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Rada Powiatu w Elblągu 
IV kadencji

Marek Murdzia

30 listopada 2010 r. odbyła się pierwsza sesja 
nowo wybranej Rady Powiatu w Elblągu. 

Najważniejszym punktem obrad był wybór prze-
wodniczącego rady na rozpoczynającą się cztero-
letnią kadencję. Funkcję tę ponownie powierzono 
Ryszardowi Zagalskiemu.

Obrady prowadził radny-senior Donat Dę-
bowski. Po rozpoczęciu sesji, 15 radnych odebra-
ło zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego 
Rady Powiatu w Elblągu. Następnie radni złożyli 
ślubowanie.

W wyniku listopadowych wyborów samorzą-
dowych 17 mandatów radnych powiatu elbląskie-
go rozłożyło się w następujący sposób: Stowarzy-

szenie „Dobry Samorząd” – 7 radnych, Platforma 
Obywatelska RP – 3 radnych, Porozumienie Sa-
morządowo-Ludowe – 3 radnych, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej – 3 radnych, Prawo i Sprawiedli-
wość – 1 radny.

Kolejnym punktem obrad był wybór komi-
sji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru 
przewodniczącego rady. W skład komisji weszli 
radni: Joanna Naspińska, Ryszard Wroński i To-
masz Marcinkowski. Do pełnienia funkcji prze-
wodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę 
radnego Ryszarda Zagalskiego, który w głosowa-
niu tajnym został jednogłośnie wybrany na prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Elblągu.
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Podczas II sesji Rady Powiatu w dniu 10 
grudnia 2010 r. radni powiatu elbląskiego doko-
nali w głosowaniach tajnych wyboru Zarządu Po-
wiatu. Starostą Elbląskim na czteroletnią kaden-
cję został wybrany ponownie Sławomir Jezierski, 
zaś stanowisko wicestarosty ponownie powierzo-
no Maciejowi Romanowskiemu. Członkami Za-
rządu Powiatu zostali: Joanna Naspińska, Donat 
Dębowski i Eugeniusz Paluch.

Na początku sesji radni podjęli uchwały 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów 
radnych Rady Powiatu w Elblągu Aleksandra 
Lewickiego i Ryszarda Zająca (którzy w II tu-

rze wyborów zostali wybrani na stanowiska wójta 
gminy Gronowo Elbląskie i burmistrza miasta 
i gminy Młynary) oraz uchwały w sprawie wstą-
pienia kandydatów z tej samej listy na miejsce 
radnych w związku z wygaśnięciem mandatu. 
Po podjęciu przez Radę uchwał i złożeniu ślu-
bowania mandat radnego objęli: Dorota Wasik 
i Krzysztof Szumała.

Dokonano wyboru wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu, którymi zostali Zbigniew Rut-
kowski i Zbigniew Zasada. Radni dokonali także 
wyboru przewodniczących oraz składu komisji 
stałych Rady Powiatu w Elblągu. 

 Radni Powiatu Elbląskiego pracują w 7 stałych komisjach:

Komisja Rewizyjna 
Piotr Hajdukonis – przewodniczący
Dorota Wasik – zastępca przewodniczącego
Tomasz Marcinkowski - sekretarz
Ryszard Wroński – członek
Marek Zamojcin – członek

Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 
Krzysztof Szumała – przewodniczący
Zbigniew Lichuszewski – zastępca przewodniczącego
Krzysztof Gago – członek
Donat Dębowski – członek
Lech Popiołek – członek
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Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Nadzoru Budowlanego,  
Gospodarki Nieruchomościami, Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych

Tomasz Marcinkowski – przewodniczący
Jerzy Romanowski – zastępca przewodniczącego
Krzysztof Szumała – członek
Ryszard Wroński – członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Dorota Wasik – przewodnicząca
Piotr Hajdukonis – zastępca przewodniczącej
Zbigniew Rutkowski – członek

Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lech Popiołek – przewodniczący
Ryszard Wroński – zastępca przewodniczącego
Jerzy Romanowski – członek

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Obronności
Zbigniew Lichuszewski – przewodniczący
Joanna Naspińska – zastępca przewodniczącego 
Zbigniew Zasada – członek

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej 
Krzysztof Gago – przewodniczący
Marek Zamojcin – zastępca przewodniczącego
Eugeniusz Paluch – członek

W dniu 8 października 2010 r. w War-
szawie odbyła się organizowana przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji konferencja pn. „Skuteczny i efektywny 
samorząd terytorialny”, kończąca projekt  pn. 

„Przygotowanie jednostek samorządu teryto-
rialnego do stosowania Wspólnej Metody Oce-
ny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i do-
konań poprzez szkolenia pracowników i pomoc 
doradczą”. 

CAF w Starostwie Powiatowym
Sylwia Cieciora
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Starostwo Powiatowe w Elblągu przystąpiło 
do projektu w lutym br. jako jedyny urząd w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim oraz jako jed-
no z dziewięciu starostw powiatowych w skali ca-
łego kraju. 

Celem projektu było wprowadzenie Wspól-
nej Metody Oceny CAF jako narzędzia kom-
pleksowego zarządzania jakością, opierającej się 
na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezul-
tatów zależy od jakości przywództwa, wpływają-
cego na politykę i strategię, pracowników, relacje 
międzyludzkie, zasoby i procesy. Zgodnie z tą 
metodą Starostwo zostało poddane jednoczesne-
mu oglądowi z różnych punktów widzenia przez 
„grupę samooceny” składającą się z przedstawi-
cieli wszystkich wydziałów urzędu.  Po kilkumie-
sięcznych pracach Starostwo zakończyło proces 

samooceny z wynikiem pozytywnym, a efektem 
tych działań jest opracowanie planu doskonale-
nia, wskazującego wybrany, najważniejszy obszar 
do poprawy, który ma największe szanse na zre-
alizowanie. Plan doskonalenia Starostwa Powia-
towego w Elblągu zakłada usprawnienie strony 
internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej. 
Ponadto realizując projekt samooceny CAF Sta-
rostwo Powiatowe w Elblągu oprócz zidentyfiko-
wania obszarów do poprawy wywiązało się tak-
że z obowiązku nałożonego przez nową ustawę 
o finansach publicznych. Zgodnie z Komunika-
tem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej 
dla sektora finansów publicznych zalecane jest 
przeprowadzenie co najmniej raz w roku samo-
oceny systemu kontroli zarządczej przez osoby 
zarządzające i pracowników jednostki.

