

Ramona i  Johanna przygotowały krótkie an-

kiety skierowane do pracowników i  wycho-

wanków domów dziecka. Ostatnim elemen-

tem projektu będzie opracowanie wyników 

ankiet i  sporządzenie pisemnego sprawozda-

nia, które przedstawią w swojej szkole.

Dlaczego wybrały akurat nasz region? Otóż 

kilka lat temu na zawodach rzutu podkową 

w  Szwecji spotkali się przedstawiciele elblą-

skiego Klubu „Horse-Shoe” z rodzicami Ramo-

ny również uprawiającymi tę dyscyplinę rekre-

acyjną. Spotkanie to zaowocowało wieloletnią 

współpracą klubów i osobistą przyjaźnią.

 Piknik Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Magdalena Moneta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w El-

blągu 22.06.2013 r. w Gospodarstwie Agro-

turystycznym „Zielona Dolina” w  Broni-

kowie, gm. Młynary, w  ramach promocji 

rodzicielstwa zastępczego, zorganizowało 

„Piknik Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Zor-

ganizowanie pikniku możliwe było dzięki 

dofinansowaniu imprezy przez Stowarzysze-

nie na Rzecz Dzieci i  Młodzieży Wiejskiej 

„SZANSA”.

Celem pikniku było propagowanie idei rodzi-

cielstwa zastępczego i integracji środowiska ro-

dzin zastępczych. Wydarzenie było formą uho-

norowania osób zajmujących się na co dzień 

pieczą zastępczą. Dzieci otrzymały upominki, 

a dla uczestników był serwowany smaczny po-

częstunek. Odbyły się też gry, zabawy i  inne, 

liczne atrakcje. Zabawie sprzyjała  niezwykle 

letnia pogoda. W pikniku wzięło udział ok. 80 

rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi.
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Szczególne podziękowania dla koordynato-

rek rodzinnej pieczy zastępczej Bożeny Beran-

szuk i Katarzyny Rucińskiej, Małgorzaty Tka-

czyk, Leszka Czyżewskiego oraz młodzieży 

z  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Sa-

modzielne Mieszkanie” w  Pasłęku za czynny 

udział oraz organizację pikniku. Swoją zaanga-

żowaniem i  wkładem pracy potwierdzili chęć 

zarówno integracji rodzin zastępczych jaki 

i promocję rodzicielstwa zastępczego.

Potrzebni rodzice zastępczy
Magdalena Moneta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  El-

blągu poszukuje kandydatów na rodziców za-

stępczych dla dzieci pozbawionych prawid-

łowej opieki i  wychowania przez rodziców 

biologicznych.

Rodzina zastępcza, to taka rodzina, która tym-

czasowo lub stale opiekuje się i  wychowuje 

dzieci zapewniając im całkowitą opiekę. Za-

pewnia dzieciom odpowiednie warunki do 

prawidłowego rozwoju fi zycznego i  intelektu-

alnego. Dba o zdrowie, ubranie czy wyżywienie. 

Dogląda rozwoju i postępów w szkole, pogłę-

bia zainteresowania, dba o wypoczynek waka-

cyjny. Przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

przez małżeństwo czy osobę samotną nastę-

puje najczęściej bez zrywania więzi z rodziną 

biologiczną dziecka i  dba o  podtrzymywanie 

tych więzi. Rodzina zastępcza nie jest rodziną 

adopcyjną – wypełnia obowiązki rodzicielskie 

bez przyjmowania pełni praw rodzicielskich.

Jesteśmy zainteresowani tworzeniem nowych 

rodzin zastępczych i  zawodowych rodzin za-

stępczych, które z racji posiadania chęci, pre-

dyspozycji i  którym los dziecka nie jest obo-

jętny, chcą podjąć się wypełniania funkcji 

rodzica zastępczego.

