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Balony nad Krainą Kanału Elbląskiego
Maciej Romanowski

W dniach od 7 do 10 lipca 2011 roku w Pa-
słęku po raz kolejny odbyły się Święto-

jańskie Zawody Balonowe im. Bogusława Stan-
kiewicza, tym razem organizowane pod hasłem 
„Balony nad Krainą Kanału Elbląskiego – 150 lat 
i jeden rok dłużej”.

Była to już XV edycja tej imprezy, której 
organizacji podjęło się Starostwo Powiatowe 
w Elblągu we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Pasłęku i Aeroklubem Elbląskim. Projekt 
został dofinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013; działanie 4.1 oś 4 „Leader” – Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju.

Ta niezwykła impreza w sposób niekonwen-
cjonalny, lecz bardzo atrakcyjny przyczyniła się 
do promocji Krainy Kanału Elbląskiego. Starty 
balonów odbywały się z pola biwakowego przy 
pochylni Buczyniec, pola golfowego „Sand Val-
ley” w Pasłęku, lotniska Aeroklubu w Elblągu, 
miejscowości Rychliki jak i samego miasta Pasłę-
ka. W zawodach startowało 10 załóg z całej Pol-
ski, co oznacza łącznie około 60 uczestników.

Uczestnicy zawodów znaleźli również czas, 
aby złożyć pamiątkową wiązankę na grobie śp. 
Bogusława Stankiewicza na Cmentarzu Komu-
nalnym w Pasłęku.

Balony nad Kanałem Elbląskim wyglądały 
bajecznie wzbudzając największy zachwyt i po-
dziw wśród zgromadzonych dzieci i młodzieży. 
Z całego programu zawodów sporządzono bar-
dzo bogatą kronikę fotograficzną, która posłuży 
do zorganizowania wystawy fotograficznej na te-
mat Kanału Elbląskiego, jak i sporządzenia ma-
teriałów poligraficznych dotyczących promocji 
całego Powiatu Elbląskiego.

Ważnym elementem tegorocznej edycji było 
zaprezentowanie balonów szerszej społeczności 

podczas Pikniku Lotniczego zorganizowanego 
na lotnisku w Elblągu. W sobotę na elbląskim 
lotnisku zaprezentowano pięć balonów. Była to 
wielka atrakcja dla mieszkańców, którzy licz-
nie odwiedzili Piknik Lotniczy. Jeden balon był 
w tym samym czasie w Rychlikach na spotkaniu 
z dziećmi.

Największe jednak atrakcje przeżywali 
mieszkańcy Pasłęka, gdy rano budził ich huk 
palników gazowych balonów, których olbrzy-
mie czasze wynurzały się między blokami 
Osiedla Ogrodowa.

W sobotę wieczorem, w pięknej scenerii 
w parku Dawidy, odbyło się wręczenie pucharów 
i nagród:
I miejsce – Puchar Marszałka Województwa 
i nagrodę pieniężną ufundowaną przez PZU 
S.A. zdobyła załoga Wojciecha Polewicza 
z Gdańska;
II miejsce – Puchar Starosty i nagrodę pienięż-
ną ufundowany przez firmę Domlux z Pasłę-
ka zdobyła załoga Krzysztofa Kosobudzkiego 
z Warszawy;
III miejsce – Puchar Burmistrza Pasłęka i nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez BS – Pasłęk zdobyła 
załoga Adriana Rosińskiego z Warszawy.

Balony odleciały w niedzielę – zapewne wró-
cą w przyszłym roku.
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30 czerwca podczas VII sesji 
Rady Powiatu starosta Sławo-

mir Jezierski otrzymał z rąk dyrek-
tora Ośrodka Samorządu Lokalnego 
w Olsztynie Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej Macieja Felskiego 
statuetkę i dyplom za zajęcie przez 
Starostwo Powiatowe w Elblągu II 
miejsca w IV edycji konkursu o „Laur 
Edukacji Samorządowej”.

Celem konkursu jest promowanie 
idei stałego podnoszenia kwalifikacji 
przez pracowników samorządowych, 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach 
oraz podejmowanie studiów wyższych 
i podyplomowych. Oceniając samorządy, 
organizatorzy wzięli pod uwagę m.in.: 

liczbę szkoleń, w których brali udział •	
pracownicy i radni, 
liczbę kursów, studiów uzupełniających, •	
podyplomowych, w których brali udział 
pracownicy urzędów, 
czy kształcenie urzędników jest dofi-•	
nansowywane przez urząd, 
czy urząd ma plan doskonalenia pra-•	
cowników.
Odbierając nagrodę, starosta Jezier-

ski podziękował pracownikom Starostwa 
za stałe podnoszenie swoich kwalifikacji 
zawodowych, szczególnie podkreślając 
zaangażowanie sekretarza powiatu Jacka 
Augustynowicza w opracowanie i reali-
zację projektu dofinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
ten umożliwił wielu osobom podjęcie stu-
diów podyplomowych lub udział w spe-
cjalistycznych szkoleniach i kursach.

Laur Edukacji Samorządowej  
dla Starostwa Powiatowego w Elblągu

Marek Murdzia
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Podczas VII sesji Rady Powiatu w Elblągu jej prze-
wodniczący Ryszard Zagalski oficjalnie ogłosił 

wyniki pierwszej edycji powiatowego konkursu pn. 
„Wieś z inicjatywą”, zaś okolicznościowe dyplomy 
i upominki wręczył starosta Sławomir Jezierski.

Celem konkursu było wyłonienie i promocja 
najbardziej aktywnych wsi, które dzięki własnej, 
społecznej aktywności poprawiły jakość życia 
w swojej miejscowości; promocja działań aktywi-
zujących i integrujących społeczność lokalną oraz 

zainspirowanie innych wsi do podjęcia działań 
a także wykorzystanie lokalnych zasobów miej-
scowości do jej rozwoju i promocji. Założeniem 
konkursu była promocja projektów realizowanych 
z inicjatywy społeczności lokalnej.

W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu, 
w której oceniano inicjatywy zrealizowane w roku 
2010, wzięło udział 12 miejscowości z powiatu el-
bląskiego. Komisja konkursowa ostatecznie przy-
znała trzy nagrody oraz cztery wyróżnienia.

Konkurs „Wieś z inicjatywą” 
rozstrzygnięty

oprac. Andrzej Sawicki

Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – Edycja 2011
I miejsce – nagroda 7000 zł

ZALESIE 
gm. Milejewo

Wieś zgłoszona do Konkursu „Wieś z inicjaty-
wą”, Edycja 2011 r. przez sołtysa Teresę Rutynę Sto-
warzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”.

Atrakcyjnie położona wieś założona na mocy 
aktu lokacyjnego z 1314 roku. Jest to wieś popege-
erowska, w której istnieje kilka gospodarstw indy-
widualnych, obiekty gospodarskie zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa, trzy budynki mieszkalne byłych 
jego pracowników, świetlica gminna, nadleśnictwo, 
sklep. Zamieszkuje ją 208 mieszkańców.

