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Stanica wodna w Nadbrzeżu otwarta
Marek Murdzia

Agnieszka Chrzanowska

Uroczyste otwarcie stanicy wodnej w Nadbrzeżu 
odbyło się 9 maja. Mimo kapryśnej aury zapro-
szeni goście stawili się licznie, aby wziąć udział 
w symbolicznym oddaniu do użytku nowego 
obiektu malowniczo położonego nad brzegiem 
Zalewu Wiślanego.

Wśród gości znaleźli się między innymi par-
lamentarzyści ziemi elbląskiej, przedstawiciele 
władz rządowych i samorządowych wojewódz-
twa, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin po-
wiatu elbląskiego, radni powiatu elbląskiego, 
żeglarze, przedsiębiorcy, dziennikarze i  młodzież. 
W roli gospodarzy wystąpili, obok starosty Sła-
womira Jezierskiego, dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim 
Magda Dryll i kierownik stanicy Jerzy Sukow.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wi-
cewojewoda Grażyna Kluge, członek Zarządu 
Województwa Witold Wróblewski, przewod-
niczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski i sta-
rosta Sławomir Jezierski. Po wciągnięciu fl ag 
na maszt i odsłonięciu ofi cjalnego logo stani-
cy wodnej zaprojektowanego przez uczniów 
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Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, 
starosta Jezierski podziękował w ciepłych sło-
wach wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do powstania tego pięknego obiektu. Nie zabra-
kło również miłych słów, życzeń i upominków 
ze strony gości.

Ważnym momentem był chrzest trzech jedno-
stek pływających – jachtów „Tolko” i „Mita” oraz 
motorowej łodzi hybrydowej „Jagódka”. Ich mat-
kami chrzestnymi zostały Ewa Jezierska, Małgo-
rzata Lemanowicz i Hanna Zagalska. Zgodnie 
z wygłoszoną przez matki chrzestne formułą, 
jednostki te mają pływać po wodach mórz, je-
zior i rzek oraz Zalewu Wiślanego ku radości 
swoich załóg; zawsze szczęśliwie powracać do 
swego portu macierzystego w Stanicy Wodnej 
w Nadbrzeżu, sławiąc imię polskiego żeglarza 
i polskich stoczniowców.

Stanica wodna w Nadbrzeżu stała się własnoś-
cią Powiatu Elbląskiego w 2011 roku. Wcześniej 
był to teren podległy Ministerstwu Obrony Na-
rodowej. Obiekt został zmodernizowany przez 
samorząd powiatowy w ramach Programu Ope-
racyjnego „Zrównoważony rozwój sektora ry-
bołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” z udziałem środków własnych. Ogól-
na wartość zrealizowanych 2 projektów wyniosła 
1 385 575,70 zł, w tym uzyskana kwota dofi -
nansowania: 1 016 957,97 zł, środki powiatu: 
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368 617,73 zł. Obiekt ma służyć przede wszyst-
kim wychowankom Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Kamionku Wielkim oraz 
miłośnikom turystyki wodnej.

Dzięki realizacji dwóch projektów w Stanicy 
wyremontowano budynek główny – bosmankę, 
budynki sanitariatów, cztery domki letniskowe 
oraz dwie wiaty rekreacyjne. Zagospodarowano 
także obszar wokół obiektów (w tym tereny zie-
lone, plac zabaw i miejsce na ognisko), wykona-
no pomost wraz z rampą slipową do wodowania 
małych jednostek pływających oraz przyłącze 
kanalizacyjne do sieci gminnej. Można rów-
nież korzystać z sali szkoleniowej wyposażonej 
w sprzęt multimedialny wraz z profesjonalnym 
nagłośnieniem, bezpłatnego parkingu i WiFi.

Stanica dysponuje bogatym i zróżnicowanym 
sprzętem pływającym, w tym jachtami, kaja-
kami, zestawami do windsurfi ngu i kitesur-
fi ngu. W obiekcie można organizować spływy 
i szkolenia żeglarskie, kajakowe oraz bojerowe. 
Zaplanowano również otwarcie szkółki żeglar-
skiej dla dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość 

przeprowadzenia pikników, imprez integracyj-
nych i okolicznościowych, wypoczynku indywi-
dualnego i grupowego, a także rezerwacji wiaty 
i całej stanicy.

W Sezonowym Schronisku Młodzieżowym 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kamionku Wielkim można skorzystać z czte-
rech pokoi 3-osobowych, pokoju dziennego 
z TV, kuchni, wc, łazienki i WiFi. Istnieje moż-
liwość zamówienia całodobowego wyżywienia 
w formie cateringowej. Wokół panują świetne 
warunki do uprawiania biegów terenowych.

Na terenie schroniska znajduje się też dobrze wy-
posażona siłownia, salka gimnastyczna, a także 
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzch-
nią „ORLIK 2012”.

Zarówno stanica wodna, jak i schronisko może 
stanowić również wspaniałą bazę wypadową do 
szeregu atrakcyjnych turystycznie miejscowości: 
Malborka (odległy o 45 km), Fromborka (25 km) 
i Gdańska (65 km). Dla grup zorganizowanych 
istnieje możliwość organizacji transportu.
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Dni Otwarte Stanicy 
Wodnej w Nadbrzeżu

Magda Dryll

W dniach 10 i 11 maja 2014 r. w Stanicy Wod-
nej w Nadbrzeżu odbyły się Dni Otwarte połą-

czone z Dniami Rodziny. Na odwiedzających 
Stanicę czekało wiele atrakcji przygotowanych 
przez wychowanków i pracowników Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego w Kamion-
ku Wielkim.

Dzieci zdobywały wesołe pieczątki w konkuren-
cjach na wielkim placu zabaw, przygotowanym 
specjalnie dla nich. Malowały buźki, rysowały 
i mogły wypleść koszyczki. Za dzielny udział 
w zabawach czekały na nie nagrody. Dodatko-
wo mogły wylosować niespodzianki w loterii 

fantowej. Młode wilki morskie przeszły pierw-
sze lekcje nauki żeglarstwa.

Na dorosłych czekały konkursy kajakowe i wbi-
jania gwoździa. Wszyscy goście mogli spróbo-
wać kuchni regionalnej przygotowanej przez 
Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolic 
oraz Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
z Suchacza. Dodatkowo można było posilić się 
darmową grochówką i pajdą chleba ze smalcem. 

WOPR Elbląg pokazał, jak korzystać z kąpieli 
w akwenach, by nie ulegać wypadkom i jak pra-
cują ratownicy na wodzie. 
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Młodzież z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych w Marwicy wystawiła pantomimę 
a na zakończenie zagrał zespół szantowy Th e 
Nierobbers z Elbląga.

Na gości czekały również wystawy oraz stoiska 
z rękodziełem przygotowanym przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Kamionka Wielkiego, Tolkmi-
cka, Władysławowa oraz Stowarzyszenia „Daj 
nadzieję”. Choć pogoda kapryśną była, goście 
dopisali i wszyscy bawili się dobrze. 
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Zagospodarowanie odpadów 
– wspólny problem

Marek Murdzia

Grupa 31 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu elbląskiego (Zespołu Szkół w Pasłęku, 

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku i Liceum Plastycznego w Gronowie 
Górnym) spędziła tydzień od 22 do 28 marca 
u swoich koleżanek i kolegów z powiatu Stein-
burg (Niemcy) w ramach projektu poświęconego 
problematyce ekologicznej. Uczniowie porów-
nywali sposoby utylizacji odpadów w swoich 
regionach ze szczególnym uwzględnieniem za-
gospodarowania surowców wtórnych.