Podczas konferencji w dniu 8 października 
nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów po-
świadczających udział w projekcie przedstawicie-
lom jednostek samorządu terytorialnego. Staro-
stwo Powiatowe w Elblągu reprezentował Maciej 
Romanowski – wicestarosta, który odebrał dy-
plom z rąk Adama Misiuwańca – zastępcy  dy-
rektora Departamentu Administracji Publicznej 
MSWiA.

Konferencja była także okazją do wysłuchania 
wykładu profesora Jerzego Regulskiego, powoła-
nego w dniu 7 października br. na społecznego 
doradcę ds. samorządu prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego, któremu wicestarosta Ma-
ciej Romanowski wręczył materiały informacyjne 
i pamiątkowe dotyczące powiatu elbląskiego.
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W dniu 15 października 2010 r. Szpital 
w Pasłęku obchodził 150-lecie swojego 

istnienia. W uroczystościach wzięli udział licznie 
zgromadzeni obecni i byli pracownicy szpitala 
oraz zaproszeni goście. 

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia ta-
blicy pamiątkowej na dziedzińcu szpitala, którego 

dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu w Elblą-
gu Ryszard Zagalski, Wicestarosta Elbląski Ma-
ciej Romanowski, Przewodniczący Rady Miasta 
Pasłęka Stanisław Paździor oraz Burmistrz Mia-
sta Pasłęka Wiesław Śniecikowski. Uroczystość 
była kontynuowana w Pasłęckim Ośrodku Kul-
tury.

Lech Słodownik, historyk i badacz dziejów 
regionu, zapoznał zebranych z historią szpita-
la. Przypomniał, że dzięki aktywnej działalności 
prezesa Pruskiego Stowarzyszenia Joannitów 
i ówczesnego starosty pasłęckiego podjęto sta-
rania budowy szpitala, który oddano uroczyście 
do użytku 15 października 1860 r. Na początku 
swego istnienia szpital dysponował 40 łóżkami. 
Pierwsza przebudowa miała miejsce w 1903 r., 
gdzie przede wszystkim uruchomiono centralne 
ogrzewanie, zmodernizowano salę operacyjną 
i uruchomiono system wentylacji, a liczbę łóżek 

zwiększono o 60. W 1911 r. szpital uzyskał elek-
tryczne oświetlenie. Następna modernizacja sali 
operacyjnej miała miejsce w 1923 r. W czasie 
drugiej wojny światowej leczył rannych żołnierzy, 
a także obsługiwał dużą ilość ciężarnych kobiet 
z Berlina. Przez całe swoje 150 lecie nie zmienił 
swojego przeznaczenia i służył leczeniu chorych. 

Prezes Teresa Cierachowska w swoim wystą-
pieniu przybliżyła obecną sytuację szpitala, omó-
wiła wprowadzone od 1 stycznia 2010 r. zmiany 
organizacyjne. Aktualnie szpital dysponuje izbą 
przyjęć, 65 łóżkami w oddziałach szpitalnych, 30 
łóżkami opieki długoterminowej, działem dia-
gnostycznym, działem farmacji szpitalnej oraz 
ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Wspomi-
nała dyrektorów i pracowników, którzy w jego 
powojennej działalności odegrali znaczącą rolę. 
Przypomniała hasło przewodnie Szpitala w Pa-
słęku: „Najwyższą wartością jest człowiek”.

Zaproszeni goście, w tym m.in. Przewodni-
czący Rady Powiatu w Elblągu Ryszard Zagalski, 
Wicestarosta Elbląski Maciej Romanowski, Bur-
mistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, Przewod-
niczący Rady Miasta Pasłęka Stanisław Paździor, 
Senator RP Sławomir Sadowski, Wójt Gminy 

150 lat działalności Szpitala 
w Pasłęku

Gabriela Effenberg
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Rychliki, Wójt Gminy Godkowo i wiele innych 
osób, gorąco dziękowało pracownikom szpitala za 
ich trud i ciężką pracę na rzecz ratowania zdrowia 
i życia mieszkańcom Pasłęka i okolicznych gmin.

Zasłużeni pracownicy szpitala otrzymali pa-
miątkowe statuetki.

Na zakończenie uroczystości Pasłęcki Ośro-
dek Kultury zaprezentował program artystyczny, 
na który złożyły się występy taneczne zespołów i, 
dodatkowo z uwagi na obchody roku chopinow-
skiego, koncert składający się z kilku utworów 
Chopina. 

Z okazji jubileuszu Szpital Powiatowy Sp. 
z o.o. w Pasłęku wydał ulotkę prezentującą aktu-
alny zakres swojej działalności.

Dnia 25 listopada 2010 r. powiat elbląski de-
cyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

uzyskał na czas nieokreślony zezwolenie na pro-
wadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
– Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy. 

Tym samym wszystkie jednostki systemu pomo-
cy społecznej prowadzone przez powiat elbląski 
osiągnęły standardy świadczonych usług określo-

ne w rozporządzeniach stanowiących akty wyko-
nawcze do ustawy o pomocy społecznej.

Innymi słowy, osiągnięta standaryzacja placó-
wek gwarantuje najwyższy poziom usług świad-
czonych w zakresie pomocy społecznej. Uzyskanie 
przedmiotowego zezwolenia umożliwi placów-
kom przyjmowanie nowych mieszkańców kiero-
wanych przez gminy oraz pobieranie odpłatności 

Wysokie standardy usług 
pomocy społecznej 
w powiecie elbląskim

Anna Kołakowska, Marek Murdzia
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na poziomie rzeczywistego kosztu utrzymania 
mieszkańca w poszczególnych placówkach. 

Wydana pod koniec listopada br. decyzja wo-
jewody zakończyła długofalowe, 10-letnie działa-
nia prowadzone w placówkach powiatu, na które 
wydatkowano łącznie 6 mln 750 tys. zł, z czego 
na domy pomocy społecznej 5 mln 400 tys. zł.