Prężnie działające stowarzyszenie podejmuje 
i wspiera inicjatywy oraz wspólne przedsięwzięcia 
na rzecz ogółu społeczności lokalnej i promocji 
wsi. Życie i rozwój wsi są ściśle powiązane z dzia-
łalnością stowarzyszenia, poprzez realizację pro-
jektów, podejmowanie inicjatyw oddolnych, festy-
nów, przystępowanie do konkursów powiatowych 
i wojewódzkich.

Dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia i miesz-
kańców wsi zagospodarowano nieużyteczny teren 

wokół istniejącego i bardzo zaniedbanego stawu. 
Stworzono w ten sposób atrakcyjne, ogólnodo-
stępne miejsce turystyczno-rekreacyjne. 

Tę inicjatywę oceniało jury konkursu.
Do konkursu poza zagospodarowaniem nie-

użytku zgłoszono też działania mające na celu 
podniesienie estetyki wsi. Złożyły się na nie po-
malowanie elewacji kilku budynków, remont świe-
tlicy wiejskiej, założenie klombów kwiatowych, 
obsadzenie krzewami placu zabaw dla dzieci. 
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Miejscowość zgłoszona do Konkursu „Wieś 
z inicjatywą”, Edycja 2011 r. przez sołtysa Ed-
munda Studzińskiego i Stowarzyszenie Miłośni-
ków Rachowa i Okolic.

Rachowo to wieś położona w centrum gminy 
Markusy, od strony północnej granicą wsi jest rze-
ka Balewka, od strony południowej kanał Modry 
i rzeka Dzierzgoń. Zamieszkuje ją 200 osób.

Stowarzyszenie Miłośników Rachowa i Oko-
lic działa na rzecz mieszkańców, organizując róż-
norodne festyny, spotkania integracyjne, wyjazdy 
rodzinne, imprezy rekreacyjne. Zapewnia czas 
wolny dzieciom i młodzieży, rozwija ich zainte-
resowania oraz kształtuje wrażliwość emocjonal-
no-kulturową. Bierze aktywny udział w odnowie 
i promocji wsi Rachowo, dba o zabytki, a także 
o zachowanie wiedzy historycznej. Zacieśnia wię-

zi między mieszkańcami i wyzwala pozytywne 
emocje, tym samym integruje środowisko lokalne. 
Propaguje zdrowy styl życia oraz proekologiczne 

postawy i angażuje mieszkańców do współpracy 
na rzecz rozwoju wsi.

Do konkursu zgłoszono następujące inicjaty-
wy zrealizowane w 2010 roku:

II miejsce – nagroda 5000 zł 
SUCHACZ 
gm. Tolkmicko

 Miejscowość zgłoszona do Konkursu „Wieś 
z inicjatywą”, Edycja 2011 r. przez sołtysa Barbarę 
Nowicką i Stowarzyszenie Miłośników Suchacza 
i Okolicy w Suchaczu.

Suchacz leży nad Zalewem Wiślanym w od-
ległości 12 kilometrów od Elbląga  i 10 kilo-
metrów od stolicy gminy – Tolkmicka. Sołectwo 
Suchacz liczy 980 mieszkańców. Na terenie so-

łectwa znajduje się szereg obiektów zabytko-
wych, m.in. pomnik upamiętniający bitwę na 
Zalewie Wiślanym, stara cegielnia, budynek 
szkoły z wieżą widokową. Przez teren Suchacza 
przebiega część międzynarodowej trasy rowero-
wej R1 oraz Szlak Kopernikowski. 

Stowarzyszenie, od początku swojego istnie-
nia, jest organizatorem szeregu imprez takich, jak 
„Szanty w Suchaczu”, „Festyn Rodzinny”, współ-
organizuje z Radą Sołecką program Wioski Tema-
tyczne pn. Suchacz Wioska Kaperska.

Od roku stowarzyszenie jest głównym orga-
nizatorem inscenizacji bitwy na Zalewie Wiśla-
nym na pamiątkę zwycięstwa, w roku 1463, połą-
czonych flot elbląsko-gdańskiej nad flotą Zakonu 
Krzyżackiego.

I ta właśnie inicjatywa była oceniana przez 
jury konkursu.

III miejsce – nagroda 3000 zł 
RACHOWO 

gm. Markusy
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Biwak krajoznawczo-turystyczny w miejsco-1. 
wości Jerzwałt.
Wycieczkę do Szymbarka.2. 
Warsztaty dla dzieci i młodzieży – nauka pie-3. 
czenia ciast.

Przedstawienie przygotowane przez dzieci 4. 
„Stop przemocy w rodzinie”.
Imprezę z okazji otwarcia wyremontowanej 5. 
świetlicy wiejskiej.

Wyróżnienia – po 1000 zł

Miejscowość zgłoszona do Konkursu „Wieś 
z inicjatywą”, Edycja 2011 r. przez Stowarzysze-
nie „Pogrodzie dla Przyszłości”.

Pogrodzie to wieś tematyczna pod na-
zwą „Wioska dzieci”, należy do Partnerstwa 
Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur 
„Miejsca z Duszą”. Położona jest w północ-
no-wschodniej części wzniesienia elbląskiego 
w gminie Tolkmicko, w woj. warmińsko-ma-
zurskim, przy rozwidleniu dróg do Elbląga, 
Tolkmicka i Fromborka. Zamieszkuje ją 610 
mieszkańców. 

W 2005 roku obchodzono, dzięki inicjatywie 
Stowarzyszenia, 700-lecie lokacji wsi. 

Istniejące stowarzyszenie, wraz z miesz-
kańcami wsi, jest mocno zaangażowane w dzia-
łalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz całej 
społeczności lokalnej. We wsi istnieje szkoła 
podstawowa, punkt przedszkolny, świetlica 
wiejska. Aktywnie działa zespół „Pogrodzian-

ki”, Klub Seniora i Ochotnicza Straż Pożarna. 
Prowadzone są takie zadania, jak: tworzenie 
i realizowanie projektów zgodnych z celami 
stowarzyszenia, udzielanie wsparcia inicja-
tywom obywatelskim, inicjowanie działań na 
rzecz turystyki, sportu i rekreacji, poprawy 
wizerunku wsi. Wspierane są przedsięwzięcia 
kultywujące tradycje; duży nacisk kładzie się 
na integrację i aktywizację mieszkańców. Od-
bywają się tu imprezy plenerowe dla miesz-
kańców wsi i gości.

Do konkursu zgłoszono następujące inicjaty-
wy zrealizowane w 2010 roku:
1. Zlot urodzonych w Pogrodziu „Powrót do 

korzeni”.
2. Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecię-

cych pt. „Przygoda z teatrem w Wiosce 
Dzieci”.

3. Rodzinny Rajd Rowerowy Legendarnym 
Szlakiem Mity. 

POGRODZIE 
gm. Tolkmicko

ANIOŁOWO
gm. Pasłęk

Miejscowość zgłoszona do Konkursu „Wieś 
z inicjatywą”, Edycja 2011 r. przez sołtysa Zbi-
gniewa Cieślę i Stowarzyszenie Na Rzecz Roz-
woju Wsi „Aniołowo” w Aniołowie.