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą 

mieć w sobie ogromne pokłady miłości i cierp-

liwości aby stworzyć dom, który jest marze-

niem bardzo wielu opuszczonych, samotnych 

czy zaniedbanych dzieci.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej (spo-

krewnionej, niezawodowej, zawodowej, 
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w tym zawodowej pełniącej funkcję pogoto-

wia rodzinnego i  zawodowej specjalistycz-

nej) może być powierzone osobom, które:

3. dają rękojmię należytego sprawowania pie-

czy zastępczej;

4. nie są i nigdy nie były pozbawione władzy 

rodzicielskiej oraz władza nie jest im ogra-

niczona ani zawieszona;

5. wypełniają obowiązek alimentacyjny – 

w przypadku gdy taki obowiązek w stosun-

ku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

6. nie są ograniczone w zdolności do czynno-

ści prawnych;

7. są zdolne do sprawowania właściwej opie-

ki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniami o braku przeciwwskazań 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

wystawionymi przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej;

8. przebywają na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej;

9. zapewnią odpowiednie warunki bytowe 

i mieszkaniowe umożliwiające dziecku za-

spokojenie jego indywidualnych potrzeb, 

w tym:

a. rozwoju emocjonalnego, fi zycznego 

i społecznego,

b. właściwej edukacji i  rozwoju 

zainteresowań,

c. wypoczynku i  organizacji czasu 

wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawo-

dowej lub zawodowej może być powierzone 

osobom, które nie były skazane prawomoc-

nym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.

W  przypadku rodziny zastępczej niezawodo-

wej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzi-

nę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone 

dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie 

kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

660  zł miesięcznie – w  przypadku dzie-

cka umieszczonego w  rodzinie zastępczej 

spokrewnionej (tj. u rodzeństwa lub dziadków 

dziecka);

1.000  zł miesięcznie – w  przypadku dzie-

cka umieszczonego w  rodzinie zastępczej za-

wodowej i  rodzinie zastępczej niezawodowej 

(niespokrewnionej).

Formy zawodowej rodziny zastępczej:

zawodowa (nie więcej niż 3 dzieci);

zawodowa pełniąca funkcję pogotowia ro-

dzinnego (umieszcza się dziecko nie dłużej 

niż na okres 12 miesięcy lub do zakończenia 

postępowania sądowego o powrót dziecka do 

rodziny, przysposobienie, umieszczenie w ro-

dzinnej pieczy zastępczej)

zawodowa specjalistyczna (nie więcej niż 3 

dzieci legitymujących się orzeczeniem o  nie-

pełnosprawności lub orzeczeniem o  znacz-

nym lub umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności; oraz dzieci na podstawie ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich)

Zawodowej rodzinie zastępczej przysługu-

je miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 

2.000  zł. Zawodowej rodzinie zastępczej peł-

niącej funkcję pogotowia rodzinnego przysłu-

guje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 

2.600 zł.
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Aby stanowić rodzinę zastępcza zawodo-

wą trzeba posiadać co najmniej 3-letnie do-

świadczenie jako rodzina zastępcza oraz po-

zytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Elbląskie-

go zainteresowanych utworzeniem rodzin 

zastępczych na spotkanie z  pracownikami 

Centrum w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Szczegółowych informacji na temat możliwo-

ści utworzenia rodziny zastępczej udzielają 

pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej od 

poniedziałku do piątku w  godz. 7.30 – 15.30 

pokój nr 11 i 12.

Kraina Kanału Elbląskiego 
na targach turystycznych 
w Wiedniu i Brnie

W  dniach 10-13 stycznia 2013  r. Kraina Ka-

nału Elbląskiego zadebiutowała w największej 

i najbardziej prestiżowej w branży turystycznej 

imprezie targowej „Ferien Messe Wien”. Udział 

w  targach to rezultat partnerskiej współpra-

cy trzech powiatów: elbląskiego, iławskiego 

i  ostródzkiego, przy udziale miasta Elbląga 

oraz samorządu Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego, w  ramach realizacji trwałości 

projektu „Zintegrowany system promocji tu-

rystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

Targi w  Wiedniu, zorganizowane przez Reed 

Exhibition Messe Wien, odbyły się w jednym 

z  najbardziej nowoczesnych centrów wysta-

wienniczych Europy. W tym roku uczestniczy-

ło w nich 766 wystawców z 70 krajów. W cią-

gu czterech dni targowych imprezę odwiedziło 

blisko 150 000 zwiedzających.