Młodzież pracowała w dziewięciu polsko-nie-
mieckich grupach tematycznych, z których każ-
da przygotowała prezentację analizowanego 
zagadnienia. Jedna z grup zwiedziła zakłady 
papiernicze specjalizujące się w produkcji pa-
pieru z makulatury. Inne grupy projektowały in-
nowacyjne pojemniki na odpady, porównywały 
systemy zagospodarowania odpadów w obu po-
wiatach, budowały modele wysypisk bezpiecz-
nych dla środowiska naturalnego, analizowały 
próbki wody z różnych zbiorników wodnych 
pod względem obecności ewentualnych zanie-
czyszczeń. Część uczniów opracowała i wykonała 

plakaty oraz ulotki informacyjne na temat se-
gregacji odpadów.

Poczynaniom uczniów towarzyszyło duże za-
interesowanie władz powiatu Steinburg oraz 
lokalnej prasy, która na bieżąco informowa-
ła o spotkaniu młodzieży. W pierwszym dniu 
pracy nad projektem z uczniami spotkał się pre-
zydent powiatu Steinburg Peter Labendowicz, 
a w konferencji podsumowującej projekt obok 
nauczycieli, dyrekcji szkół, rodziców uczniów 
i dziennikarzy wziął udział wiceprezydent po-
wiatu Volker Susemihl.

Pogoda przez cały czas dopisywała, więc cało-
dniowa wycieczka do Hamburga była bardzo 
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udana. Niezwykle ciekawa była również zabawa 
w „Geocaching”, która polegała na poszukiwa-
niu ukrytego „skarbu” z wykorzystaniem od-
biorników GPS. Przy okazji uczestnicy poznali 
najciekawsze obiekty pięknego, zabytkowego 
miasteczka Gluckstadt. Dla polskich uczniów 
było to zupełnie nowe doświadczenie, które być 
może przyczyni się do popularyzacji tej zabawy 
w naszym regionie.

Lepszej integracji uczniów z Polski i Niemiec słu-
żyła również dyskoteka zorganizowana w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Gluckstadt oraz 
wyjście do miejscowej kręgielni w Itzehoe.

Wszystkie zajęcia odbywały się w mieszanych 
grupach polsko-niemieckich, komunikacja od-
bywała się w języku angielskim i niemieckim, 
w trudniejszych językowo sytuacjach pomocą 
służyli nauczyciele. Rozmowom między polski-
mi i niemieckimi kolegami sprzyjało zakwate-
rowanie u rodzin niemieckich uczniów.

Wymiana uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
obu partnerskich powiatów jest prowadzona sy-
stematycznie od 2003 roku i podczas spotkania 
uzgodniono wstępnie dalsze plany współpracy 
na najbliższe lata.

Projekt został przygotowany i zrealizowany 
przez Starostwo Powiatu Steinburg i Starostwo 
Powiatowe w Elblągu przy fi nansowym wspar-
ciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
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Spotkanie partnerów w Mołdawii

W dniach od 19 do 24 maja  ofi cjalna delegacja 
powiatu elbląskiego przebywała z wizytą w po-
wiecie Rezina w Mołdawii. Spotkanie służyło 
wzajemnemu poznaniu się, uzgodnione zostały 
kierunki przyszłej współpracy między powiata-
mi. Program wizyty był bardzo bogaty, obejmo-
wał między innymi udział w międzynarodowym 
forum gospodarczym, wizyty w przedsiębior-
stwach, szkołach, placówkach służby zdrowia.

Ważnym elementem była sesja rady powiatu 
Rezina, podczas której uchwalono a następnie 
podpisano porozumienie o partnerskiej współ-
pracy między obu powiatami. Oczekiwania 
strony mołdawskiej są niemałe. Ustalono, że 
w najbliższym czasie priorytetami będą wymia-
na młodzieży, ochrona zdrowia oraz szkolenia 

dotyczące przygotowywania i realizacji projek-
tów dofi nansowanych ze środków przedakcesyj-
nych, z których już niebawem Mołdawia będzie 
mogła korzystać.

Do pierwszego spotkania partnerów doszło 
w czerwcu ubiegłego roku, kiedy delegacja po-
wiatu Rezina gościła w naszym regionie. Obec-
nie Mołdawia przygotowuje się do podpisania 
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, 
co nastąpi najprawdopodobniej już 27 czerwca 
2014 r. Umowa ta stworzy większe możliwości 
wspierania rozwoju gospodarczego i wzmacniania 
demokratycznych, samorządowych instytucji na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. Dzięki zawar-
temu porozumieniu, oba powiaty będą przygo-
towane, aby wykorzystać tę historyczną szansę.
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Powiat Elbląski ponownie laureatem 
Ogólnopolskiego Rankingu 
Gmin i Powiatów 2013

Marek Murdzia

Powiat Elbląski kolejny raz znalazł się w pre-
stiżowym gronie laureatów Ogólnopolskiego 
Rankingu prowadzonego przez Związek Powia-
tów Polskich. Udało się nawet poprawić ubie-
głoroczny wynik i awansować z pozycji 8. na 7. 
w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.

W tej kategorii pierwsze miejsce i honorowy 
tytuł Dobry Polski Samorząd 2013 uzyskał Po-
wiat Drawski. Uroczyste ogłoszenie wyników 
połączone z wręczaniem dyplomów odbyło 
się podczas Kongresu Regionów w Świdnicy 
12 czerwca  2014 r.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów pro-
wadzony przez Związek Powiatów Polskich to 
jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorzą-
dów zarządzany na bieżąco przez ekspertów 
w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.

Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego 
miejsca w Rankingu co najmniej do końca da-
nego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na 
uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorzą-
du”. Tytuł taki przysługuje tylko liderowi ran-
kingu na koniec danego roku.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć ka-
tegorii jednostek samorządu terytorialnego: po-
wiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 
120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfi kowane w Rankingu są oce-
niane przez ekspertów ZPP według wielu kry-
teriów zgrupowanych w dziesięciu grupach 
tematycznych takich jak: działania proinwesty-
cyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowa-
nia jednostki samorządu terytorialnego; rozwój 
społeczeństwa informacyjnego; rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego; umacnianie syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej; wspieranie działań 
na rzecz gospodarki rynkowej; promocja roz-
wiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; 
współpraca krajowa i międzynarodowa; dzia-
łania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wy-
ników osiąganych przez samorząd oraz zreali-
zowanych projektów.

Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą 
wnieść swój wkład w powodzenie swojej gmi-
ny lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez 
siebie prywatnie ekologiczne instalacje odna-
wialnych źródeł energii, np. słonecznej, geo-
termalnej, wodnej, ale także energii wiatru, 
otoczenia i biomasy. Po weryfi kacji regulami-
nowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej 
w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie 
tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale 
całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rze-
czywistymi uczestnikami tego Rankingu.

Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawu-
ją Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć 
oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.
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Urzędnik w sytuacji zagrożenia
Krystyna Skrzypek

5 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w El-
blągu odbyło się szkolenie dotyczące sposobu 
zachowania pracowników (do momentu przyby-
cia właściwych służb) na wypadek ataku terro-
rystycznego lub agresywnych zachowań, w tym:

• zasad postępowania w przypadku pozyska-
nia informacji o podłożeniu lub groźby pod-
łożenia ładunku wybuchowego;

• zasad postępowania z podejrzaną przesyłką 
nieznanego pochodzenia;

• działań obronnych w czasie bezpośredniego 
napadu na pracownika (interesanta);

• w przypadku groźby podpalenia obiektu 
(pracownika, interesanta) lub samopod-
palenia się;

• działania w wyniku presji oraz radzenie so-
bie ze stresem i paniką w ww. sytuacjach.

Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze służb 
mundurowych z Komendy Miejskiej Policji 
w Elblągu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie, a także funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy powiato-
wych jednostek organizacyjnych, naczelnicy wy-
działów Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz 
pracownicy urzędu bezpośrednio obsługujący 
interesantów (sekretariat, PODKiG w Pasłęku).

Kraina Kanału Elbląskiego na targach 
turystycznych ITB Berlin 2014

Andrzej Nitka

Tradycyjnie w centrum wystawienniczym Messe 
Berlin, w dniach 5-9 marca 2014 r., odbyły się 
Międzynarodowe Targi Turystyczne (ITB Ber-
lin). Wśród wystawców nie zabrakło stanowiska 
przedstawicieli powiatów: elbląskiego, iławskie-
go, ostródzkiego oraz miasta Elbląg, którzy w ra-
mach trwałości projektu „Zintegrowany system 
promocji turystycznej obszaru Kanału Elblą-
skiego” promowali walory turystyczne Krainy 
Kanału Elbląskiego.

Berlińskie targi są jedną z największych imprez 
tego typu na świecie. W 26 halach zaprezento-
wało się 10 147 wystawców z 189 krajów, zaś 
odwiedziło je 170 tys. osób. W tym roku krajem 

partnerskim targów był Meksyk, który przygo-
tował interesującą ceremonię otwarcia.

Podobnie jak w latach poprzednich, elemen-
tem wyróżniającym stoisko Krainy Kanału 
Elbląskiego była makieta pochylni Oleśnica, 
która stanowiła jedną z największych atrakcji 
polskiego pawilonu narodowego o powierzch-
ni 1,5 tys. m2 przygotowanego przez Polską 
Organizację Turystyczną. Wystrój polskiego 
pawilonu został doceniony przez organiza-
torów. Zdobył on drugie miejsce w kategorii 
Europa. Pierwsze miejsce zajęła Austria, zaś 
trzecie włoski region Apulia.
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Stoisko Krainy Kanału Elbląskiego spotkało 
się z bardzo dużym zainteresowaniem ze stro-
ny zwiedzających, zarówno za sprawą makie-
ty, jak i materiałów promocyjnych (foldery, 
mapy, przewodniki, fi lmy, prezentacje i gadżety), 

prezentowanych przez profesjonalną obsługę 
składającą się z pracowników odpowiedzial-
nych za promocję w jednostkach samorządu 
terytorialnego uczestniczących w projekcie.
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Zarząd Powiatu zawarł umowy na 
dotacje dla organizacji pozarządowych

Karina Ulewska

30 kwietnia nastąpiło uroczyste podpisanie 
umów z przedstawicielami 30 organizacji po-
zarządowych na dofi nansowanie zadań pub-
licznych z budżetu powiatu elbląskiego na 
rok 2014.

W tegorocznym budżecie powiatu zaplanowano 
162.920 zł na dofi nansowanie zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje pozarządo-
we. Na ogłoszony w styczniu otwarty konkurs 
wpłynęło 45 ofert.

Zarząd Powiatu przyznał dofi nansowanie w łącz-
nej kwocie 151 187 zł na realizację 37 zadań 
z zakresu: wspierania i upowszechniania kul-
tury fi zycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki 
i krajoznawstwa oraz nauki, szkolnictwa wyż-
szego, edukacji, oświaty i wychowania.

Więcej informacji na temat wyniku otwartego 
konkursu ofert na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
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III Piknik Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Elbląskiego

Marlena Szwemińska

W sobotę 31.05.2014 r. odbył się III Piknik Or-
ganizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego 
– Oleśno 2014. Organizacją tegorocznego Pik-
niku zajęło się Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”. Na pierwsze, 
warsztatowe spotkanie, przyjechało do Oleśna 
13 organizacji: stowarzyszenia i aktywne grupy 
mieszkańców z Powiatu Elbląskiego.

Na Piknik przybył starosta Sławomir Jezier-
ski, Gabriela Eff enberg – naczelnik Wydziału 
Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, 
Marcin Ślęzak – wójt Gminy Gronowo Elblą-
skie, radni powiatowi: Donat Dębowski i Ry-
szard Wroński, przewodniczący Rady Gminy 
Gronowo Elbląskie – Roman Puchalski oraz 
sołtys Oleśna – Zygmunt Rychter. Na Pikniku 
nie zabrakło również pełnomocnika Kongresu 
Kobiet na Warmii i Mazurach – Jadwigi Król. 
Gości powitały przedstawicielki Powiatowej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego – Ha-
lina Cieśla i Marlena Szwemińska.

Warsztaty pieczenia chleba zaprezentowało Sto-
warzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Anio-
łowo”, Przepis na „anielski chleb” zachwycił 
swym ziołowym smakiem. Kulinarnymi war-
sztatami zajęło się również Stowarzyszenie 
IWA Integracja – Współpraca – Aktywność 

z Władysławowa, które przygotowało przepis 
na pierogi z twarogu i świeżej kapusty, a Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś 
z pomysłem” częstowało gości pyszną zupą 
serową i ciasteczkami Bożenki. Tort w formie 
piknikowego koszyka wypełnionego polnymi 
kwiatami, przygotowała lokalna, kulinarna ar-
tystka – Iwona Rębiszewska.
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Warsztaty rękodzielnicze techniką „de coupage” 
poprowadziły członkinie Klubu Aktywnych Ko-
biet z Jegłownika, które zaprezentowały również 
wspaniałe, artystyczne wytwory i prace plastyczne 
swoich członków. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty z papierowej wikliny, 
które prowadziły panie z Oleśna – Elżbieta Jursa 
i Agnieszka Żdżalik. Wystawa ich prac była bar-
dzo różnorodna, bogata i wzbudzała powszechny 
zachwyt. Warsztaty kowalskie prowadził miejsco-
wy kowal pasjonat – Rafał Szwemiński. Kuźnia 
była miejscem zainteresowania zarówno męż-
czyzn, jak i kobiet, które z wielkim zapałem po-
sługiwały się młotem kowalskim.

Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał 
Elbląski”, w osobie prezes Stanisławy Pańczuk, 
przedstawiało swoje szerokie spektrum działań 
podczas wspólnych rozmów przy stoisku z bro-
szurami, książkami i albumami.