Wieś położona malowniczo u stóp Wysoczy-
zny Elbląskiej, w gminie Pasłęk, otoczona lasami, 
z przepływającym przez nią urokliwym strumie-
niem będącym dopływem rzeki Elszki. Zamiesz-
kiwana jest przez 190 mieszkańców.   

We wsi funkcjonuje świetlica, w której od-
bywają się rozliczne spotkania i organizowane są 
różne formy aktywności lokalnej. Mają w niej sie-
dzibę Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi „Aniołowo”, 
Klub Sportowy „Pogrom Aniołowo” i Ochotnicza 
Straż Pożarna. 

Istniejące stowarzyszenie jest inicjatorem 
przemian społecznych i gospodarczych we wsi. 
Zajmuje się aktywizacją i integracją mieszkań-
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ców. Dużo czasu uwagi poświęca pożytecznemu 
zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży. Z pietyzmem kultywuje tradycje i zwy-
czaje, co wpływa na zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. 

Aniołowo jest miejscem wizyt studyjnych 
osób zainteresowanych aktywnością i samoorga-
nizacją mieszkańców. 

Inicjatywą zgłoszoną do konkursu był VI 
Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie ma-
jący na celu aktywizację społeczną i gospo-
darczą regionu, promocję produktów lokalnej 
wytwórczości, promocję wsi, gminy i regionu 
oraz wzrost zainteresowania przyjezdnych 
walorami wsi i spędzaniem w niej wolnego 
czasu.

NOWA WIEŚ
gm. Pasłęk

Miejscowość zgłoszona do Konkursu „Wieś 
z inicjatywą”, Edycja 2011 r. przez Piotra Becme-
ra, sołtysa Nowej Wsi.

Wieś położona przy drodze powiatowej Pa-
słęk–Kąty w pobliżu Kanału Elbląskiego. Jest sie-
dzibą sołectwa, w skład którego wchodzi również 
miejscowość Cierpkie i zabudowania stacji kole-
jowej Nowa Wieś–Cierpkie.

Zamieszkuje ją 235 mieszkańców.
Inicjatorem większości działań jest sołtys wsi 

Piotr Becmer, który potrafi zmotywować i zachę-
cić do działania większość mieszkańców, zarówno 
dorosłych jak i młodzież i dzieci. Sam bardzo an-
gażuje się w sprawy wsi, a umiejętność kierowania 
grupą sprawia, że tak liczna rzesza mieszkańców 
uczestniczy w podejmowanych inicjatywach.

Sołtys poświęca swój prywatny czas, czę-
sto również środki, a także udostępnia maszyny 
i urządzenia z warsztatu stolarskiego, którego jest 
właścicielem. 

Wszystkie inicjatywy podjęte przez miesz-
kańców Nowej Wsi miały na celu aktywizację 
i integrację społeczności lokalnej do podjęcia 
działań zmierzających do podniesienia jakości 
życia na wsi. 

Wspólnie zrealizowano następujące inicjatywy:
1. „Nowowiejski teren rekreacyjny”.
2. „Czysta wieś”.
3. „Muzyczne ognisko”.
4. „Ratujemy świerki – upiększamy wieś”.
5. „Przyjazny przystanek autobusowy”.
6. „Bezpieczne, estetyczne i stabilne drogi”.

RYCHNOWY
gm. Milejewo

Miejscowość zgłoszona do Konkursu „Wieś 
z inicjatywą”, Edycja 2011 r. przez sołtysa Wacła-
wa Polcyna i Stowarzyszenie Rychnowy.

Rychnowy są malowniczo położoną, oto-
czoną lasami mieszanymi wsią gminy Milejewo.  
We wsi znajduje się świetlica z zapleczem socjal-
nym i tarasem, wiata rekreacyjna, boisko sportowe, 
boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci. 
Bogactwem wsi piękne lasy bukowe i mieszane, 
w których znajduje się rezerwat florystyczny pa-
proci „Pióropusznikowy Jar”, położony w dnie 
doliny Lisiego Parowu.

W miejscowości Rychnowy działa organizacja 
pozarządowa pod nazwą „Stowarzyszenie Rych-
nowy”, które jest inicjatorem większości działań 
na rzecz wsi.

Do konkursu zgłoszono następujące inicjatywy:
1. Imprezy integracyjne.
2. Udział w konkursie „Czysta i piękna zagroda 

– estetyczna wieś Warmii i Mazur 2010”.
3. Udział w konkursie „Najatrakcyjniejsza wieś 

turystyczna powiatu elbląskiego 2010”.
4. Partnerstwo w programie „Dostarczanie żyw-

ności dla najuboższej ludności UE 2010”.
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W dniach 15–17 czerwca 2011 r. odbyła się 
III wizyta studyjna dziennikarzy i touro-

peratorów, organizowana w ramach projektu „Zin-
tegrowany system promocji turystycznej obszaru 
Kanału Elbląskiego”. Wizyta studyjna jest jednym 
z działań projektu, a jej celem jest promocja tury-
styczna Krainy Kanału Elbląskiego (KKE). W wi-
zycie wzięło udział 17 dziennikarzy z Ukrainy, 
Czech, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Dziennikarze zwiedzali atrakcje turystyczne 
KKE, bazę noclegową oraz sam kanał. Goście od-
wiedzili m.in. Miłomłyn, Karnity, Zalewo, Bało-
szyce, ruiny zamku w Szymbarku, Iławę, Wzgórza 
Dylewskie, pola Grunwaldu, Stare Jabłonki, Lasy 

Taborskie, Ostródę, Małdyty.  Odbyli również rejs 
statkiem „Ilavia” wokół wyspy Wielka Żuława.

Podczas pobytu gości w powiecie elbląskim 
w dniu 17 czerwca towarzyszył im starosta Sławo-
mir Jezierski oraz rzecznik prasowy Marek Mur-
dzia. Dziennikarze zwiedzili pasłęcką starówkę, 
spotkali się z przedstawicielami samorządu miasta 
i gminy Pasłęk, następnie odwiedzili pole golfowe 
Sand Valley Golf & Country Club. Wzięli rów-
nież udział w rejsie po pochylniach kanału, a także 
uczestniczyli w spływie kajakowym oraz rajdzie 
rowerowym. W programie wizyty znalazł się rów-
nież czas na zwiedzanie elbląskiej starówki.

Efektami study-tour będą konkretne artyku-
ły (materiały prasowe, audycje radiowe, programy 
telewizyjne) promujące obszar KKE, emitowa-
ne w krajach, z których pochodzą dziennikarze 
– uczestnicy wizyty. Zgodnie z porozumieniem 
technicznym partnerów projektu, organizatorem 
wizyt studyjnych jest Powiat Ostródzki.