Polskie stoisko narodowe, przygotowane 

przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej 

(POIT) w  Wiedniu, z  atrakcyjną lokalizacją 
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tuż obok estrady targowej, spotkało się z bar-

dzo dużym zainteresowaniem ze strony zwie-

dzających. Niewątpliwym magnesem stoiska 

narodowego była makieta jednej z  pochyl-

ni Kanału Elbląskiego, dzięki której informa-

cje o  atrakcjach naszego regionu znalazły się 

w targowej prasie i TV: Kurier, Besser Reisen, 

ORF. Dodatkowo bardzo wysoko zostały oce-

nione przez zwiedzających przygotowane ma-

teriały promocyjne (foldery, mapy, przewodni-

ki, fi lmy, prezentacje i gadżety), prezentowane 

przez fachową obsługę.

W 2013 roku POIT w Wiedniu będzie konty-

nuował wzmożoną promocję Warmii i Mazur, 

którą rozpoczął w  drugiej połowie ubiegłe-

go roku. Dotychczas nasz region prezentowa-

ny był na targach TTW w Zurychu, w ramach 

prezentacji nowego katalogu biura podróży 

Wiesienger Reisen, w katalogach Corps Touri-

stique Austria i  Swiss, w  licznych artykułach 

prasowych i audycjach radiowych w rozgłośni 

Radio Wien. W listopadzie br. w ramach Reise 

Salon w  Wiedeńskim Hofb urgu odbędzie się 

promocja Krainy Kanału Elbląskiego podczas 

prezentacji największych atrakcji świata.

Kilka dni później, od 17 do 20 stycznia 2013 r. 

Kraina Kanału Elbląskiego gościła na targach 

GO REGIONOTOUR w Brnie. To jedne z naj-

większych prezentacji branży turystycznej 

skoncentrowanych na turystyce wyjazdowej ze 

szczególnym uwzględnieniem regionów Euro-

py Środkowej.

KKE zaprezentowała swoją ofertę turystyczną 

na nowoczesnym stoisku o powierzchni 60 m2, 

zbudowanym przez pracowników starostw 

powiatowych z Ostródy, Iławy i Elbląga w ra-

mach trwałości partnerskiej projektu. Nieod-

łącznym elementem wyróżniającym stoisko 

była makieta pochylni Oleśnica, która już tra-

dycyjnie przyciągała rzesze odwiedzających, 

zainteresowanych zasadami jej działania.

Na targach turystycznych w  Brnie, które od-

wiedziło ponad 30 tysięcy osób, prezentowało 

się ponad 800 wystawców. Oferta turystyczna 

KKE adresowana jest do grona turystów, któ-

rzy nie tylko chcą skorzystać z podróży „stat-

kiem po trawie”, ale również do żeglarzy, ka-

jakarzy, piechurów, rowerzystów, miłośników 

historii i  zabytków, wreszcie osób spragnio-

nych spokoju na łonie zielonych zakątków na-

szego regionu. Odwiedzający mogli otrzymać 

mapy, przewodniki, prezentacje i  fi lmy obra-

zujące atrakcje turystyczne oraz gadżety z logo 

Krainy Kanału Elbląskiego.
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Kraina Kanału Elbląskiego 
na Międzynarodowych Targach 
Turystycznych w Berlinie

Marek Murdzia 

W  dniach 5-10 marca 2013  r. przedstawiciele 

powiatów: elbląskiego, iławskiego i ostródzkie-

go – partnerzy projektu „Zintegrowany system 

promocji turystycznej obszaru Kanału Elblą-

skiego” – uczestniczyli w  kolejnych między-

narodowych targach turystycznych ITB Ber-

lin 2013. W pierwszych dniach targów obecni 

byli również Włodzimierz Brodiuk, starosta 

ostródzki, oraz radni powiatu ostródzkiego.