Dla młodszych uczestników spotkania atrak-
cją okazała się możliwość nauki chodzenia na 
szczudłach. Warsztaty szczudlarskie prowadziło 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lo-
kalnej „Kuźnia Pruska”, które – po warsztatach 

– zaprezentowało szerokiej publiczności fi lm 
i prezentację zdjęciową z działalności swoje-
go stowarzyszenia.

Bank Żywności, reprezentowany przez Teresę 
Bocheńską, wspomógł nasz Piknik, ofi arowując 
na spotkanie napoje i słodycze. Pani Bocheń-
ska uczestniczyła również w II Pikniku, a jej 
obecność, zaowocowała pięknym artykułem 
zamieszczonym w czasopiśmie „Razem z Tobą”.

Na spotkaniu odbyło się również szkolenie z za-
kresu zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, 
które poprowadziły członkinie ESWIP – Mał-
gorzata Woźna i Katarzyna Ciszewska-Wojtas. 
Mamy nadzieję, że uczestnicy szkolenia podej-
mą trud i zachęcą swoich kolegów do założenia 
kolejnej organizacji pozarządowej. W szkoleniu 
uczestniczyli członkowie zespołu ludowego Gro-
nowiacy i aktywna grupa mieszkańców z Jegłow-
nika z ulicy Elbląskiej.

Na koniec należy dodać, że swoimi występami, 
zachwycili nas seniorzy z Gronowa Elbląskiego 
„Gronowiacy”. Stowarzyszenie „Nasza Szko-
ła” zaprezentowało występy czwórki młodych 
gitarzystów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie 
Elbląskim oraz dwie gimnazjalistki: Klaudię Imie-
nowską i Beatę Wierzbicką, które do występu przy-
gotowała nauczycielka z Gimnazjum w Gronowie 
Elbląskim – Aneta Witkowska. Na Pikniku, poja-
wił się również Marek Płoski z ramienia Polskie-
go Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
który odśpiewał kilka turystycznych utworów.
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Celem tegorocznego, majowego Pikniku były 
warsztaty, zorganizowane przez Stowarzysze-
nia dla uczestników spotkania. Dzięki wspólnej 
pracy, obecni na warsztatach członkowie stowa-
rzyszeń, dzielili się własnymi doświadczeniami 
związanymi z charakterystycznymi dla ich orga-
nizacji działalnościami. Podczas wspólnych roz-
mów uczestnicy Pikniku, mogli się bliżej poznać 

i nawiązać kontakty, które pomogą w przyszło-
ści zrealizować wiele wspólnych przedsięwzięć.

III Piknik Organizacji Pozarządowych z Powiatu 
Elbląskiego został dofi nansowany przez Zarząd 
Powiatu Elbląskiego

Nowy kierownik Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Kamionku Wielkim

Zarząd Powiatu w Elblągu powołał z dniem 
5 lutego nowego kierownika Zakładu Ak-
tywności Zawodowej w Kamionku Wielkim. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania 
konkursowego stanowisko to powierzono Sta-
nisławowi Lechecie.

ZAZ w Kamionku Wielkim oprócz działalności 
gospodarczej zajmuje się szeroko rozumianą re-
habilitacją osób niepełnosprawnych oznaczającą 
zespół działań, w szczególności organizacyjnych, 

leczniczych, psychologicznych, technicznych, 
szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, 
zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym 
uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższe-
go poziomu ich funkcjonowania, jakości życia 
i integracji społecznej.

Zakład powstał jako 7. w kraju w roku 2003 
i od tej pory zatrudnia osoby niepełnospraw-
ne w stopniu znacznym, w czterech działach 
usługowo-produkcyjnych.

Nowy dyrektor 
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych 

Zarząd Powiatu zatrudnił Leszka Czyżewskiego 
na stanowisku dyrektora Centrum Administracyj-
nego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych w Marwicy od dnia 12 marca 2014 r.

Kandydatura Leszka Czyżewskiego została wy-
łoniona w drodze naboru przeprowadzonego 
28 lutego 2014 r. Obecnie Centrum kieruje 
pracą dwóch placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych – w Pasłęku i w Marwicy.
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Wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
w Rodzinie w Elblągu starosta Sławomir Jezier-
ski podpisał 23 stycznia  umowy dotacyjne z be-
nefi cjentami Programu wyrównywania różnic 
między regionami II Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna 
kwota dotacji wynosi blisko 965 tys. zł, a zada-
nia będą realizowane do 31 września 2014 roku.

Celem strategicznym „Programu wyrównywania 
różnic między regionami II” jest wyrównanie 
szans osób niepełnosprawnych, zamieszku-
jących regiony słabo rozwinięte gospodarczo 
i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej.

Celami operacyjnymi programu są:
1. poprawa wyposażenia obiektów służą-

cych rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w sprzęt rehabilitacyjny;

2. zwiększenie dostępności dla osób niepełno-
sprawnych urzędów, placówek edukacyjnych 
i zakładów opieki zdrowotnej;

3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w no-
wotworzonych spółdzielniach socjalnych 
osób prawnych;

4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia 
dla projektów gmin i powiatów oraz organi-
zacji pozarządowych dotyczących aktywiza-
cji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5. zmniejszenie barier transportowych, które 
napotykają osoby niepełnosprawne;

6. poprawa dostępności warsztatów terapii za-
jęciowej dla osób niepełnosprawnych,;

7. zwiększenie aktywności samorządów powia-
towych w działaniach dotyczących aktywi-
zacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Działania Programu w powiecie obejmą 
dwa obszary:

1. likwidacja barier architektonicznych
2. Dotacje otrzymały:

• Gmina Młynary, celem likwidacji ba-
rier w Szkole Podstawowej w Błudowie 
(20 307,47 zł)

• Szpital Powiatowy w Pasłęku (50 184,00 zł)
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3. likwidacja barier transportowych

Dotacje otrzymały:
• Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Wła-

dysławowie (80 000,00 zł)
• Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 

(72 000,00 zł)
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ka-

mionka Wielkim (77 767,00 zł)

• Gmina Milejewo (80 000,00 zł)
• Gmina Milejewo, na potrzeby Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 
(80 000,00 zł)

• Gmina Pasłęk, na potrzeby Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Rzecznej 
(130 000,00 zł)

• Gmina Młynary (250 000,00 zł)
• Gmina Godkowo (124 400,00 zł)

Integracja środowiskowa w Przezmarku

W dniu 28 lutego 2014 r. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Przezmarku odwiedziła grupa 
dzieci, uczestników zajęć w Świetlicy Wiejskiej 
w Przezmarku. Celem spotkania była inte-
gracja społeczna środowiska poprzez prze-
prowadzenie zajęć relaksacyjnych dla gości 
z wykorzystaniem sprzętu i pomocy stanowią-
cych wyposażenie Sali doświadczania świata. 
Sprzęt zakupiony został ze środków przyzna-
nych placówce przez Wojewodę Warmińsko–
Mazurskiego w 2013 roku. 