Wizyta studyjna dziennikarzy  
w Krainie Kanału Elbląskiego 

Henryk Kropidłowski, Marek Murdzia
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W dniu 30 grudnia 2010 roku Powiat Elbląski 
podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsz-
tynie, na podstawie której jest obecnie realizowany 
projekt pt. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez 
budowę kolektorów słonecznych w całorocznych 
obiektach użyteczności publicznej powiatu elbląskie-
go” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007–2013. Wykonawcą 
projektu wyłonionym w procedurze przetargowej jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe 
E&S Sp. z o.o. w Borowie. Całkowita wartość zadania 
wynosi 1 268 323,37 zł. Dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pokryje 80% 
wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania.

Przedsięwzięcie Powiatu Elbląskiego to 
pierwsza tego typu inicjatywa w regionie oparta 
na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł ener-
gii. Odpowiednie rozwiązania technologiczne za-
proponowane w dziedzinie instalacji grzewczych 
w znacznym stopniu przyczyniają się do redukcji 
emisji spalin związanych z przygotowaniem ciepłej 
wody użytkowej, a przez to wpływają pozytywnie 
na środowisko naturalne. Projekt Powiatu Elblą-
skiego zakłada montaż niezależnych instalacji so-
larnych w sześciu obiektach użyteczności publicz-
nej. Łączna liczba jednostek wytwarzania energii, 
które zostaną zainstalowane wyniesie 293 sztuk 
o powierzchni 615,3 m2, pokryją one 51% zapo-
trzebowania na ciepłą wodę użytkową. 

W poszczególnych jednostkach zaplanowano 
następujące działania:

w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku za-•	
projektowany plan zakłada instalację układu 80 
sztuk kolektorów słonecznych, które w razie po-

trzeby będą wspomagane przez istniejące kotły 
grzewcze;
Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku •	
Wielkim ze względu na odległość poszczegól-
nych budynków zaopatrzony będzie w instalację 
solarną podzieloną na trzy części. Łącznie projekt 
zakłada instalację 32 kolektorów słonecznych. 
W przypadku niewystarczającej ilości energii sło-
necznej użyte zostaną kotły gazowe;
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym •	
w Kamionku Wielkim źródłem ciepła będzie 
układ zawierający 43 kolektory słoneczne, które 
w razie potrzeby będą wspomagane przez istnie-
jące kotły olejowe;
dla Domu Pomocy Społecznej w Rangórach za-•	
projektowano układ 28 kolektorów, który w miarę 
potrzeb będzie przekazywał ciepło do istniejącej, 
konwencjonalnej instalacji grzewczej;
dla Domu Pomocy Społecznej we Władysławo-•	
wie zaplanowano układ 30 kolektorów, wspoma-
gany przez kocioł olejowy;
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pa-•	
słęku zostanie wyposażony w układ 62 kolektorów 
słonecznych, które w razie konieczności wspomagane 
będą przez istniejące kotły grzewcze.
Innowacyjne rozwiązania realizowane we wszyst-

kich wymienionych obiektach użyteczności publicz-
nej zapewniają najwyższe standardy ekologiczne, 
które dadzą wymierne korzyści finansowe w czasie 
eksploatacji i zapewnią szybki zwrot całej inwestycji. 
Wszystkie działania w ramach projektu uwzględniają 
politykę zrównoważonego rozwoju. Przyczyniają się 
one również do realizacji priorytetów Powiatu Elblą-
skiego, który jako jeden z celów stawia sobie poprawę 
i zachowanie dobrego stanu środowiska.

Kolektory słoneczne w powiecie elbląskim
Jan Woźnicki
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Powiatowa Rada  
Działalności  
Pożytku Publicznego

Marek Murdzia

Dnia 15 czerwca na swoim pierwszym posie-
dzeniu spotkała się Powiatowa Rada Dzia-

łalności Pożytku Publicznego. Jest ona zespołem 
o charakterze doradczym i inicjatywnym, który 
ma na celu praktyczną realizację postulatu udzia-
łu podmiotów działających na podstawie ustawy 
o pożytku publicznym i o wolontariacie w działa-
niach programowych Powiatu Elbląskiego.

W skład Rady wchodzą: 2 radnych powia-
tu, 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz 5 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Podczas inauguracyjnego posiedzenia doko-
nano wyboru Prezydium Rady, w skład któ-
rego weszli: Halina Cieśla – przewodnicząca,  

Zenon Marcińczuk – wiceprzewodniczący 
i Iwona Kowalska – sekretarz.

Rada będzie zajmowała się m.in. opiniowaniem 
projektów strategii rozwoju powiatu; opiniowaniem 
projektów uchwał dotyczących współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi; wyrażaniem opinii 
w sprawach dotyczących zlecania realizacji zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym.

Modernizacja budynku 
Starostwa Powiatowego

Joanna Błaszczyk

W ostatnim kwartale w budynku Starostwa 
Powiatowego w Elblągu przeprowadzo-

no szereg prac modernizacyjnych.  Dzięki nim 
obiekt, jak i jego otoczenie są w coraz lepszym 
stanie technicznym. 

W ramach tych prac zrealizowano remont ła-
zienek na III piętrze, wykonano okładzinę scho-
dów przed wejściem do urzędu oraz zamontowano 
nowe drzwi wejściowe (stare drzwi nie nadawały 
się do dalszego użytkowania).

Działania te przyczyniają się do poprawy wa-
runków pracy w urzędzie, a siedziba Starostwa 
Powiatowego w Elblągu staje się bardziej przyja-
zna dla klientów. 
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W dniach 25–28 maja 2011 Ośrodek Szko-
lenia i Wychowania OHP w Pasłęku go-

ścił zawodników ogólnopolskich zmagań OHP 
w zawodach: murarz, stolarz. Wzięło w nich 
udział 16 dwuosobowych drużyn reprezentują-
cych poszczególne komendy wojewódzkie. 

Młodzi fachowcy rywalizowali ze sobą podczas 
części teoretycznej w formie testu oraz części prak-
tycznej, wykonując przydzielone zadania (wymuro-
wanie krzyża, ścianki, wykonanie ławki, stołu). 

W zawodzie stolarz wyniki były następują-
ce: I miejsce Warmińsko-Mazurska WK OHP 
(Marek Kowalczyk, Kacper Madejski z OSiW 
w Pasłęku), II miejsce Śląska WK OHP ( Janusz 
Pilch, Stanisław Cieślar), III miejsce Podlaska 
WK OHP (Paweł Dzieniszewski, Adam Reglew-
ski). W zawodzie murarz również I miejsce zajęła 
Warmińsko-Mazurska WK OHP (Piotr Do-

bosz, Kamil Staroń z OSiW w Pasłęku), II miej-
sce Wielkopolska WK OHP (Adam Grocholski, 
Mateusz Frąckowiak), III Miejsce Małopolska 
WK OHP (Dariusz Rejowski, Rafał Ruchała).  