Domy pomocy społecznej są jedną z najważ-
niejszych instytucji wspierających osoby starsze 
w Polsce. Ich działalność opiera się w szczegól-
ności na świadczeniu mieszkańcom całodobowej 
opieki, zaspokajaniu podstawowych potrzeb: 
bytowych, edukacyjnych, społecznych i religij-

nych na poziomie ogólnie przyjętego standar-
du. Umożliwia także mieszkańcom korzystanie 
ze świadczeń zdrowotnych, jakie w pełni im 
przysługują. Powiat elbląski prowadzi trzy takie 

placówki: w Tolkmicku, Rangórach i Władysła-
wowie. Obejmują one swoją opieką łącznie 198 
mieszkańców (osoby przewlekle somatycznie 
chore). W Domu Dziecka w Marwicy przeby-
wa 49 wychowanków, ponadto opieką objętych 
jest 30 wychowanków placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej wsparcia dziennego (ponadlokalna 
świetlica środowiskowa).

Starostwo Powiatowe w Elblągu, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów urzędu, oraz 
dostosowując się do wymogów Unii Europej-
skiej, ułatwia swoim pracownikom podnoszenie 
kwalifikacji i inwestuje w ich rozwój zawodowy. 
W maju br. 31 pracowników Starostwa przystą-
piło do projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry 
administracji samorządu terytorialnego w regionie 
Warmii i Mazur”, realizowanego przez Olsztyń-
ską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy współpracy 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

W ramach projektu pracownicy uczestniczyli 
w bezpłatnym kursie pn. „Język angielski dla po-
czątkujących z modułem tworzenia i interpretacji 
aktów prawnych”. Kurs składał się ze 192 godzin 
dydaktycznych i zakończył się w grudniu 2010 r. 
Zajęcia odbywały się w siedzibie Starostwa. 
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty 
poświadczające udział w projekcie, a także – po 
zdaniu egzaminu – certyfikaty językowe. 

Pracownicy starostwa podnoszą 
swoje kwalifikacje

Sylwia Cieciora
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W 2010 r. oprócz realizacji wyżej wymienio-
nego projektu Starostwo Powiatowe w Elblągu 
przystąpiło także do projektu „Specjalistyczne 
studia podyplomowe dla kadr administracji sa-
morządowej”, również współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę 
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego w Gdyni i zakłada kształcenie pra-
cowników samorządowych na następujących kie-
runkach:

kontrola i audyt w jednostkach samorządu tery-
torialnego,

•

nowoczesne zarządzanie kryzysowe,
zamówienia publiczne w Polsce i UE,
regulacje prawne jst w procesie wdrażania fun-
duszy strukturalnych UE.

Głównym celem projektu jest podniesienie 
lub uzupełnienie kwalifikacji oraz kompetencji 
pracowników jednostek samorządu terytorial-
nego w zakresie stanowienia aktów prawa miej-
scowego i aktów administracyjnych poprzez re-
alizację odpowiednich studiów podyplomowych. 
Starostwo Powiatowe w Elblągu skierowało na te 
studia ośmioro pracowników, z czego dwie osoby 
zakończyły już naukę. 

•
•
•

W dniu 13 października 2010 r. na zapro-
szenie Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego odbyły się w Teatrze im. Aleksan-
dra Sewruka w Elblągu uroczyste obchody Dnia 
Edukacji Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych województwa z Marszał-
kiem Jackiem Protasem na czele, posłowie i sena-
torowie, Biskup Elbląski dr Jan Styrna, Starosta 
Elbląski Sławomir Jezierski, Starosta Braniewski 
Leszek Dziąg, Grażyna Kluge Dyrektor Dele-
gatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsz-
tynie, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele 
Policji i Wojska Polskiego, a przede wszystkim 
nauczyciele, dla których została zorganizowana 
ta uroczystość.

Marszałek Województwa Jacek Protas złożył 
nauczycielom gorące podziękowania za pracę na 
rzecz oświaty, życząc satysfakcji z pracy z mło-
dzieżą oraz stałego wzrostu uposażeń. 

W imieniu parlamentarzystów podziękowa-
nia nauczycielom złożył poseł na Sejm Tadeusz 
Naguszewski, a podziękowania w imieniu War-
mińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty złożyła 
Grażyna Kluge Dyrektor Delegatury w Elblągu.

W trakcie uroczystości Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego wręczył nagrody 
dla nauczycieli placówek oświatowych prowa-
dzonych przez samorząd wojewódzki, a Starosta 
Elbląski i Starosta Braniewski wręczyli nagrody 
dla nauczycieli placówek prowadzonych przez sa-
morządy powiatowe. 

Swoje nagrody wręczył Starosta Elbląski Sła-
womir Jezierski, a otrzymali je: 

Krystyna Brinkiewicz – dyrektor Zespołu 
Szkół w Gronowie Górnym,
Maria Kizyk – dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych w Pasłęku,
Elżbieta Rywelska – nauczycielka Zespołu 
Szkół w Pasłęku,

1.

2.

3.

Uroczyste obchody 
Dnia Edukacji Narodowej

Gabriela Effenberg
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Edyta Ewelina Sienkiewicz – nauczy-
cielka Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku,
Marianna Sztwiertnia – nauczyciel-
ka Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku,
Elżbieta Wasiuk – zastępca dyrektora 
Zespołu Szkół w Pasłęku.
Po zakończeniu części oficjalnej zo-

stał zaprezentowany spektakl „Mazepa” 
Juliusza Słowackiego przygotowany przez 
zespół Teatru w Elblągu.

4.

5.

6.

Od 12 do 15 października 2010 r. w malow-
niczo położonym nad Zatoką Botnicką fińskim 
mieście Oulu odbywała się międzynarodowa, 
trzecia już po elbląskiej w 2008 roku, konferen-
cja edukacyjnej sieci współpracy „WiMi”. Tym 
razem przewodnim tematem spotkania była pro-
blematyka zrównoważonego rozwoju i edukacji 
ekologicznej. W konferencji udział wzięło ponad 
100 nauczycieli z 19 krajów Europy. Wśród nich 
znaleźli się również przedstawiciele naszego re-

gionu: Elżbieta Filipkowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Gronowie Górnym, Beata Jaranowska 
z Zespołu Szkół w Rychlikach, Justyna Szydłow-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku, Jerzy 
Sukow z Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Kamionku Wielkim, Ilona Ejsymont ze 
Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu i Marek 
Murdzia ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, 
regionalny koordynator projektu „WiMi”.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczest-
nicy zapoznali się z założeniami europejskiego 
programu współpracy edukacyjnej „Uczenie się 
przez całe życie – Comenius” popartymi konkret-
nymi przykładami projektów już zrealizowanych. 
Wieczorem odbyły się targi, podczas których 
prezentowały się wszystkie kraje uczestniczące 
w konferencji. Polskie stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, można było się tu zapoznać 
z największymi atrakcjami regionu elbląskiego, 
posmakować tradycyjnych polskich potraw i napo-
jów, porozmawiać o polskim systemie edukacji.