Po serdecznym przywitaniu i zapoznaniu dzie-
ci z wyposażeniem sali, uczestnicy zajęć po-
kazowych wykonali ćwiczenia umożliwiające 
odreagowanie wszelkich napięć psychorucho-
wych. Dzieci uczyły się techniki prawidłowego 
oddychania oraz wykonywania masażu twarzy. 
Potem przeniosły się w świat bajki relaksacyj-
nej „O motylu – wędrowniku”, która wprowa-
dziła gości w stan spokoju i wyciszenia. Sala 
przepełniona łagodnym światłem, muzyką 
i zapachem dostarczyła maluchom nowych 
przeżyć, które zapewne na długo pozostaną 
w ich pamięci.

W przyszłości planujemy kolejne spotkanie 
uczestników ŚDS i dzieci w ramach integracji 
środowiska w Przezmarku.
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Dzień Godności
J. Miszkowicz

W dniu 9 maja 2014 roku mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej w Tolkmicku oraz uczest-
nicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tolkmicku 
wzięli udział w imprezie sportowej pt. „Dzień 
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych działające 
przy Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach.

Dla uczestników przygotowano wiele atrak-
cji i konkursów sportowych. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy album do zdjęć. Każda 
drużyna zajęła I miejsce, za które otrzymała 
pamiątkowy dyplom oraz puchar.

Rajd Rodziców Zastępczych
Magdalena Moneta

31 maja br. upłynął na integracji rodzin zastęp-
czych i osób działających na rzecz rodzicielstwa 
zastępczego, którzy spotkali się na Rajdzie Rodzi-
ców Zastępczych w Parku Leśnym Bażantarnia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblą-
gu serdecznie dziękuje pracownikom Zespołu 
ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Elblągu oraz Młodzie-
ży z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
„Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku, których 
udział, zaangażowanie i wsparcie pozwoliło na 
zorganizowanie rajdu.

Serdecznie dziękujemy naszym Rodzinom Za-
stępczym za troskę i opiekę, którą ofi arują każde-
go dnia swoim podopiecznym, a także z nadzieją 
oczekujemy na nowych kandydatów do pełnienia 

tej trudnej, ale jakże satysfakcjonującej misji 
i roli Rodzica Zastępczego.

Każdy mieszkaniec Powiatu Elbląskiego, któ-
ry chciałby zostać rodzicem zastępczym może 
skontaktować się z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Elblągu, tel. 55 233 62 82 
wew. 11 i 22 lub za pośrednictwem poczty: 
pcpr14@elblag.home.pl

Dzień Dziecka w Marwicy
Leszek Czyżewski

W dniu 31 maja 2014 odbył się piknik z okazji 
dnia dziecka pod nazwa Wszystkie Dzieci Nasze 
Są. Organizatorem pikniku były Placówki Opie-
kuńczo Wychowawcze Samodzielne Mieszkanie 
w Pasłęku i Orle Gniazdo w Marwicy oraz Sto-
warzyszenie Daj Nadzieję powołane by wspie-
rać działania placówek. 

Pogoda dopisała. Oprócz dzieci z placówek były 
tez dzieci z okolicznych miejscowości Marwica, 
Jelonki, Rychliki. Dzieciaki nie chciały kończyć 
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dobrej zabawy. Oprócz różnego rodzaju konku-
rencji, których udział premiowany był loterią 
fantową w myśl zasady – każde dziecko wy-
grywa, był też turniej piłki nożnej, do którego 
zgłosiły się 4 drużyny (drużyna służby celnej, 
która wspiera nas od kilku lat, drużyna wyde-
legowana przez dyrektora zespołu szkół w Ry-
chlikach, drużyna reprezentująca pracowników 
samorządowych oraz najważniejsza w tym dniu 
drużyna dzieci z Marwicy)

Podział pucharów był następujący I m. ZS Ry-
chliki IIm. służba celna, III m. samorządow-
cy, i niestety w tym roku IV m. drużyna dzieci 
z Marwicy.

Odbyły się również zawody wędkarskie konku-
rencje dla dorosłych. W programie był również 
pokaz straży pożarnej z Markus, piknik nie był-
by dopełniony gdyby nie grochówka zrobiona 
na kuchni polowej. Było radośnie, kolorowo 
i pięknie.

Spośród zaproszonych gości w imprezie wzięli 
udział: Klub Motocyklowy „Orzeł”, Klub Hono-
rowych Krwiodawców z Lisowa, Przedstawiciele 
Służby Celnej z Elbląga, Policja z Pasłęka z po-
kazem „gogli promilowych”, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej z Pasłęka Teresa 
Brewka, sekretarz Powiatu z Elbląga Jacek Au-
gustynowicz, dyrektor

PCPR w Elblągu Tomasz Domżalski, wójt Gmi-
ny Rychliki Henryk Kiejdo.

Wsparli nas fi rma ADeHaDowo Edyta Czyżew-
ska – organizacja strzelnicy, Firma

Wspinalnia – zabawy w Jaskini Trolla, Firma 
Dziecięca Fantazja – dmuchany zamek, Firma 
AZ – nagrody i upominki.

W przyszłym roku mamy ochotę na więcej!

VIII Powiatowa Konferencja 
„Bezpieczna szkoła”

Andrzej Sawicki

 Powiatowa Konferencja „Bezpieczna szkoła” 
odbyła się 12 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół 
w Pasłęku. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych z powiatu elbląskiego, nauczyciele, 
pedagodzy szkolni oraz licznie przybyli przed-
stawiciele samorządów uczniowskich i rodzi-
ce uczniów.

Przybyli też zaproszeni goście – przedstawiciele 
Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komisa-
riatu Policji w Pasłęku, Placówki Straży Gra-
nicznej w Elblągu, Straży Pożarnej w Elblągu 
oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
z Elbląga i Pasłęka.

Konferencja miała na celu podsumowanie rea-
lizacji, w 2013 roku, działań w ramach progra-
mu „Bezpieczny powiat elbląski” w segmencie 
pn. „Bezpieczna szkoła”.
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Na wstępie, uczennice Liceum Plastycznego 
w Gronowie Górnym, zaprezentowały spektakl 
profi laktyczno-edukacyjny pt. „Facebook”, który 
został odebrany przez uczestników konferencji 
z dużym zainteresowaniem.

Podczas konferencji, Małgorzata Zabiełło, psy-
cholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Nr 2 w Elblągu, wygłosiła wykład nt. „Wpływ 
mediów społecznościowych na jakość życia psy-
chicznego młodego człowieka”.

Marcelina Tatarynowicz z Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Pasłęku zaprezentowała 
wyniki badań ankietowych uczniów I i II klas 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu powiatu elbląskiego. Badaniami objęto 994 
uczniów. Wynika z nich, że 77% respondentów 
czuje się w swoich szkołach bezpiecznie.

Sierżanci sztabowi: Radosław Grabowski 
i Tomasz Bielski, z Komendy Miejskiej Policji 
w Elblągu, w prezentacji pt. „Cyberprzemoc” 
zapoznali zebranych z odpowiedzialnością kar-
ną wynikającą ze stosowania przemocy poprzez 
ogólnodostępne portale społecznościowe.

Podkomisarz Robert Papierowski z Komisariatu 
Policji w Pasłęku omówił profi laktykę zapobie-
gania przestępczości poprzez właściwą organiza-
cję i kształtowanie przestrzeni publicznej wokół 
szkół i na osiedlach mieszalnych w ramach pro-
jektu „Bezpieczne przestrzenie”.