Podobnie jak co roku, elementem wyróżnia-

jącym stoisko była makieta pochylni Oleśni-

ca, która stała się ozdobą polskiego pawilonu 

narodowego. O  naszym stoisku informowały 

targowe wydania branżowych periodyków tu-

rystycznych. Dzięki temu Kraina Kanału Elblą-

skiego cieszyła się sporą popularnością wśród 

odwiedzających targi. Informatorzy, reprezen-

tujący biura promocji poszczególnych powia-

tów, dysponowali profesjonalnymi narzędziami 

przygotowanymi wcześniej w  ramach realizo-

wanego wspólnie projektu w postaci: przewod-

ników, map, prezentacji, fi lmów i gadżetów.

W  tym roku ofi cjalnym partnerem targów 

w Berlinie była Indonezja, która przygotowa-

ła bajecznie kolorową ceremonię otwarcia. 

Uczestniczyli w niej m.in. kanclerz RFN An-

gela Merkel, prezydent Indonezji Susilo Bam-

bang Yudhoyono, burmistrz Berlina Klaus 

Wowereit oraz dyrektor generalny ITB Rai-

mund Hosch. Niespodzianką była przebojowa 

piosenka, opowiadająca o  potrzebie chronie-

nia naszego środowiska naturalnego, napisana 

specjalnie na tę okazję przez prezydenta Indo-

nezji. Spotkała się ona z  owacyjnym przyję-

ciem kilkutysięcznej publiczności uczestniczą-

cej w otwarciu targów.
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XVII Trójbój Sportowy 
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kamionku Wielkim

W  dniach 23-24 maja 2013 roku w  MOW 

w  Kamionku Wielkim odbyły się zawody 

w trójboju sportowym obejmujące konkuren-

cje: strzelanie z  karabinka pneumatycznego 

z dystansu 10 metrów, pływanie 4x25 m, bieg 

przełajowy na dystansie 2500 m.

Zawody otworzyła dyrektor ośrodka Magda 

Dryll oraz prezes Uczniowskiego Klubu Spor-

towego Kaper Adam Pieczko. Po odprawie 

biorących udział w zawodach drużyn, zespoły 

udały się do Elbląga, gdzie odbyły się konku-

rencje strzelania z karabinka, a następnie pły-

wania. Strzelanie zakończyło się dużym sukce-

sem naszych wychowanków – zajęli pierwsze 

cztery miejsca. Gorzej niestety było z  pły-

waniem – najlepszy okazał się wychowanek 

MOW Malbork z czasem 1 min 30 sek.

Po powrocie do Kamionka i zasłużonym od-

poczynku, po południu odbyło się ognisko 

z  pieczeniem kiełbasek – było okazją do in-

tegracji biorących udział w zawodach chłop-

ców oraz ich opiekunów. Wzajemnej inte-

gracji miał pomóc również rozegrany mecz 

piłki nożnej na Orliku – drużyny składa-

ły się z  przemieszanych uczestników trój-

boju. Kolejną atrakcją dla biorących udział 

w zawodach była możliwość obserwacji pró-

by generalnej naszego zespołu muzycznego 

przygotowującego się do konkursu w  Kuźni 

Raciborskiej. Wieczorem uczestnicy zawo-

dów przeszli trasę biegu przełajowego w celu 

dokładnego poznania jej przebiegu – trasa 

wytyczona została po okolicznych terenach 

Wysoczyzny Elbląskiej.
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Następnego dnia o 9.30 nastąpił start do bie-

gu, którego meta usytuowana została w  oko-

licy Pomnika ku czci Ofi ar KL Stutthof. Naj-

lepszym biegaczem okazał sie wychowanek 

MOW Malbork, ale tuż za nim wbiegł na metę 

wychowanek MOW Kamionek Wielki. Zna-

mienne było to, iż widoczny był wśród zawod-

ników pozytywny duch walki – wbiegali na 

metę wyczerpani, ale gratulowali sobie nawza-

jem sportowej walki. W  oczekiwaniu na po-

danie końcowych wyników, na terenie Orlika 

odbył się konkurs wiedzy ekologicznej i znajo-

mości przepisów ruchu drogowego – była oka-

zja zdobycia ciekawych nagród.