Konferencja edukacyjnej sieci 
współpracy „WiMi” w Oulu

Marek Murdzia
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Kolejny pracowity dzień konferencji ma bar-
dziej praktyczny charakter – do południa nauczy-
ciele pracowali w mniejszych grupach, wypraco-
wując podstawy do nowych międzynarodowych 
partnerskich projektów poszczególnych szkół. 
Końcowym efektem tych zajęć są opracowane 
wnioski o dofinansowanie szkolnych projektów 
w ramach programu Comenius.

Po południu nauczyciele uczestniczyli w zaję-
ciach warsztatowych, podczas których nauczyli się 
w praktyczny sposób korzystać w swojej codzien-
nej pracy z platformy Moodle, edycji grafiki cyfro-
wej, organizowania wideokonferencji z wykorzy-
staniem Internetu, nauczania na temat aktywnego 
obywatelstwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Zajęcia odbywały się w ultranowoczesnej 
szkole dla dzieci w wieku 7–16 lat, która została 
wybudowana zaledwie trzy lata temu i wyposa-
żona we wszystkie najnowocześniejsze zdobycze 

techniki. Ponieważ pogoda w Finlandii o tej porze 
roku i raczej nie zachęcała do spacerów (z powo-
du padającego śniegu i zimnego wiatru), wszyscy 
nauczyciele chętnie skorzystali z bogatego pro-
gramu przygotowanego przez organizatorów.

Ponadto w programie znalazło się jeszcze 
wiele atrakcji, m.in. wizyty studyjne w innych 
szkołach, a także odwiedziny w zakładach prze-
mysłowych, które wdrażają programy proekolo-
giczne. Dla chętnych przewidziano również wi-
zytę w tradycyjnej fińskiej saunie. 

Nauczyciele po zakończeniu konferencji 
wrócili do swoich szkół bogatsi o wiele nowych 
doświadczeń i praktycznych umiejętności, które 
z pewnością przyczynią się do uatrakcyjnienia 
ich warsztatu pedagogicznego. Szkoły zaś zyskają 
ciekawych partnerów z innych krajów UE, z któ-
rymi będą współpracować co najmniej przez ko-
lejne dwa lata.

Po raz ósmy młodzi wokaliści i wokalistki 
stanęli na scenie auli Zespołu Szkół w Pasłęku, 
aby rywalizować w Powiatowym Konkursie Pio-
senki Obcej. Impreza odbyła się 29 października 

i została objęta honorowym patronatem Starosty 
Elbląskiego Sławomira Jezierskiego, a jej współ-
organizatorem było Towarzystwo Pomocy LO 
w Pasłęku.

Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej
Marek Murdzia
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szkoły gimnazjalne
kategoria wykonawca indywidualny
I miejsce – Michał Rybiński – Gimnazjum nr 2 
w Elblągu

II  miejsce – Aleksandra Zienkiewicz – Gimna-
zjum nr 1 w Ornecie
III miejsce – Maja Kadłubowska – Gimnazjum 
nr 2 w Elblągu

szkoły gimnazjalne 
kategoria wykonawca zespołowy
I miejsce – Zespół „Sweteews” – Gimnazjum nr 
1 w Ornecie

II miejsce – Duet Olaf Kuryło & Tomasz Lipiń-
ski – Gimnazjum nr 1 w Ornecie
III miejsce – Zespół Wokalno-Instrumentalny 
– Gimnazjum w Miłakowie

Z roku na rok impreza cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem uczestników. W tym roku 
padł kolejny rekord – wystąpiło 87 młodych wy-
konawców z gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Organizatorzy w przyszłości będą musieli 
pomyśleć nad zmianą tytułu konkursu, gdyż do 
udziału zgłosili się uczniowie nie tylko z naszego 
powiatu, ale praktycznie z całego województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Ich zmagania z wcale niełatwą materią sztuki 
wokalnej oceniało jury w składzie:

Marek Murdzia – przewodniczący – Starostwo 
Powiatowe w Elblągu,
Anetta Janik – nauczycielka muzyki,
Grażyna Sadowska – przedstawicielka Towa-
rzystwa Pomocy LO w Pasłęku,
Grzegorz Jundziłł – muzyk.

W ocenie jury wyróżnieni w tym roku wy-
konawcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
artystyczny. Pod uwagę brano dobór repertuaru 
i choreografii, interpretację wokalno-sceniczną, 
poziom warsztatu wykonawczego i poprawność 
językową. Najczęściej wykonywane były utwory 
w języku angielskim, ale jury odnotowało z rado-
ścią udane próby interpretacji utworów w języku 

francuskim (I nagroda w kat. indywidualnej gim-
nazjów), włoskim i hiszpańskim.

Laureatom konkursu statuetki, dyplomy i na-
grody rzeczowe wręczał wicestarosta Maciej Ro-
manowski. Oto lista nagrodzonych:

•

•
•

•
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szkoły ponadgimnazjalne
kategoria wykonawca indywidualny
I miejsce – Marta Burdynowicz – I LO w Elblągu

II miejsce – Marcelina Stępniak – Zespół 
Szkół w Pasłęku
III miejsce – Aleksandra Józefów – IV LO 
w Elblągu
wyróżnienie – Aurelia Iwanow – IV LO w Elblągu

szkoły ponadgimnazjalne
kategoria wykonawca zespołowy
I miejsce – Zespół „Ptaki” – III LO w Elblągu

II miejsce – Zespół nr 2 – LO w Ornecie
III miejsce – Duet Ewa i Mariusz Sułkowscy 
– Zespół Szkół w Pasłęku

Organizatorzy zapraszają wszystkich miło-
śników piosenek wykonywanych w językach ob-
cych na kolejną edycję konkursu już za rok!