Atrakcyjne nagrody (rowery, wieże, radiood-
twarzacze) zostały wręczone na uroczystym pod-
sumowaniu konkursu, na który przybyli szacowni 
goście witani przez kierownika OSiW w Pasłęku 
Cezarego Terecha, a byli to Jerzy Mormul Ko-

mendant Główny OHP, Sławomir Sadowski 
Senator RP, prof. dr hab. Józef Włodarski pro-
rektor Uniwersytetu Gdańskiego, ks. prałat Hen-

ryk Blaszczyk duszpasterz W-M OHP, Jarosław 
Dzioba Komendant Wojewódzki W-M OHP, 
Piotr Płoski zastępca KW W-M OHP, Karolina 
Mrówczyńska kierownik zespołu d/s kształcenia 
i wychowania, Elżbieta Chojnowska KG OHP, 
Maria Kizyk dyrektor Zespołu Szkół dla Doro-
słych w Pasłęku, Janusz Nikołajuk specjalista ds. 
kształcenia i programów edukacyjnych. 

 Organizatorzy zadbali nie tylko o atrakcyjne 
nagrody, ale również o czas wolny uczestników 
zmagań zawodowych. Mieli oni okazje zwiedzić 
stare miasto w Pasłęku i Elblągu, pograć w kręgle 
i golfa, skorzystać z atrakcji w Nowej Holandii, 
przejść szkolenie przedmedyczne, zapoznać się 
z pracą Inspekcji Transportu Drogowego, poznać 
historię harcerstwa. 

Tego typu zmagania są niezwykle ważne 
w pracy wychowawczej jednostek OHP. Spo-
śród laureatów konkursów ogólnopolskich często 
wyłaniają się laureaci ogólnoeuropejscy, tak jak 
to było w zeszłym roku z uczestnikiem OSiW 
w Pasłęku Arielem Opanowiczem, który zajął IV 
miejsce w ogólnoeuropejskich zawodach Euro-
Sills w Lizbonie.

Mistrzostwa Polski OHP 
w zawodach murarz, stolarz

Irena Ziółkowska
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Nie tak dawno cieszyliśmy się sukcesem Pauli 
Zalewskiej, uczennicy klasy II Liceum Pla-

stycznego, która w VI Ogólnopolskim Biennale 
Plakatu – Plakat Młodych w Bydgoszczy zajęła 
III miejsce.

Myślą przewodnią konkursu było propago-
wanie refleksyjno-intelektualnej formy wypowie-
dzi plastycznej w postaci plakatu, który w formie 
skrótu graficznego upowszechniałby treści ważne 
dla początku wieku i tysiąclecia. Tematem tego-
rocznego biennale był problem agresji w życiu 
społecznym i publicznym, w szkole, rodzinie, 
sporcie, kulturze. Młodzi graficy swoimi dziełami 
wołali o opamiętanie, o normalność, o to wszyst-
ko, do czego nas nakłaniał Jan Paweł II.

Do grona laureatów dołączyła także Daria 
Rucińska – uczennica klasy III z II miejscem 
w Międzynarodowym Konkursie w Rosji w kate-
gorii rysunek. Spośród tysiąca prac z Rosji, Litwy, 
Łotwy, Kazachstanu i Polski jury doceniło rysu-
nek naszej uczennicy.

Te niemałe sukcesy potwierdzają zarówno ta-
lent, jak i ciężką pracę uczniów Liceum Plastycz-
nego. Są rezultatem poszukiwań i ciągłego do-
skonalenia warsztatu. I co najważniejsze talenty 
i wysiłek zostają dostrzeżone, nagradzane w kon-
kursach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Absolwent Liceum Plastycznego to przecież nie 
tylko artysta, ale także rzemieślnik. Szkoła otwiera 
przed nim możliwości pracy w różnych zawodach 
i specjalnościach. Nie wszyscy nasi uczniowie 
wybiorą studia na Akademiach Sztuk Pięknych. 
Wielu z nich będzie się rozwijało w kierunku 
reklamy, grafiki czy projektowania, a to umiejęt-
ności coraz bardziej potrzebne na zmieniającym 
się rynku pracy. W połowie czerwca już trzeci raz 
uczniowie I klasy Liceum Plastycznego w Gro-
nowie Górnym oraz chętni uczniowie III klas 
gimnazjum uczestniczyli w plenerze malarskim 
„Otwarci na piękno powiatu elbląskiego” w go-
ścinnym Tolkmicku.

Aura oraz świadomość dobrze przepracowa-
nego roku szkolnego sprzyjała wyzwaniom twór-
czym. Możliwości do ćwiczeń nie brakuje w tym 
urokliwym, małym miasteczku: zabytkowa archi-

Aktywni uczniowie Liceum 
Plastycznego w Gronowie Górnym

Dominika Lewicka-Klucznik
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tektura, wąskie uliczki, port rybacki, pejzaże. Mło-
dzi adepci dotarli również do plaży w Kadynach. 
Nie brakowało chwil spędzonych na odpoczynku 
przy ognisku i dźwięku gitar. Starczyło także sił na 
opiekę i wskazówki dla najmłodszych zaintereso-
wanych. Uczestnicy pleneru służyli radą i pomocą 
uczniom Szkoły Podstawowej w Tolkmicku.

Na zakończenie, jak zawsze, zaprezentowa-
li efekty swojego pobytu mieszkańcom miasta 
i gościom przed kościołem. W środku nato-
miast można było obejrzeć szkice i gotowe prace 
uczniów Szkoły Podstawowej, którzy skorzystali 
ze wskazówek starszych kolegów.

Pobyt należy do udanych i bardzo owocnych. 
Zapraszamy na wystawę poplenerową już we 
wrześniu połączoną z wystawą klasy III.

Młodzież oraz opiekunowie grupy Aleksan-
dra Matulewicz i Roma Jaruszewska dziękują 
mieszkańcom za życzliwość i miłą atmosferę a ks. 
proboszczowi Sławomirowi Szczodrowskiemu za 
gościnność.

Plener „Otwarci na piękno powiatu elbląskie-
go” został dofinansowany ze środków Powiatu 
Elbląskiego oraz Miasta i Gminy Tolkmicko.

W ramach realizowanego projektu pt. „Wie-
dza i umiejętności zawodowe to nasz kapi-

tał na jutro” współfinansowanego ze środków UE 
w dniach 28–29 maja 2011 odbyła się dwudniowa 
wycieczka na Targi Auto Moto Show do Bydgosz-
czy. Uczestniczyła w niej grupa uczniów z klas ZSZ 
mechanika pojazdów samochodowych i technologia 
robót wykończeniowych w budownictwie – łącznie 
23 uczniów z ZSEiT w Pasłęku. 

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się 
z najnowszą technologią stosowaną w samo-
chodach osobowych oraz motocyklach. Podczas 
targów prezentowano takie marki samochodów 
jak: Volvo, Lexus, Honda, Citroen, Tata, Nissan, 

Mazda, Suzuki, Mitsubishi oraz zabytkowe auta. 
Targi prowadzili: Irek Bieleninik, Maciej Wi-
sławski i Mirosław Hermaszewski. 

Podczas targów odbyły się liczne konkursy, 
w tym na najlepszego mechanika województwa, 

Uczniowie ZSEiT 
wyjechali do Bydgoszczy
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W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP 
w Pasłęku był realizowany projekt pn. 