Następnie, Gabriela Eff enberg, naczelnik Wy-
działu Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, 
w oparciu o sprawozdania złożone przez po-
szczególne placówki oświatowe i inne jednostki 
realizujące program, dokonała podsumowania 
realizacji programu „Bezpieczna szkoła” w roku 
2013. Zwróciła uwagę na zwiększającą się liczbę 
działań, prowadzonych w szkołach i placówkach 

oświatowych na rzecz bezpieczeństwa, w tym 
wzrost liczby zajęć pozalekcyjnych, adresowa-
nych do uczniów, realizowanych w ramach środ-
ków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
instalowanie monitoringu wizyjnego, szkoleń 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pod-
kreśliła rolę rodziców i opiekunów w działa-
niach poprawiających bezpieczeństwo uczniów 
na terenie szkół oraz w drodze do i ze szkoły.

Podziękowała Komendzie Miejskiej Policji w El-
blągu, Placówce Straży Granicznej w Elblągu, 
Straży Pożarnej w Elblągu, Poradniom Psycho-
logiczno-Pedagogicznym z Elbląga i Pasłęka 
oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Dro-
gowego w Elblągu i wszystkim innym instytu-
cjom wspierającym działania dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeń-
stwa uczniów.
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Dobre wykształcenie zawodowe 
gwarancją lepszego jutra

Renata Groń

W ramach realizowanego projektu „Dobre wy-
kształcenie zawodowe gwarancją lepszego 
jutra” dofi nansowanego ze środków UE mło-
dzież Zespołu Szkół Ekonomicznych i Tech-
nicznych w Pasłęku podczas ferii zimowych 
(27.01 – 08.02.2014 r.) uczestniczyła w kur-
sach zawodowych.

8 uczniów Technikum Org anizacji Usług Ga-
stronomicznych wzięło udział w 60h kursie 
baristycznym. Podczas szkolenia uczestnicy 
dowiedzieli się m.in. jak pochodzenie i gatunek 
kawy wpływają na jej smak, poznali rodzaje na-
pojów sporządzanych na bazie espresso oraz na-
uczyli się przygotowywać je we właściwy sposób. 

W drugiej części kursu uczniowie doskonalili 
swoje umiejętności dotyczące sztuki dekoro-
wania kaw techniką latte art. Podczas szkolenia 
olbrzymi nacisk położono na część praktyczną.

Szkolenie przeprowadził wykwalifi kowany ba-
rista Paweł Lenczewski z fi rmy ProCafe z Łodzi.

12 uczniów z klasy II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych brało udział w 120 h 
kursie kelner – barman. Zajęcia odbywały się 
w dwóch blokach zadaniowych: barman oraz 
kelner. Słuchacze mieli możliwość zastosowa-
nia teorii w praktyce. Zapoznali się m.in. z wy-
posażeniem baru, organizacją pracy w barze, 
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sylwetką barmana i kelnera, rodzajami napojów 
alkoholowych i sposobami ich mieszania, zasa-
dami obsługi gości przez kelnera i organizacji 
imprez okolicznościowych oraz wyposażeniem 
sali konsumenckiej.

20 uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej 
mechanik pojazdów samochodowych uczest-
niczyło w 120 h kursie komputerowej diagnosty-
ki pojazdów samochodowych. Uczestnicy kursu 
pod czujnym okiem instruktorów mi. in. samo-
dzielnie diagnozowali silniki, układy podwozi, 
bezpieczeństwa i komfortu jazdy, oceniali jakość 
płynów eksploatacyjnych, przydatność akumula-
torów, wykonywali geometrię kół, samodzielnie 
przeprowadzali przegląd techniczny pojazdu oraz 
wypełniali niezbędną dokumentację techniczną. 
Kurs prowadzony był przez: Tomasza Grabow-
skiego, Dariusza Głowacza, Patryka Biłasa oraz 
Janusza Jankowskiego.

20 uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej 
monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie uczestniczyło w 120 h kursie 
monter suchej zabudowy. Podczas kursu mło-
dzież zapoznała się z elementami konstrukcji 
budynku, organizacją placu budowy i stano-
wisk roboczych oraz z narzędziami i sprzę-
tem do montażu suchej zabudowy. W ramach 
ćwiczeń praktycznych uczniowie pod okiem 
instruktora montowali płyty na ścianach beto-
nowych i murowanych, wykonali konstrukcję 
sufi tu podwieszanego i poddasza użytkowego 
oraz układali wełnę mineralną między elemen-
tami stalowego stelażu.

Wszystkie kursy zakończyły się egzaminem teo-
retycznym i praktycznym. Nabyte przez uczniów 
umiejętności zostały potwierdzone certyfi kata-
mi, które mogą w przyszłości stanowić wspania-
łą rekomendację w trakcie poszukiwania pracy.

Powiatowa Olimpiada Wiedzy 
o Obronie Cywilnej

20 lutego  w Starostwie Powiatowym, w Elblągu 
przeprowadzona została Powiatowa Olimpia-
da Wiedzy o Obrony Cywilnej. Zwycięzcą i re-
prezentantem powiatu w etapie wojewódzkim 
Olimpiady okazała się drużyna Zespołu Szkół 
w Pasłęku.

Każdy uczestnik olimpiady dostał do rozwiąza-
nia (w czasie dopuszczalnym do 60 min) 50 pytań 
testowych. Łączna suma punktów uczestników 
z tej samej drużyny decydowała o jej zwycięstwie.

Komisja w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Stanisław Sołowiej 

– Starostwo Powiatowe w Elblągu,
2. Członek Komisji: Iwona Martynowicz – Sta-

rostwo Powiatowe w Elblągu,
3. Członek Komisji: Marek Murdzia – Staro-

stwo Powiatowe w Elblągu,

po sprawdzeniu przygotowanego testu ustali-
ła że:

I miejsce – łączną sumą punktów 65 zajęła 
drużyna z Zespołu Szkół w Pasłęku w składzie: 
Janusz Michał Juniewicz i Marcin Błaszczyk.
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II miejsce – łączną sumą punktów 52 zaję-
ła drużyna z Liceum Plastycznego w Grono-
wie Górnym w składzie: Bartosz Alchimowicz 
i Martin Kozakiewicz.

III miejsce – łączną sumą punktów 50 zaję-
ła drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku w składzie: Rafał Mi-
rys i Jakub Pawelec.

Zespołom biorącym udział pamiątkowe dyplomy 
i puchary wręczył Jacek Augustynowicz, sekre-
tarz powiatu. Zespół, który zajął I miejsce za-
kwalifi kował się do III etapu Olimpiady Wiedzy 
o Obronie Cywilnej – na szczeblu wojewódzkim.

Współpraca z Hotelem Hilton w Gdańsku szansą 
dla uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku

20 lutego 2014 r. w gdańskim Hotelu Hilton 
dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku Katarzy-
na Panimasz podpisała deklarację współpracy 
z Magdaleną Muchą – general manager Hote-
lu Hilton Gdańsk. Porozumienie przewiduje 
podejmowanie wspólnych działań mających 

przybliżać uczniom kształcącym się w zawo-
dzie technik hotelarstwa warunki współczes-
nego funkcjonowania hoteli oraz wymagania 
realnego hotelarstwa, jakie będą musieli zaak-
ceptować wchodząc na rynek pracy.