Zakończenie zawodów odbyło się również na 

obiekcie Orlika. Ceremonię przeprowadzi-

li: dyrektor MOW Kamionek Wielki Magda 

Dryll, prezes UKS Kaper Adam Pieczko, se-

kretarz UKS Kaper Danuta Miszkowicz oraz 

gość specjalny – przedstawiciel Starostwa Po-

wiatowego w Elblągu Marek Murdzia. Osta-

tecznie najlepszą drużyną okazała się ekipa 

MOW Malbork, drugie miejsce przypadło 

MOW Puławy a  trzecie UKS Kaper. Czwar-

te miejsce zajął MOW Lidzbark Warmiński 

a piąte MOW Kamionek Wielki. Indywidual-

nie najlepszym okazał się również wychowa-

nek MOW Malbork Adam Czerwiński, nasz 
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wychowanek Robert Wołkowski zajął trzecie 

miejsce. Miłym akcentem było również przy-

znanie nagrody dla najmłodszego uczestnika 

zawodów trójbojowych. Najlepsi zawodnicy 

otrzymali cenne nagrody, puchary oraz pa-

miątkowe medale, jak też zasłużone gratula-

cje i brawa.

Należy zaznaczyć, iż impreza zorganizowana 

przez UKS Kaper, działający przy MOW Ka-

mionek Wielki, mogła się odbyć dzięki znaczą-

cej pomocy Starostwa Powiatowego w  Elblą-

gu – większość środków fi nansowych została 

przekazana właśnie z  tego źródła, za co ser-

decznie dziękują organizatorzy XVII Zawo-

dów Trójbojowych.

MASFROST CUP 2013
Jerzy Sukow

W weekend 31 maja – 2 czerwca  na Zalewie 

Wiślanym w pobliżu Tolkmicka odbyły się re-

gaty MASFROST CUP 2013.

Tolkmicko pierwszego dnia regat przywitało 

uczestników regat wspaniałą, żeglarską pogo-

dą: wiatr od 3 do 5 m/s z kierunku wschodnie-

go, oscylujący w obu kierunkach do 30 stopni. 

Do tego słońce, temperatura 25 stopni, tempe-

ratura wody: 19 stopni.

Po uroczystości ofi cjalnego rozpoczęcia regat 

16 załóg jachtów zeszło na akwen regat usy-

tuowany 1,5 mili morskiej od plaży, na której 

spiker regularnie przekazywał informacje ze 

statku komisji regatowej.

Rozegrano łącznie 5 wyścigów, osobno pusz-

czano starty klas KWR oraz razem klasy: T1, 

T2, T3. Trasa biegów: na wiatr i z wiatrem ko-

rygowana na bieżąco o długości 0,8 mili mor-

skiej zapewniała emocje już od startu i sporto-

wą walkę na znakach.

Po wyścigach współorganizator UKS TOL-

KMICKO zaprosił wszystkich na pyszną gro-

chówkę, o  godzinie 19.00 rozpoczęło się 

crew-party na plaży oraz koncert zespołu Mr 

Pollack.

Kolejny dzień, niedziela: rozegrano jeszcze 

dwa wyścigi w bardzo zbliżonych warunkach, 

chociaż pierwsze odwołanie wyścigu ze wzglę-

du na brak wiatru nie zapowiadało, że uda się 

dokończyć regaty z zaplanowaną ilością wyści-

gów. Pogoda dokładnie taka sama, jak dnia po-

przedniego – świetne żeglarskie warunki dla 

każdego: wiatr 4-5 m/s z kierunku północnego 

oscylujący po 20-30 stopni w obie strony, sło-

neczna pogoda, długość trasy – jak poprzed-

nie dnia, przeciętna długość wyścigu – ok. 45-

50 minut.