„Edukacja kulturalna i artystyczna młodzieży 
wiejskiej”. W trakcie projektu młodzież uczestni-
czyła w zajęciach plastycznych, zajęciach arttera-
pii, spotkała się z przedstawicielem zespołu Cru-
de, odwiedziła trzy razy galerię sztuki oraz była 
na wycieczce w Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie i Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku. Po wycieczce odbył się kon-
kurs plastyczny „Wspomnienia z wycieczki”.

W dniu 22 czerwca 2011 r. zaprezentowano 
prace plastyczne wykonane przez uczestników 
Ośrodka. Spotkały się one z dużym zaintereso-
waniem osób uczestniczących w uroczystym za-
kończeniu roku szkolnego.

W wyniku przeprowadzonego projektu sfinan-
sowanego ze środków Powiatu Elbląskiego pod-
niósł się poziom edukacji kulturalnej i artystycznej 
młodzieży wiejskiej będącej uczestnikami Ośrodka. 
Również podniesieniu uległ poziom samooceny 
oraz aktywacja społeczna młodzieży zagrożonej wy-
kluczeniem społecznym poprzez poznanie form ar-
tystycznych i rozwój zainteresowań kulturą i sztuką. 

Młodzież poznała nowe techniki wyrażania emocji, 
jak też nabyła umiejętność wykorzystania kultury 
i sztuki do panowania nad złymi emocjami. Nabyła 
i udoskonaliła umiejętność wyrażania stanów emo-
cjonalnych za pomocą kształtowania wrażliwości 
twórczej i współpracy w grupie. Nastąpiło przeła-
manie postaw nieśmiałości i zniechęcenia. 

Projekt opracowała pedagog Ośrodka Irena 
Ziółkowska.  Zajęcia oprócz pedagoga prowadzili 
wychowawcy Elżbieta Hoppen i Michał Wier-
ciński, a opiekę w czasie wycieczki sprawowali 
oprócz pedagoga, pracownik szkoły Joanna Jachi-
mek i wychowawca Ryszard Zawistowski.

zmiany kół na czas (wzięła w nim udział również 
młodzież ZSEiT), udzielania pierwszej pomocy, 
na najgłośniejszy motor, wyścig zabytkowych 
samochodów po torze na czas. Młodzież była 

także na koncercie Eweliny Flinty. Opiekuna-
mi wycieczki byli Joanna Karczewska i Bogdan 
Ortman. 

Edukacja kulturalna w OSiW w Pasłęku
Irena Ziółkowska
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Starostwo Powiatowe w Elblągu w lipcu koń-
czy realizowany od sierpnia ubiegłego roku we 

współpracy z czterema gminami z Powiatu Elblą-
skiego (Elbląg, Gronowo Elbląskie, Tolkmicko, 
Milejewo), projekt pn. „Doskonalenie umiejętno-
ści pracowników JST w powiecie elbląskim szansą 
rozwoju regionu”, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przeprowadzono 29 szko-
leń ogólnych i specjalistycznych, kurs kompute-
rowy, 4 spotkania tematyczne służące wymianie 
dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy pracow-
nikami urzędów oraz szereg zadań wdrożenio-
wych, polegających na opracowaniu i wdrożeniu 
nowych systemów informatycznych dla urzędów 
biorących udział w projekcie. Łącznie przeszko-
lono 116 urzędników, a 12 osób ukończyło studia 
podyplomowe na kierunkach prawo publiczne 
i administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi 
oraz organizacja i zarządzanie oświatą.

Zadania wdrożeniowe objęły m.in. opraco-
wanie i wdrożenie mapy aktywności organizacji 

pozarządowych działających na terenie powiatu, 
która jest bazą informacji na temat organizacji, 
jak również zadań przez nie realizowanych. Za-
letą systemu jest, że po zalogowaniu każda or-
ganizacja może sama uaktualnić swoje dane te-
leadresowe, pochwalić się osiągnięciami, określić 
wiodący profil swojej działalności.

Kolejnym zadaniem, które zasługuje na uwagę 
jest system „Dialog społeczny”, którego głównym 
celem jest umożliwienie prowadzenia konsultacji 
społecznych, usprawnienie wymiany informacji 
pomiędzy różnymi grupami, możliwość wypo-
wiadania się na tematy istotne dla społeczności 
lokalnych. Witryna daje szansę wykorzystania 
informatyki jako narzędzia komunikacji, pozwa-
la instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym 
w sposób nieskrępowany zaprezentować swo-
je stanowiska, co stwarza możliwość łagodzenia 
sporów, szukania trwałych i konstruktywnych 
rozwiązań, znajdywania kompromisów. 

Przyjęte w projekcie zadania wdrożeniowe 
dotyczą również ulepszeń stron internetowych 

Finał projektu szkoleniowego 
realizowanego przez Powiat Elbląski

Katarzyna Paczkowska

„Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
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urzędów. Od stycznia istnieje możliwość ko-
rzystania ze stron internetowych Starostwa Po-
wiatowego w Elblągu, Urzędu Gminy Elbląg, 
Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie i Urzędu 
Miasta i Gminy Tolkmicko przez osoby niedo-
widzące dzięki następującym funkcjom: „mó-
wiąca” przeglądarka, możliwości wyboru kilku 
kontrastujących opcji kolorystycznych oraz do-
stosowania rozmiarów czcionki do indywidual-
nych potrzeb.

Ponadto w celu wypromowania regionu prze-
tłumaczono zawartość stron na 7 języków obcych 
(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiń-
ski, norweski, szwedzki) oraz stworzono wirtualny 
spacer po Powiecie Elbląskim, prezentujący walory 
przyrodnicze, kulturalne, obiekty zabytkowe gmin 
powiatu. Wirtualny spacer to 200 ujęć panoramicz-
nych ukazujący piękno, bogactwo i różnorodność 
terenów powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem 
gmin biorących udział w projekcie. 

Powiat Elbląski otrzymał dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
i tym samym rozpoczyna realizację projektu pn. 
„Bliżej świ@ta”. 

Głównym celem projektu jest wyposażenie 
w sprzęt komputerowy wraz z podłączeniem do 
Internetu 30 rodzin, w tym 20 rodzin zastępczych 
z terenu Powiatu Elbląskiego i 10 rodzin z terenu 
Gminy Elbląg, zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym.  

Uczestnictwo w projekcie „Bliżej świ@ta” jest 
bezpłatne.