Dnia 10 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół w Pa-
słęku odbyła się po raz piaty powiatowa konferencja 
„Bezpieczna Szkoła”. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele instytucji wspierających proces eduka-
cyjno-wychowawczy – Komendy Miejskiej Policji 
w Elblągu, Policyjnej Izby Dziecka w Elblągu, Stra-
ży Granicznej w Elblągu, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Elblągu i Pasłęku, licznie zgroma-
dzona młodzież szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu elblą-
skiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.

Tematem wiodącym konferencji były za-
chowania młodzieży polegające na wywieraniu 
presji fizycznej i psychicznej. Dyskusję mode-
rowaną w trakcie oglądanego filmu pt. „Mob-
bing” na temat głównych aspektów poczucia 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowi-
sku szkolnym poprowadziła psycholog Marta 
Ulanowska. 

Po przerwie w obradach psycholog z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, Mar-
celina Tatarynowicz, dokonała prezentacji wy-

Konferencja 
„Bezpieczna szkoła 2010”

Andrzej Sawicki
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ników badań ankietowanych uczniów I i II klas 
gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimna-
zjalnych (łącznie około 2000 uczniów) z terenu 
powiatu elbląskiego. Ankieta przeprowadzona 
wśród uczniów dotyczyła m.in. sytuacji zagraża-

jących bezpieczeństwu ucznia i poczucia bezpie-
czeństwa na terenie szkoły. Okazuje się, że 84% 
uczniów prawie zawsze czuje się bezpiecznie na 
terenie szkoły, w ubiegłym roku szkolnym poczu-
cie bezpieczeństwa deklarowało 76% ankietowa-
nych uczniów.

Programy prewencyjne realizowane przez 
Komendę Miejską Policji w Elblągu przedstawił 

Artur Kłapouchy – specjalista w Wydziale Pre-
wencji – Zespole Prewencji Kryminalnej Nielet-
nich Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. 

Z dużym zainteresowaniem spotkała się pre-
zentacja Marka Cieślaka – kierownika Policyjnej 
Izby Dziecka Komendy Miejskiej Policji w Elblą-
gu.  W sposób barwny przedstawił on informację 
z rozpoznania zjawisk patologicznych, demorali-
zacji i przestępczości nieletnich.

W czasie spotkania podsumowano również 
realizację Programu „Bezpieczna szkoła” za rok 
2010 prowadzonego przez szkoły i placówki po-
wiatu w ścisłej współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym w Elblągu. Podsumowania dokonała 
Gabriela Effenberg naczelnik Wydziału Promo-
cji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Elblągu. Stwierdziła, że działa-
nia dyrektorów szkół i placówek, instytucji z nimi 
współpracujących i wszystkich ludzi, którym leży 
na sercu bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przy-
noszą wymierne efekty, co wynika z informacji 
przedłożonych przez poszczególne szkoły i jed-
nostki realizujące ten program.

BEZPłATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNyCH
Od 1 listopada br. do 31 marca 2011 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bez-
domnych. Pod numerem 800 165 320 zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat miejsc noc-
legowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia, świadczących usługi na rzecz osób bezdom-
nych i ubogich na terenie województwa dostępny jest na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl oraz www.uw.olsztyn.pl/zkso.
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W dniu 21 czerwca 2010 r. Zarząd Powiatu 
w Elblągu i Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji podpisali umowę o dofinansowanie 
projektu pn. „Doskonalenie umiejętności pracowni-
ków JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regio-
nu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dofinansowanie na realiza-
cję projektu wynosi 722 700,00 zł, z czego płatność ze 
środków europejskich wynosi 682 550,00 zł, a dota-
cja celowa z budżetu krajowego wynosi 40 150,00 zł. 
Wkład własny w kwocie 80 300,00 zł jest wkładem 
niepieniężnym, rozliczanym czasem pracy pracowni-
ków biorących udział w szkoleniach.

Projekt realizowany jest przez Powiat Elblą-
ski w partnerstwie z Gminami: Elbląg, Grono-
wo Elbląskie, Tolkmicko i Milejewo w okresie od 
sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. W ramach pro-
jektu przeprowadzone zostaną:

szkolenia ogólne mające na celu podniesienie 
umiejętności urzędników w zakresie spraw-
nej i efektywnej obsługi klientów, budowania 
jakości i tworzenia pozytywnego wizerunku 
urzędnika i całego urzędu, oraz podniesienie 
podstawowych kompetencji kadry zarządza-
jącej, 
szkolenia specjalistyczne mające na celu do-
starczenie urzędnikom specjalistycznej wie-
dzy z zakresu niezbędnych aktów prawnych 
oraz specjalistycznych zagadnień, z którymi 
na co dzień spotykają się pracownicy admi-
nistracji na swoich stanowiskach pracy,
szkolenia specjalistyczne z zakresu stanowienia 
aktów prawa miejscowego oraz aktów admini-
stracyjnych mające na celu dostarczenie wiedzy 
niezbędnej do podniesienia jakości prawa lo-
kalnego poprzez efektywne stanowienie uchwał 
i decyzji administracyjnych,

kurs komputerowy dla 
osób w wieku 45+,
spotkania w ramach „wy-
miany dobrych praktyk” 
służące wymianie do-
świadczeń oraz porów-
naniu jakości dotyczącej 
wybranych usług publicz-
nych pomiędzy wszystki-
mi urzędami biorącymi 
udział w projekcie.

W ramach projektu 
łącznie przeszkolonych zo-
stanie 116 urzędników, co 

•

•

•

•

•

Realizacja projektu szkoleniowego  
w Starostwie Powiatowym 
w Elblągu 

Sylwia Cieciora



1�

Biuletyn Informacyjny

Powiat Elbląski wspiera rozwój 
społeczeństwa informacyjnego 

Sylwia Cieciora

Powiat Elbląski włączył się wspólnie z Wo-
jewództwem Warmińsko-Mazurskim w re-

alizację projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury 
szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci 
PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Ma-
zurskim” z listy indykatywnych projektów klu-
czowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Finansowy 
wkład własny do projektu wniosło wyłącznie wo-
jewództwo.