W  półtorej godziny po powrocie do portu: 

dźwigowanie, klarowanie sprzętu, ogłosze-

nie wyników na tablicy ogłoszeń i  ofi cjalne 
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zakończenie regat na scenie imprezy wraz z roz-

daniem nagród: puchary, dyplomy oraz czeki na 

300, 200 i 100 zł za miejsca I-III w każdej z klas

Podsumowanie: na plus – świetna organizacja 

imprezy pod względem sportowym (spraw-

ne rozegranie wszystkich zaplanowanych wy-

ścigów) i socjalnym (impreza wieczorna). Do 

ostatniego wyścigu nie wiadomo było, kto zo-

stanie zwycięzcą. Bardzo dobre warunki orga-

nizacyjne zapewnione przez UMiG Tolkmicko 

– budynek socjalny dla żeglarzy zbudowany 

w ramach Wielkiej Pętli Żuławskiej i budynek 

z  parkingiem UKS TOLKMICKO. Kolejnym 

atutem jest akwen, właściwie: „AKWEN” – 

czysty wiatr zapewniający równe, sprawiedli-

we warunki dla wszystkich. Ciekawą innowa-

cją był spiker na brzegu, który komentował 

wszystko, co kibice i  przypadkowi przechod-

nie mogli zobaczyć na wodzie. Każdy start zo-

stał sfi lmowany i udsotępniony na kanale UKS 

TOLKMICKO witryny Youtube. Minusem jest 

fakt, że wystartowało tylko 16 jachtów. Miejmy 

nadzieję, że w kolejnych edycjach regat PPJK 

w  Tolkmicku zawodników i  jachtów będzie 

znacznie więcej.

Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego 
w biegu na orientację

Bolesław Czechowski

11 maja w elbląskim parku komunalnym Ba-

żantarnia odbyły się XV Otwarte Mistrzostwa 

Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację. Za-

wody odbyły się przy pięknej słonecznej pogo-

dzie w ramach akcji Polskiego Związku Orien-

tacji Sportowej „Cała Polska Biega z Mapą”.

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, upo-

minki rzeczowe i  dyplomy, a  każdy uczestnik 

po zakończeniu biegu folder na temat biegu na 

orientację i napoje chłodzące. Ponadto uczestni-

cy skorzystali tradycyjnie z gościnności właści-

ciela restauracji „Myśliwska”, który wszystkich 
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uczestników zawodów poczęstował kiełbaską 

z ogniska, za co organizatorzy bardzo dziękują.

Protestów nie zanotowano. Był to klasycz-

ny bieg na orientację. Zawodnicy startowa-

li w  interwałach czasowych co trzy minuty. 

W  zawodach uczestniczyli zarówno dzieci, 

młodzież szkolna jak i  dorośli gdyż bieg na 

orientację jest sportem dla każdego. Zwraca 

uwagę coraz większa liczba rodzin decydu-

jących się na wspólny marszobieg, łącznie 

z małymi dziećmi.

Zawody zorganizował i przeprowadził Elbląski 

Klub Orienteeringu Gryf przy 16 Pomorskiej 

Dywizji Zmechanizowanej we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym w Elblągu oraz Do-

wództwem 16 batalionu dowodzenia.

WYNIKI

SZKOŁY PODSTAWOWE – DZIEWCZĘTA:

1. Zuzanna SKÓRKA SP nr 6 ELBLĄG

SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY:

1. Piotr BANACH SP nr 14 ELBLĄG

2. Przemek BAGIŃSKI SP PILONA

3. Dawid KŁOS SP nr 18 ELBLĄG

4. Paweł PERDIAN SP nr 18 ELBLĄG

SZKOŁY GIMNAZJALNE – CHŁOPCY:

1. Jakub TYPAŃSKI Gim. nr 7 –ELBLAG

2. Jakub MAJCHRZAK Gim. KAMIONEK WLK

3. Tomasz BAGIŃSKI Gim nr 8 – ELBLĄG

4. Dawid PIEPER Gim. KAMIONEK WLK

5. Mariusz KRASOWSKI Gim. KAMIONEK WLK

6. Krzysztof CZYŻ Gim. KAMIONEK WLK

7. Piotr DĘBKOWSKI Gim. KAMIONEK WLK

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

– DZIEWCZĘTA:

1. Barbara MALICKA ZS DZIERZGOŃ

2. Agata MAZUR II LO ELBLĄG

3. Natalia KUPRJANIUK ZSEiT PASŁĘK

4. Patrycja LINDA ZST-I ELBLĄG

5. Joanna PIĘTKA ZST-I ELBLĄG

6. Ewelina SKARŻYŃSKA ZST-I ELBLĄG

7. Jagoda GISZKA ZST-I ELBLĄG

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

– CHŁOPCY:

1. Adam TRZASKA ZS DZIERZGOŃ

2. Adrian TUTAJ ZS DZIERZGOŃ

3. Sylwester STĘPNIAKOWSKI ZS DZIERZGOŃ

4. Grzegorz CZERLONKO ZSEiT PASŁĘK

OPEN – KOBIETY

1. Joanna KLUNDER ELBLĄG

2. Monika TYPAŃSKA ELBLĄG

3. Irena MARTENKO ŚWIĘTY GAJ

4. Ewa NAZAREWICZ ELBLĄG

5. Czesława WĄSICKA PILONA

OPEN – MĘŻCZYZNI:

1. Krzysztof BANACH ELBLĄG

2. Piotr ŚWIATKOWSKI ELBLĄG

3. Mariusz WĄSICKI ELBLĄG

4. Jarosław MAZUR ELBLĄG

5. Roman TYPAŃSKI ELBLĄG

6. Mateusz GAGJEW KAMIONEK WLK.

7. Piotr SOBCZAK ELBLĄG

8. Andrzej WĄSICKI PILONA

9. Łukasz KUCIŃSKI ELBLĄG

OPEN-LONG – MĘŻCZYZNI

1. Krzysztof KRAŚNIEWSKI BRANIEWO

RODZINNE

1. Rodzina WALIŃSKICH ELBLĄG

2. Rodzina OZIEMKIEWICZÓW 

ELBLĄG / PUKS SALWATOR/

3. Rodzina FUDALÓW ELBLĄG

4. Rodzina WASICKICH ELBLĄG

5. Rodzina BAGIŃSKICH PILONA
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Rzut podkową ma 20 lat
Marek Murdzia 

Zarówno goście jak i  pogoda dopisali 22 

czerwca, gdy miłośnicy rzutu podkową z  ca-

łego kraju i  zaprzyjaźnionego klubu w  Szwe-

cji świętowali 20 urodziny elbląskiego Klubu 

„Horse-Shoe”, który jako pierwszy w  Polsce 

podjął się propagowania tej oryginalnej dy-

scypliny. Jubileuszowe zawody zorganizowano 

w podelbląskim Jagodnie.

Podczas krótkiej części ofi cjalnej przedstawi-

ciele władz samorządowych Elbląga, powia-

tu elbląskiego i  okolicznych gmin skierowali 

wiele ciepłych słów do elbląskich entuzjastów 

rzutu podkową. Do życzeń dołączyli prezes 

Polskiej Federacji Rzutu Podkową i prezesi za-

przyjaźnionych klubów.

Specjalnym gościem był pionier rzutu podko-

wą w Polsce i twórca elbląskiego Klubu – Remi-

giusz Rochna. Przy ogromnym aplauzie zgro-

madzonych otrzymał okolicznościowy medal 

20-lecia Klubu „Horse-Shoe” oraz książeczkę, 

w której opisano historię rzutu podkową.

Następnie rozegrano zawody z  okazji 20-le-

cia Klubu „Horse-Shoe” Elbląg w  kilku kate-

goriach: turniej drużynowy miast i gmin o Pu-

char Starosty Elbląskiego, turniej drużynowy 

klubów o Puchar Prezesa Klubu „Horse-Shoe” 

Elbląg, turnieje indywidualne kobiet i  męż-

czyzn o Puchar Prezydenta Elbląga.