Grupę docelową będą stanowiły osoby speł-
niające następujące kryteria:

a) rodziny zastępcze spełniające następujące 
kryteria:

mieszkaniec powiatu elbląskiego•	
osoby lub rodziny sprawujące pieczę minimum •	
nad 2 dzieci w wieku szkolnym
osoby w wieku 18–50 lat•	
osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo•	
gospodarstwo domowe musi mieć możliwość •	
instalacji przyłącza internetowego
gospodarstwo domowe musi spełniać kryte-•	
rium dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach sytemu pomocy społecznej:

osobie samotnie gospodarującej, której mie- ·
sięczny dochód nie przekracza kwoty 477 zł 
netto,
osobie w rodzinie, w której miesięczny do- ·
chód na osobę nie przekracza 351 zł netto;

Nowe projekty Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie

Magdalena Moneta
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b) świadczeniobiorca GOPS Elbląg spełnia-
jący następujące kryteria:

osoby w wieku 18–50 lat,•	
osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,•	
mieszkaniec Gminy Elbląg,•	
osoby lub rodziny sprawujące pieczę minimum •	
nad 2 dzieci w wieku szkolnym,
gospodarstwo domowe musi spełniać kryte-•	
rium dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach sytemu pomocy społecznej:

osobie samotnie gospodarującej, której  ·
miesięczny dochód nie przekracza kwoty 
477 zł netto,
osobie w rodzinie, w której miesięczny do- ·
chód na osobę nie przekracza 351 zł netto,

gospodarstwo domowe musi mieć możliwość •	
instalacji przyłącza internetowego.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny 

jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
Powiatu Elbląskiego www.powiat.elblag.pl oraz na 
stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Elblągu www.pcpr.elblag.pl. Zgłoszenia przyj-
mowane są od 21.07.2011 do 20.08.2011 w sie-
dzibie Biura Projektu, w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ulicy Komeń-
skiego 40, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dnia 06.06.2011 r. Departament Polityki Ro-
dzinnej poinformował o rozstrzygnięciu konkursu 
ofert na finansowe wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku. Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 
otrzymało dofinansowanie na dwa złożone pro-
jekty tj.: „Odważnie w dorosłość” i „Świadomie 
w dorosłość”.

Projekt „Świadomie w dorosłość” obejmie 
15 dzieci w wieku 15–18 lat, przebywających 
w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu El-
bląskiego lub w Domu Dziecka „Orle Gniazdo” 
w Marwicy i będzie realizowany w okresie od lip-
ca do grudnia 2011 r.

Każdemu uczestnikowi projektu zostanie 
stworzony Indywidualny Plan Działania na pod-

stawie wniosków i doświadczeń zweryfikowanych 
po stworzeniu w 2010 roku każdemu z uczestni-
ków projektu Indywidualnego Profilu Edukacyj-
no-Zawodowego. Indywidualny Plan Działania 
będzie miał na celu ustalenie z każdym uczestni-
kiem projektu, konkretnego planu usamodzielnia-
nia z określeniem obszarów wsparcia, potencjału, 
wyboru dalszej edukacji i zawodu, oraz zinwen-
taryzowaniu szans i zagrożeń procesu usamo-
dzielniania. Indywidualny Plan Działania będzie 
także oparty na aspektach, które dają szansę na 
znalezienie dobrej pracy na lokalnym i regional-
nym rynku pracy, co pozwoli usamodzielnionemu 
wychowankowi pieczy zastępczej funkcjonowa-
nie poza systemem pomocy społecznej.

Widząc ogromne zapotrzebowanie doty-
czące wsparcia wychowanków pieczy zastępczej 
w procesie usamodzielnienia związanego z wcho-
dzeniem w dorosłe życie, jesteśmy przekonani 
o konieczności i słuszności realizacji niniejszego 
projektu.

Założeniem projektu jest kontynuacja pro-
jektu „Świadomie w przyszłość” z roku 2010 
oraz wypracowanie na bazie rezultatów projektu 
z 2010 roku i działań zaplanowanych w projekcie 
w roku 2011 modelu pełnego usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej w Powiecie El-
bląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania – 52 000,00 zł. 
Wkład własny – 17 720,00 zł.
Łączny koszt projektu – 69 720,00 zł.

Projekt „Odważnie w dorosłość” obejmie 12 
osób w wieku 15–17 lat, przebywających w rodzi-
nach zastępczych na terenie Powiatu Elbląskiego 
oraz w Domu Dziecka „Orle Gniazdo w Marwicy.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 
do grudnia 2011 roku.

Każdemu uczestnikowi projektu zostanie 
stworzony Indywidualny Profil Edukacyjno-Za-
wodowy określający jego preferencje, mocne i sła-
be strony, potencjał i wydolność edukacyjno–za-
wodową oraz określający wskazówki do dalszej 
drogi edukacyjnej wraz z ofertą edukacyjną szkół 
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w regionie, a także wskazania zawodów w od-
niesieniu do indywidualnego profilu, które dają 
szansę na znalezienie dobrej pracy na lokalnym 
i regionalnym rynku pracy.

Ponowna diagnoza sytuacji grupy usamodziel-
niającej się młodzieży wykazała, że ww. grupa po-
trzebuje wsparcia w procesie usamodzielniania się, 
związanego z wchodzeniem w dorosłe życie, jak 

również rozwoju ich umiejętności psychologiczno-
społecznych, ukierunkowania ich ścieżki eduka-
cyjno-zawodowej, wzmocnienia ich umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy i wykształcenia umie-
jętności poruszania się po rynku pracy.
Kwota otrzymanego dofinansowania – 47 000,00 zł. 
Wkład własny – 18 590,00 zł.
Łączny koszt projektu – 65 590,00 zł.

Pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Po-
wiatowej Rady Sportu w Elblągu odbyło się 

20 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go z udziałem starosty Sławomira Jezierskiego. 
Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym 

w sprawach dotyczących kultury fizycznej i spor-
tu w powiecie elbląskim. W jej skład wchodzą 
przedstawiciele klubów sportowych wszystkich 
gmin powiatu, związków sportowych obejmują-
cych swoimi działaniami cały powiat oraz przed-
stawiciel Starostwa Powiatowego.

Rada dokonała wyboru prezydium, w którego 
skład weszli: Eugeniusz Zapolski – przewodni-
czący, Mirosław Plawgo – zastępca przewod-

niczącego i Bogusław Radziewicz – sekretarz. 
Członkowie Rady zapoznali się z finansowaniem 
zadań z zakresu sportu przez powiat elbląski 
w roku 2011 oraz projektem programu współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Po dyskusji przyjęto roczny plan pracy Po-
wiatowej Rady Sportu w Elblągu.

Powiatowa Rada Sportu 
zainaugurowała II kadencję
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Mimo rzęsiście padającego deszczu w sobot-
ni poranek w podelbląskim Jagodnie, jak 

co roku, stawiła się niemal setka miłośników rzutu 
podkową, aby rozegrać turniej o Puchar Starosty 
Elbląskiego. Oprócz zawodników z Elbląga i po-
wiatu elbląskiego w turnieju wzięli udział goście 
z Bydgoszczy, Trójmiasta i jedna drużyna repre-
zentująca duńskie miasto Arhus. Organizatorem 
zawodów był najstarszy w tej coraz bardziej po-
pularnej dyscyplinie Klub „Horse-Shoe” w Elblą-
gu, zaś uczestników powitał i oficjalnie otworzył 
turniej starosta Sławomir Jezierski.