Projekt zakłada utworzenie około 400 no-
wych publicznych punktów dostępu do In-
ternetu (tzw. PIAP-ów). Celem projektu jest 
m.in. rozbudowa i modernizacja istniejącej 
sieci punktów publicznego dostępu do Interne-
tu, głównie na obszarach wiejskich i w małych 
miastach oraz stworzenie warunków dla roz-
woju społeczeństwa informacyjnego, a poprzez 
to wzrost poziomu zatrudnienia na obszarach 
objętych projektem, wzrost atrakcyjności inwe-

stycyjnej oraz podniesienie jakości życia miesz-
kańców.

Powiat Elbląski zgłosił zapotrzebowanie na 
10 PIAP-ów, cztery infomaty i jedno telecentrum. 
Sprzęt ten będzie zainstalowany w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego, w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kamionku Wielkim, w Ze-
spole Szkół w Pasłęku, w Domu Dziecka w Mar-
wicy oraz w Ponadlokalnych Świetlicach Środo-
wiskowych w Ogrodnikach, Kamionku Wielkim, 
Godkowie, Marwicy i Pomorskiej Wsi. 

Zgodnie z planem realizacji projektu przed-
stawionym przez Macieja Bułkowskiego – dy-
rektora Departamentu Społeczeństwa Informa-
cyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 
w grudniu 2010 r. odbędzie się dostawa telecen-
trum, w kwietniu 2011 r. – infomatów, natomiast 
w maju 2011 r. – PIAP-ów. Realizacja projektu 
zakończy się 18 grudnia 2011 r.

stanowi 67% łącznej liczby zatrudnionych w urzę-
dach objętych projektem. 

Ponadto projekt zakłada skierowanie 12 
urzędników na studia podyplomowe z zakre-
su prawa publicznego i administracji, zarządza-
nia zasobami ludzkimi i stanowienia prawa oraz 
przeprowadzenie szeregu zadań wdrożeniowych. 
Będą one dotyczyły opracowania i wdrożenia 
„mapy aktywności” organizacji pozarządowych, 
systemu „dialog społeczny” w celu usprawnienia 
konsultacji społecznych oraz wdrożenia aktualiza-
cji i ulepszeń stron internetowych urzędów part-

nerskich gmin i Starostwa Powiatowego. W ra-
mach systemu ulepszeń przewiduje się wdrożenie 
serwisu dla niedowidzących, tłumaczenia stron 
internetowych na języki obce oraz opracowanie 
i wdrożenie „wirtualnego spaceru” po powiecie 
w ujęciu panoramicznym. 

Głównym celem projektu jest wzrost jakości 
usług publicznych świadczonych przez urzędni-
ków jednostek administracji samorządowej na 
terenie powiatu elbląskiego, a tym samym wzrost 
zaufania społeczeństwa do administracji samo-
rządowej. 
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Kraina Kanału Elbląskiego  
na targach turystycznych w Londynie

Henryk Kropidłowski

W dniach 08–11.11.2010 r. obszar Kana-
łu Elbląskiego zadebiutował w 31. edy-

cji międzynarodowych targów turystycznych 
WORLD TRAVEL MARKET w Londynie. 
Stoisko polskie tworzyły poszczególne regiony. 
Reprezentantem regionu warmińsko-mazurskie-

go w ramach wizerunkowo-produktowej kam-
panii Polski na rynku brytyjskim była Kraina 
Kanału Elbląskiego. Warmińsko-mazurski stand 
Krainy Kanału to rezultat partnerskiej współ-
pracy trzech powiatów: elbląskiego, iławskiego i 
ostródzkiego, w ramach realizacji projektu „Zin-
tegrowany system promocji turystycznej obszaru 

Kanału Elbląskiego”. Reprezentanci tych samo-
rządów, przy logistyczno-merytorycznym wspar-
ciu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej, organizowali i obsługiwali 
stoisko posługując się zróżnicowanym zestawem 
narzędzi promocyjnych. Głównymi instrumenta-
mi promującymi Krainę Kanału Elbląskiego były 
wydawnictwa z ofertami turystycznymi (foldery, 
mapy), filmy, prezentacje oraz gadżety i degusta-
cja regionalnych potraw. 

WTM są jednymi z największych branżo-
wych targów turystycznych w Europie. To ide-
alne miejsce do nawiązania kontaktów z zagra-
niczną prasą, touroperatorami, czy organizacjami 
turystycznymi z innych krajów. Targi te są jednak 
zamknięte dla publiczności i turystów indywidu-
alnych, stąd i ruch tu mniejszy niż na pozostałych 
targach, w których uczestniczyliśmy. 

W targach wzięli udział reprezentanci prze-
mysłu turystycznego z całego świata, a przede 
wszystkim: profesjonalni organizatorzy konfe-
rencji, biura turystyczne, firmy eventowe oraz 
ambasadorzy wielu krajów i regionów. Wśród 
odwiedzających pojawili się także hotelarze, 
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turyści biznesowi ale i linie lotnicze, 
firmy transportowe a także dostawcy 
atrakcji i różnorakich usług okołotu-
rystycznych. 

Udział w WTM pozwala zaist-
nieć na międzynarodowym rynku 
turystycznym,  umożliwia uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej dla swojej 
działalności oraz poznanie najnow-
szych osiągnięć i trendów w promo-
waniu branży turystycznej.

W tym roku gospodarzem powiatowego 
święta plonów było miasto i gmina Młynary. 
Program imprezy był bardzo urozmaicony, tak 
że każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesu-
jącego.

Uroczystości w dniu 18 września rozpoczęły 
się tradycyjnie mszą celebrowaną przez bpa Jana 
Styrnę. Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił 

elbląski chór Cantata. Następnie barwny koro-
wód, prowadzony przez orkiestrę dętą z Zielon-
ki Pasłęckiej, przemaszerował ulicami Młynar 
na płytę stadionu sportowego, gdzie o godzinie 
14:00 rozpoczął się festyn dożynkowy.

Starosta elbląski Sławomir Jezierski i bur-
mistrz Młynar Marek Misztal podziękowali rol-
nikom za ich tegoroczny trud i przyjęli z rąk sta-
rościny i starosty dożynkowego Bożeny Teresy 
Kot i Marka Grabkowskiego chleb wypieczony 
z tegorocznych plonów. Najlepsi rolnicy z gminy 
Młynary zostali wyróżnieni Odznaką Ministra 
Rolnictwa i pamiątkowymi statuetkami.