Rywalizowała rekordowa liczba 100 zawodniczek 

i zawodników w wieku od 10 do 70 lat, co dowo-

dzi, że rzut podkową jest dyscypliną dla każdego.

Po podliczeniu punktacji, trofea w  posta-

ci pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych 

otrzymali:

Kategoria indywidualna kobiet

1. Wiesława Jabłońska (Klub „Horse-Shoe” Elbląg) – 280 pkt

2. Katarzyna Idczak (TR „Wydmy” Bydgoszcz) – 261 pkt

3. Elżbieta Żukowska (KS „Siodło” Markusy) – 243 pkt

Kategoria indywidualna mężczyzn

1. Lech Zalewski (Klub „Horse-Shoe” Elbląg) – 383 pkt

2. Kennarth Axelsson (Alvesta HSC Szwecja) – 380 pkt

3. Henryk Liskiewicz (Klub „Horse-Shoe” Elbląg) – 347 pkt

Turniej miast i gmin

1. Starostwo Powiatowe w Elblągu – 721 pkt

2. Urząd Miejski w Elblągu – 686 pkt

3. Gmina Godkowo – 672 pkt

Turniej klubów

1. Klub „Horse-Shoe” Elbląg I – 1239 pkt

2. KM „Kaper” Bydgoszcz – 1135 pkt

3. Rachowo – 1090 pkt

Przyznano również wiele wyróżnień, między 

innymi za udany debiut (Kuba Idczak), po-

godę ducha, waleczność, wdzięczne zbieranie 

podków… Jubileusz, który upłynął w  bardzo 

serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, zakoń-

czyła wspólna biesiada podkowiarska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 

przed siębiorstwom i  instytucjom za pomoc 

udzieloną przy organizacji jubileuszowego 

turnieju.

Zawody zostały dofi nansowane z budżetu 

Starostwa Powiatowego w Elblągu.
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ZARZĄD POWIATU
Sławomir Jezierski – Starosta

Maciej Romanowski – Wicestarosta
Joanna Naspińska – członek
Donat Dębowski – członek
Eugeniusz Paluch – członek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Ryszard Zagalski
tel. 55 239 49 24

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Zbigniew Rutkowski
Zbigniew Zasada
tel. 55 239 49 24

RADA POWIATU W ELBLĄGU
Przewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Zagalski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Rutkowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Zasada

Radni
Donat Dębowski
Krzysztof Gago

Piotr Bogumił Hajdukonis
Zbigniew Lichuszewski
Tomasz Marcinkowski

Joanna Bożena Naspińska
Eugeniusz Paluch

Lech Popiołek
Jerzy Romanowski

Maciej Romanowski
Krzysztof Szumała

Dorota Wasik
Ryszard Wroński
Marek Zamojcin

NACZELNICY WYDZIAŁÓW
I SAMODZIELNE STANOWISKA

Wydział Organizacyjny
Sylwia Cieciora, tel. 55 239 49 40

Biuro Rady
Ewa Karpowicz, tel. 55 239 49 22

Wydział Finansowy
Edwarda Mazurkiewicz, tel. 55 239 49 51

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Bezpieczeństwa Publicznego,

Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 55 239 49 44

Wydział Architektury i Budownictwa
Marek Kowal, tel. 55 239 49 56

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Krzysztof Grygo, tel. 55 236 49 26

Wydział Geodezji, Kartografi i,
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 Eff enberg, 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

STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLĄGU

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

fax 55 232 42 26

Starosta: Sławomir Jezierski
tel. 55 239 49 00, 55 239 49 09

e-mail: starosta.neb@powiatypolskie.pl

Wicestarosta: Maciej Romanowski
tel. 55 239 49 00, 55 239 49 09

Sekretarz: Jacek Augustynowicz
tel. 55 239 49 36

Skarbnik: Edwarda Mazurkiewicz
tel. 55 239 49 51
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