Współpraca ma zaowocować nabywaniem przez 
uczniów umiejętności praktycznych potrzebnych 
do przyszłej pracy w hotelach. Zarządzający Ho-
telem Hilton zobowiązali się do zapewnienia 
możliwości odbywania praktyk zawodowych oraz 
udziału młodzieży ze Szkolnego Forum Hotelar-
skiego w warsztatach i zajęciach praktycznych 
dotyczących procedur obowiązujących w hotelu 
oraz pracy poszczególnych działów. Zapewnili 
także wsparcie (w ramach możliwości) w mate-
riały pomocne w pracy dydaktycznej w pracow-
ni obsługi konsumenta i technologii żywienia.

Porozumienie o współpracy podpisano dzięki 
staraniom Bogdana Szymańskiego, nauczycie-
la przedmiotów zawodowych, a w uroczysto-
ści uczestniczyły także uczennice technikum.
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Współpraca z Hotelem Hilton 
w Gdańsku szansą dla uczniów 
Zespołu Szkół w Pasłęku

20 lutego 2014 r. w gdańskim Hotelu Hilton 
dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku Katarzy-
na Panimasz podpisała deklarację współpracy 
z Magdaleną Muchą - general manager Hote-
lu Hilton Gdańsk. Porozumienie przewiduje 
podejmowanie wspólnych działań mających 
przybliżać uczniom kształcącym się w zawo-
dzie technik hotelarstwa warunki współczes-
nego funkcjonowania hoteli oraz wymagania 
realnego hotelarstwa, jakie będą musieli zaak-
ceptować wchodząc na rynek pracy. 

Współpraca ma zaowocować nabywaniem przez 
uczniów umiejętności praktycznych potrzebnych 
do przyszłej pracy w hotelach. Zarządzający 

Hotelem Hilton zobowiązali się do zapewnie-
nia możliwości odbywania praktyk zawodo-
wych oraz udziału młodzieży ze Szkolnego 
Forum Hotelarskiego w warsztatach i zajęciach 
praktycznych dotyczących procedur obowią-
zujących w hotelu oraz pracy poszczególnych 
działów.  Zapewnili także wsparcie (w ramach 
możliwości) w materiały pomocne w pracy dy-
daktycznej w pracowni obsługi konsumenta 
i technologii żywienia.

Porozumienie o współpracy podpisano dzięki 
staraniom Bogdana Szymańskiego, nauczycie-
la przedmiotów zawodowych, a w uroczysto-
ści uczestniczyły także uczennice technikum.
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Stypendia Starosty Elbląskiego

14 marca odbyła się XXVIII sesja Rady Powia-
tu w Elblągu. Rozpoczęła się miłym akcentem 
– wręczeniem stypendiów Starosty Elbląskiego 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wyniki 
w nauce i artystyczne.

Stypendia w wysokości od 450,00 zł do 
550,00 zł otrzymali:

• z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
w Elblągu: Aleksandra Mazur,

• z III Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi w Gdyni: Marty-
na Markiewicz,

• z Liceum Plastycznego w Gronowie Gór-
nym: Fryderyk Sosnowski-Kessler, Natalia 
Magalska, Marta Nowicka,

• z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicz-
nych w Pasłęku: Dagmara Sawicka,

• z Zespołu Szkół w Pasłęku: Izabela Bojar, 
Alicja Brzezińska, Filip Charuk, Katarzy-
na Dąbrowska, Maciej Dąbrowski, Patrycja 
Dołmant , Sylwia Grech, Joanna Kar-
pińska, Paulina Karzyńska, Aleksandra Ko-
rzeniowska, Paula Kozakiewicz, Michalina 
Kryszczuk, Monika Makarska, Kinga Ma-
tuszczak, Milena Październik, Arkadiusz Sa-
dowski, Olga Senyszyn, Anna Stefanowicz, 
Martyna Żukowska.
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Wysokie notowania Liceum 
Plastycznego w Gronowie Górnym

Krystyna Brinkiewicz

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 
opublikowało raport z przeglądów prac z ry-
sunku, malarstwa i rzeźby uczniów publicznych 
i niepublicznych szkół plastycznych w roku szkol-
nym 2013/14. Na czwartym miejscu w Polsce, 
wraz z ZPSP Kraków, uplasowały się uczenni-
ce Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

W przeglądach wzięło udział 46 publicznych 
i 7 szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół 
publicznych. Prace uczniów oceniała komisja 
w składzie:
Przewodniczący: prof. Maria Targońska ASP 
Gdańsk
Prof. Wojciech Sęczawa – ASP Gdańsk
Prof. Zofi a Glazer – ASP Warszawa
Prof. Jacek Dyrzyński – ASP Warszawa
Prof. Jakub Łecki – ASP Kraków
Prof. Jacek Jagielski – UA Poznań

Przeglądy odbywały się w czterech makroregio-
nach, których organizację powierzono czterem 
szkołom: ZSP Katowice, LP Łomża, LP Poznań, 
LP Kraków.

Na przeglądach prezentowało prace przy-
wiezione przez uczniów oraz prace wy-
konane na miejscu. Uczeń oceniany był 
za każdą z prac w skali od 1-10. Każda 
ze szkól mogła uzyskać maksymalnie 90 
punktów (trzech uczniów po 30 punktów).

Największą liczbę punktów w tym roku 
szkolnym zdobyli uczniowie ZSP Kosza-
lin (81pkt.)

Tuż na nim ZSP Rzeszów 79,8 pkt, ZSP 
Gdynia 79 pkt. Na czwartym miejscu 

wraz z ZPSP Kraków uplasowały się uczenni-
ce Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

W raporcie CEA zwraca się uwagę na zdobycie 
czwartego miejsca przez LP w Granowie Gór-
nym, szkoły samorządowej, która dopiero od 
czterech lat bierze udział w przeglądach.

Przypominamy iż w tym etapie makroregional-
nym w Łomży nasza szkoła z zajęła I miejsce. 
Ponadto uczennica klasy III Adrianna Lesz-
czyńska zajęła w klasyfi kacji również I miejsce 
zdobywając 29,8/30 pkt. (rysunek-10, malarstwo 
10, prace wykonane na miejscu 9.8).

Ada będzie uczestniczyć w etapie centralnym, 
którym jest kilkudniowy plener w Dłużewie, 
podczas którego będzie się starać o indeks uczel-
ni artystycznych.

Liceum Plastyczne w Gronowe Górnym utrzy-
muje bardzo wysoki poziom nauczania (w ubie-
głym roku, w wyniku przeglądu,  uplasowało się 
na 6 miejscu w kraju).
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Sukcesy uczniów Zespołu 
Szkół w Pasłęku

Tomasz Rozenbajgier

II semestr roku szkolnego 2013/2014 dla naszych 
uczniów obfi tował w wiele sukcesów zarówno 
w olimpiadach, konkursach przedmiotowych 
i zawodowych, jak i w sporcie. 