Dożynkom towarzyszyła inauguracja sporto-
wego roku szkolnego, podczas której dokonano 
podsumowania minionego sezonu sportowego. 
Starosta elbląski wyróżnił siedmioro sportowców, 
trenerów i działaczy nagrodą za osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury fizycznej. Najbardziej usportowione 

Dożynki Powiatowe 2010
Marek Murdzia
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szkoły podstawowe i gimnazja powiatu według 
klasyfikacji Elbląskiego Szkolnego Związku Spor-
towego otrzymały pamiątkowe puchary.

W części artystycznej zaprezentowały się 
lokalne zespoły z terenu powiatu elbląskiego: 
Karszewianki, Szuwary, Melodie z Godkowa 
i Pasłęczanie.

Wiele emocji wśród uczestników i licznie 
zgromadzonej widowni budziły ogłoszone kon-
kursy. Okazało się, że najlepszą nalewkę na do-
żynki przygotowała Agnieszka Mała z miejsco-
wości Płonne (gmina Młynary), zaś nagroda za 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy trafiła do Kar-
szewa (gmina Młynary). Drugie miejsce w kon-
kursie wieńców przypadło wsi Skowrony (gmina 
Godkowo), a trzecie wsi Płonne (gmina Młyna-
ry). Nagrodę starosty za najatrakcyjniejszy koro-
wód dożynkowy otrzymała gmina Młynary.

Niezwykle widowiskowy okazał się turniej 
gmin, na który złożyły się tak nietypowe kon-
kurencje, jak pchanie ciągnika, toczenie opony 
ciągnikowej, polowanie na stonkę, rzut dyszlem 
i żniwny slalom. Drużyny bardzo dzielnie rywa-
lizowały i ofiarnie walczyły do samego końca. 
Ostatecznie pierwsze miejsce przypadło repre-

zentacji gminy Elbląg, na dalszych pozycjach 
uplasowały się reprezentacje gmin Godkowo, 
Markusy i Pasłęk. 

Wieczorną część festynu wypełniły koncerty 
zespołów reprezentujących różne gatunki muzyki 
popularnej. Wśród nich niewątpliwie najwięk-
szą atrakcją był występ zespołu ABBA Cover, 
który nie zawiódł miłośników szwedzkiej grupy 
i porwał do tańca dużą część publiczności. Miłą 
niespodzianką był występ utalentowanej grupy 
młodzieży z Aniołowa, która przedstawiła swój 
bajeczny „teatr ognia”. Najbardziej wytrwali bawi-
li się w Młynarach do późnych godzin nocnych.

Sylwetki laureatów Nagrody Starosty Elbląskiego 
za osiągnięcia w dziedzinie sportu za rok 2010

Od 8 lat społecznie pełni funkcję skarbnika 
Klubu „Horse-Shoe”, z której wywiązuje się wzo-
rowo. Nawiązuje kontakty ze sponsorami, zajmuje 
się przygotowaniem zawodów w rzucie podkową, 
licznych konkursów oraz sprawuje pieczę nad ich 
przebiegiem. Jest między innymi organizatorem 
i koordynatorem Międzynarodowych Zawodów 
w Rzucie Podkową o Puchar Starosty Elbląskie-
go, odbywających się corocznie z udziałem rad-
nych i pracowników samorządowych z terenu po-
wiatu elbląskiego oraz reprezentacji najlepszych 
klubów w Polsce i Szwecji.

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu pani Wie-
sławy Balcerak powiat elbląski zasłynął w kraju 
i poza granicami nie tylko faktem, że to właśnie 
tutaj zapoczątkowano tę oryginalną dyscyplinę 
w tej części Europy, ale również swoją gościnno-
ścią i wysokim poziomem organizacji zawodów.

Martyna Polkowska
Uczennica Zespołu Szkół w Pasłęku. W tym 

roku zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski 
Zrzeszenia LZS w biegu na 400 metrów przez 
płotki. Od trzech lat należy do ścisłej czołówki 

Wiesława Balcerak
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krajowej w swojej dyscyplinie sportu. Obecnie 
posiada trzeci wynik wśród juniorek młodszych. 
Ponieważ stanowi wzór pracowitości i systema-
tyczności, trenerzy wiążą z nią duże nadzieje na 
przyszłość.

Henryk Hucz
Aktywny społecznik, wieloletni trener jazdy 

konnej związany ze Stadniną Koni w Rzecznej k. 
Pasłęka. Kariera Henryka Hucza rozpoczęła się 
w 1968 roku, kiedy na zawodach CHIO w Olsz-
tynie na koniu Deptak zajmuje w konkursie do-
kładności drugie, a w Konkursie Wielkich Jezior 
Mazurskich trzecie miejsce. Również w 1968 
roku, jako jeden z nielicznych, bierze udział 
w Wielkiej Pardubickiej. Henryk Hucz staje się 
w następnych latach stałym członkiem Kadry 
Narodowej Skoczków. Rok 1969 przynosi sukces 
polskiej ekipy, która wygrywa Puchar Narodów. 
Przez kolejne lata w Mistrzostwach Polski ociera 
się o pozycję medalową, aby w 1973 zdobyć na 
koniu Bertyn brązowy medal. Rok 1974 rok przy-
nosi sukcesy Henryka Hucza na CSIO w Olszty-
nie, który wraz z drużyną wygrywa Puchar Naro-
dów. W 1975 roku w Sopocie ponownie zdobywa 
na Bertynie brązowy medal Mistrzostw Polski. 
Ukoronowaniem kariery Henryka Hucza było 
zdobycie Mistrzostwa Polski w skokach przez 
przeszkody w 1976 roku. Rok 1977 przynosi ko-
lejne sukcesy na zawodach CSIO w Olsztynie, 
gdzie wygrywa trzy konkursy zdobywając trzecie 
miejsce w Pucharze Narodów. W 1978 roku po 
raz trzeci zdobywa brązowy medal Mistrzostw 
Polski. Obecnie jego uczniowie odnoszą liczne 
sukcesy na arenie ogólnopolskiej (złoty medal 
Mistrzostw Polski Doroty Jackowskiej).

Piotr Borysewicz
Pracuje społecznie jako instruktor lekkiej atle-

tyki w KS „Polonia” w Pasłęku. Jego podopieczni 
odnoszą liczne sukcesy oraz rozwijają swoją spor-
tową pasję. Pan Borysewicz bierze aktywny udział 
w organizacji wszystkich imprez sportowych or-
ganizowanych przez Klub Sportowy i Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, poświęca-
jąc swój wolny czas. Dzięki jego osobistemu za-
angażowaniu sekcja lekkiej atletyki KS „Polonia” 
Pasłęk zdobyła dwa złote i jeden srebrny medal 
na Mistrzostwach Polski LZS.