Do południa rozegrano dwa turnieje druży-
nowe: klubowy open, w którym wystartowało 14 
drużyn oraz gmin powiatu elbląskiego, w któ-

rym rywalizowało 6 reprezentacji. Ze względu na 
ulewny deszcz, po krótkiej naradzie z kapitana-
mi drużyn i sędziami, tę część turnieju skrócono 
o jedną serię rzutów. W klasyfikacji gmin najlep-
szy okazał się zespół gminy Gronowo Elbląskie, 
którego kapitanem był wójt Aleksander Lewic-
ki. II miejsce zajęła młoda wiekiem lecz bardzo 
uzdolniona drużyna gminy Markusy, III miejsce 
przypadło debiutującej w tym roku reprezentacji 
miasta i gminy Młynary, której kapitanem był 
burmistrz Ryszard Zając. Na wysokim IV miej-
scu uplasowała się reprezentacja Starostwa Po-
wiatowego w Elblągu.

W turnieju drużynowym klubów triumfowa-
ła reprezentacja KS „Siodło” Markusy z wynikiem 

Podkowa deszczu się nie boi
Marek Murdzia
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609 pkt., II miejsce przypadło TR „Pelikany” Byd-
goszcz (497 pkt.), III miejsce zajęła reprezentacja 
Klubu „Kaper” Bydgoszcz (449 pkt.).

Po południu aura zlitowała się wreszcie nad 
uczestnikami imprezy, którzy wzmocniwszy się 
gorącym posiłkiem, przystąpili do indywidualnej 
rywalizacji. Wśród pań najlepsza okazała się Fe-
liksa Kozłowska z Bydgoszczy z wynikiem 189 
pkt., II miejsce zajęła Matylda Gorczyca z Elblą-
ga (160 pkt.), III miejsce – Anna Banasik z Byd-
goszczy (149 pkt.).

Wśród panów I miejsce zajął Krzysztof Sokół 
z Markus z wynikiem 199 pkt., II miejsce – Lech 
Stawski z Markus (196 pkt.), III miejsce – Stani-
sław Gajos z Bydgoszczy (177 pkt.).

Wszyscy zwycięzcy otrzymali puchary, dy-
plomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Mimo 
początkowo niesprzyjającej pogody atmosfera 

w trakcie zawodów była bardzo sympatyczna, 
a najbardziej wytrwali mieli okazję do jeszcze 
większej integracji podczas wieczornej biesia-
dy podkowiarskiej. Żegnając się, wszyscy złożyli 
obietnicę, że spotkają się na zawodach w Jagod-
nie za rok!

Zawody zostały dofinansowane ze środków 
Starostwa Powiatowego w Elblągu.

data organizator nazwa imprezy miejsce

2011-08-21–
–2011-08-26 Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar XIII Ogólnopolski Plener Plastyczny „Bliżej natury” Bronikowo

2011-08-24 Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa 
w Pasłęku

Sympozjum „Organy mistrza Andreasa Hildebrand-
ta dziedzictwem kulturowym naszego regionu” 
i koncert muzyki dawnej

Pasłęk 

2011-09-03 Związek Ukraińców w Polsce Zarząd 
Oddziału Elbląg

Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu – Regionalny Festi-
wal Piosenki Ukraińskiej Pasłęk

2011-09-17 Elbląski Szkolny Związek Sportowy Powiatowa inauguracja sportowego roku szkolnego 
2011/2012 Tolkmicko

2011-09-17 Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, 
Starostwo Powiatowe w Elblągu Powiatowe Święto Plonów „Dożynki 2011” Tolkmicko

2011-09-23–
–2011-09-25

Elbląski Okręgowy Związek Koszy-
kówki

Turniej koszykówki o Puchar Starosty Elbląskiego 
i Prezydenta Elbląga Pasłęk, Elbląg

2011-09-30–
–2011-10-02

Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa 
w Pasłęku Warsztaty muzyki liturgicznej Pasłęk

2011-10-01 Klub Sportowy „Siodło”
Mistrzostwa Regionu Warmińsko-Mazurskiego 
w Rzucie Podkową pod patronatem Starosty Elblą-
skiego i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

Gronowo
Elbląskie

2011-10-02 Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa 
w Pasłęku

Koncert pieśni liturgicznej – podsumowanie warsz-
tatów muzyki liturgicznej Pasłęk

2011-10-20 Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku

Konkurs piosenek oraz przegląd gier i zabaw senio-
rów z okresu ich dzieciństwa Pasłęk

2011-11-04 Towarzystwo Pomocy LO w Pasłęku IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej Pasłęk 

KALENDARZ IMPREZ POWIATU ELBLĄSKIEGO 
sierpień–listopad 2011
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Dni 24 i 25 czerwca minęły w Młynarach in-
tegracyjnie – odbył się XXI Ogólnopolski Przegląd 
Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRA-
CJE 2011. Wystąpiły zespoły: Babsztyl, Turnioki, 
Redlin, Shannon, Tyrolia Band, ZPiT Wilenka, 
ZPiT Jantar, Ricky Lion & Bongo Bongo, Afro 
Carnaval, Hitano oraz Enej (zwycięzca programu 
„Must Be The Music”). 

Publiczność bawiła się wyśmienicie przy ze-
społach grających folk-rock czerpiący inspiracje 
w muzyce góralskiej, ukraińskiej, afrykańskiej. 

Można było też posłuchać i popatrzeć na piękne 
dziewczyny i przystojnych chłopaków z zespo-
łów pieśni i tańca z Gdańska oraz Wilna. Była też 
muzyka celtycka oraz romska. 

Pomimo piątkowych przelotnych deszczy, 
stadion młynarski nie świecił pustkami. W so-
botę Młynary przeżyły najazd fanów i fanek ze-
społu ENEJ.

Dziękujemy sponsorom, bez udziału których, 
byłoby ciężko zorganizować tak dużą imprezę.

XXI INTEGRACJE sponsorowali:
Grupa Energa, PKS Elbląg, Spółdzielcza 

Mleczarnia Spomlek, Krex Sp. z o.o., P.P.U. Tuga 
Sp. z o.o., Nadleśnictwo Młynary, Nadleśnictwo 
Zaporowo, pośrednictwo finansowe i ubezpiecze-
niowe „PERFECT” Stanisław Jasina, Bank Spół-
dzielczy w Malborku Oddział w Młynarach, PKO 
Bank Polski Oddział w Pasłęku, Drukarnia Elgraf 
S. Szmit, Lolbit Komputer, Roman Dembczak, 
Agencja PKO BP w Młynarach, Daniel, Lubo-
mir i Stefan Byk, P.H.U. Heops, Zakład Produkcji 
Tektury i Opakowań Arkadiusz Cebula. 

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu fi-
nansowym Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Już dziś zapraszamy na następne XXII IN-
TEGRACJE do Młynar.

„Integracje 2011” w Młynarach
Agnieszka Jundziłł
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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
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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, Kartografii,

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

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

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji,
Kultury i Sportu

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

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Paczkowska, tel. 55 239 49 34
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Komeńskiego 40
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