Jan Durka
Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole 

Szkół w Młynarach, prezes UKS „Syrenka”, czło-
nek Zarządu Elbląskiego Okręgowego Związku 
Koszykówki. 

Rokrocznie uczestniczy w Ogólnopolskim 
Zlocie Młodzieżowych Animatorów Sportu or-
ganizowanym przez Elbląski Szkolny Związek 
Sportowy, na którym jego podopieczni uzysku-
ją najwyższe noty. Uczestniczy i jest współorga-
nizatorem wielu imprez sportowych, turniejów 
i zawodów związanych z Igrzyskami Młodzieży 
Szkolnej i Gimnazjadą. Dzięki jego osobistemu 
zaangażowaniu Szkoła Podstawowa w Młyna-
rach odnosi liczne sukcesy i od lat plasuje się 
na I miejscu w punktacji generalnej Szkolnego 
Związku Sportowego.

Kacper Oleszczuk
Uczeń Zespołu Szkół w Pasłęku. Odnosi 

liczne sukcesy w rzucie oszczepem i pchnięciu 
kulą na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. 
Stale podnosi swój poziom sportowy, co sprawia, 
że niedługo może być liczącym się sportowcem 
na arenie ogólnopolskiej.

Z ostatnich jego osiągnięć można wymienić:
złoty medal w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą 
na Mistrzostwach woj. warmińsko–mazurskiego 
w 2009 r.,
złoty medal w rzucie oszczepem i pchnięciu 
kulą w Warmińsko–Mazurskiej Olimpiadzie 
Młodzików w 2009 r.,
I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików 
w 2009 r., a w bieżącym roku:
III miejsce w pchnięciu kulą na Mistrzostwach 
Wojewódzkich w Olsztynie,
II miejsce na Mistrzostwach Polski LZS w Za-
mościu.

•

•

•

•

•
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Mariusz Perlejewski
Długoletni działacz sportowy i promotor 

piłki nożnej w gminie Młynary. Jako trener po-
święca wiele czasu na pracę z dziećmi i młodzieżą 
w Klubie Sportowym „Syrena” Młynary. Przynosi 
to efekty w postaci sukcesów prowadzonych przez 
niego drużyn na zawodach wojewódzkich. W tym 

roku juniorzy KS „Syrena” Młynary awansowali 
do ligi wojewódzkiej Warmińsko-Mazurskie-
go Związku Piłki Nożnej. W swojej 17-letniej 
karierze wychował wielu reprezentantów woje-
wództwa w piłce nożnej, którzy brali także udział 
w finałach Mistrzostw Polski.

 

Punktacja generalna szkół powiatu elbląskiego według Elbląskiego Szkolnego 
Związku Sportowego za rok szkolny 2009/2010

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
(szkoły podstawowe)

SP Młynary    938,6 pkt.
SP Tolkmicko    799,8 pkt.
SP Zielonka Pasłęcka   738,6 pkt.
SP Nr 2 Pasłęk    730,0 pkt.
SP Gronowo Elbląskie   670,0 pkt.
SP Żurawiec    658,6 pkt.
SP Gronowo Górne   622,0 pkt.
SP Zwierzno    580,0 pkt.
SP Pogrodzie    530,0 pkt.
SP Nr 3 Pasłęk    420,0 pkt.
 

GIMNAZJADA 
(szkoły gimnazjalne)

Stankowo     916,6 pkt.
Młynary    816,6 pkt.
Gronowo Elbląskie   793,3 pkt.
Tolkmicko    788,3 pkt.
Milejewo     710,0 pkt.
Gronowo Górne    703,3 pkt.
Gimn. Nr 1 Pasłęk   699,9 pkt.
Dobry     695,0 pkt.
Gimn. Nr 2 Pasłęk   509,9 pkt.
Nowakowo    406,6 pkt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LICEALIADA
(szkoły ponadgimnazjalne – 
razem z miastem Elblągiem)

DZIEWCZĘTA
IV LO Elbląg    580,0 pkt.
ZS Pasłęk    380,0 pkt.
III LO Elbląg    340,0 pkt.
II LO Elbląg    320,0 pkt.
ZST Elbląg    310,0 pkt.
CHłOPCy
ZSM Elbląg    500,0 pkt.
IV LO Elbląg    476,6 pkt.
ZS Pasłęk      420,0 pkt.
II LO Elbląg    350,0 pkt.

5.–6. ZSTI Elbląg / ZSE E-g  270,0 pkt.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
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STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLĄGU

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

fax 55 232 42 26
Starosta: Sławomir Jezierski
tel. 55 239 49 00, 55 239 49 09

e-mail: starosta.neb@powiatypolskie.pl
Wicestarosta: Maciej Romanowski

tel. 55 239 49 00, 55 239 49 09
Sekretarz: Jacek Augustynowicz

tel. 55 239 49 36
Skarbnik: Edwarda Mazurkiewicz

tel. 55 239 49 51

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

ul. Komeńskiego 40, tel./fax 55 239 49 64, www.powiat.elblag.pl, e-mail: powiat@powiat.elblag.pl
Redakcja: Marek Murdzia, e-mail: rzecznik@powiat.elblag.pl

Foto: archiwum Starostwa Powiatowego w Elblągu, Marek Murdzia.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów oraz dokonywania zmian w nadesłanych materiałach

Nakład: 500 egz.
Skład: AM-R LIDER Sp. z o.o., www.lider-raklama.com.pl, tel. 55 236 40 20

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, Kartografii,

Katastru i Nieruchomości
Piotr Kubicki, tel. 55 239 49 35

Wydział Komunikacji i Transportu
Janina Gajewska, tel. 55 239 49 20

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji,
Kultury i Sportu

ul. Komeńskiego 40
Gabriela Effenberg, tel. 55 239 49 60

Rzecznik Prasowy Starosty
Marek Murdzia, tel. 55 239 49 63

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Paczkowska, tel. 55 239 49 27
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Komeńskiego 40
Janusz Lichacz, 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
Marian Łukaszuk, 55 239 49 91, 55 248 24 41