W marcu uczeń klasy II b Dawid Olejnik za-
kwalifi kował się do etapu centralnego II Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP, który 
odbywał się w Białymstoku. W wyniku rywaliza-
cji fi nałowych uczeń uzyskał tytuł fi nalisty i zo-
stał zwolniony z postępowania rekrutacyjnego 
na wybrany kierunek studiów dowolnej uczelni 
wyższej. Dawid wybrał Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu i kierunek dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna. Kolejny sukces 
odniosły uczennice kl. III a Joanna Karpińska 
i Anna Roskowińska, które w kwietniu w Kra-
kowie wzięły udział w etapie centralnym XVIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Uczennice uzyskały wyso-
kie wyniki i zostały zwolnione z postępowania 
rekrutacyjnego na wybrane przez siebie kierunki 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Joanna 
Karpińska po zdanej maturze może od paździer-
nika zacząć studiować pedagogikę społeczno-
-opiekuńczą, a Anna Roskowińska biofi zykę 
o specjalności fi zyka medyczna. Uczniów, któ-
rzy uzyskali indeksy, do zmagań konkursowych 
przygotował Tomasz Rozenbajgier.

W kwietniu w Gdańsku odbył się X Ogólno-
polski Konkurs Młodych Talentów Fryzjerstwa 
„Bursztynowy Grzebień”, w którym wziął udział 
uczeń klasy II a Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Wawrzyniec Wierzbicki. Uczeń odbywający 
na co dzień praktyczną naukę zawodu w Salo-
nie Fryzjerskim Doroty Szuciaków w Pasłęku 
odniósł prestiżowy sukces, zajmując IV miej-
sce na 54 uczestników z całej Polski, wykonu-
jąc niezwykle efektowną fryzurę. Dla każdego 

początkującego fryzjera zajęcie tak wysokie-
go miejsca w zawodach jest potwierdzeniem 
trafnego wyboru zawodu. Możliwość udziału 
w konkursie zapewniła uczniowi Grażyna Sa-
dowska – kierownik praktycznej nauki zawo-
du, która opiekowała się nim w trakcie trwania 
zmagań konkursowych.

W maju w Elblągu odbył się etap fi nałowy kon-
kursu „A co Ty wiesz o Unii Europejskiej?” 
z udziałem uczennic klasy II c Agaty Piróg, 
Mai Sośnickiej i Aleksandry Kieca, które za-
jęły I miejsce pokonując drużyny z I i III LO 
w Elblągu. W nagrodę uczennice wraz z opie-
kunem Magdaleną Bała pojadą na wycieczkę 
do Brukseli, by zwiedzić budynek Parlamen-
tu Europejskiego.

W dziedzinie sportu dzięki zaangażowaniu na-
uczycieli wychowania fi zycznego, nasi uczniowie 
również odnosili sukcesy. W lutym w Nowym 
Mieście Lubawskim odbyły się Halowe Mistrzo-
stwa Województwa w pchnięciu kulą i skoku 
wzwyż. Reprezentacja naszej szkoły licząca sie-
dem osób zdobyła trzy medale. W skoku wzwyż 
Paula Kozakiewicz z kl. II b zajęła I miejsce uzy-
skując wysokość 135 cm, srebrny medal zdobyła 
Magda Pisarek z kl. I c pokonując poprzeczkę 
na wysokości 130cm. W konkursie skoku wzwyż 
chłopców najlepszy z naszych zawodników Ma-
teusz Kizło z kl. III d zajął V miejsce uzyskując 
wysokość 170 cm.

W kwietniu w Galinach odbyły się Mistrzostwa 
Województwa SZS w biegach przełajowych. 
Sześciu reprezentantów naszej szkoły zdoby-
ło drużynowo III miejsce. Najlepiej wypadł 
Bartosz Kozłowski z kl. II a, który w biegu na 
3000m zdobył brązowy medal. W tym samym 

miesiącu odbyły się w Elblągu Mistrzostwa 
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Województwa w unihokeju szkół ponadgim-
nazjalnych. Tradycyjnie Elbląg gościł najlepsze 
drużyny z województwa. Naszą szkołę repre-
zentowały dziewczęta i chłopcy. Dziewczęta 
w składzie: Monika Gródkowska, Karolina 
Korzeniowska, Agnieszka Smotrycka, Pauli-
na Karzyńska, Aleksandra Skibiak, Klaudia 
Leniec, Aneta Dąbrowska, Olga Senyszyn 
i Aleksandra Korzeniowska zajęły V miejsce.

W maju na pasłęckim stadionie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w lekkiej atletyce. Nasi ucz-
niowie zdobyli siedem złotych medali: Piotr 
Kowalczyk w biegu na 100m i w biegu na 200m, 
Kamil Świstak, Konrad Chojnicki, Jacek Suczyk 
i Piotr Kowalczyk w sztafecie 4x100m, Paula 
Kozakiewicz w skoku wzwyż, Krystian Treder 
w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem i Natalia 
Grodź w rzucie oszczepem. Ponadto srebrny 

medal w rzucie oszczepem wywalczyła Eryka 
Majewska, a brązowe medale Konrad Chojni-
cki w biegu na 100m, Bartosz Kozłowski w bie-
gu na 1500m, sztafeta dziewcząt w biegu 4x100 
m, Marek Pilipczuk i Magda Pisarek w skoku 
wzwyż i Natalia Grodź w pchnięciu kulą.

Pod koniec maja odbył się w Elblągu Ogól-
nopolski Finał Unihokeja, w którym drużyna 
chłopców (Dawid Smotrycki, Dawid Basarab, 
Robert Lewiecki, Krzysztof Kowalczyk, Grze-
gorz Buczyński, Łukasz Basarab, Kamil Świ-
stak, Marcin Błaszczyk) zajęła IX m.

Gratulujemy serdecznie wszystkim zwycięzcom 
konkursów i zawodów. Ogromnie cieszy fakt, 
iż oprócz codziennych obowiązków szkolnych 
nasi uczniowie mają czas na rozwijanie swoich 
zdolności, umiejętności i sprawności fi zycznej.

Finał XIV Olimpiady „Przyroda 
i historia powiatu elbląskiego”

Andrzej Sawicki

W dniach 10 i 11 kwietnia 2014 r. w Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych  w Pasłęku 
odbyła się XIV Olimpiada „Przyroda i historia 
powiatu elbląskiego”. Organizatorami olimpiady 
byli Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Park 
Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu.

Pierwszego dnia w rywalizacji konkursowej udział 
wzięły reprezentacje czterech szkół podstawowych: 
ze Zwierzna, Godkowa, Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Pasłęku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej. Następ-
nego dnia w kategorii gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych startowali uczniowie z gimnazjów: 
w Stankowie, Dobrym i w Młynarach oraz druży-
ny reprezentujące Zespół Szkół w Pasłęku, Zespół 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, 
Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym.

Klasyfi kacja indywidualna w grupie szkół pod-
stawowych ukształtowała się następująco:

• I miejsce – Filip Modzelewski – Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Pasłęku,

• II miejsce – Kamila Niziołek – Szkoła Pod-
stawowa w Godkowie,

• III miejsce – Agata Szymkiewicz – Szkoła 
Podstawowa w Godkowie.
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W klasyfi kacji drużynowej pierwsze miejsce 
zdobyła Szkoła Podstawowa w Godkowie, dru-
gie miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku, 
trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Zwierznie.

W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych pierwsze miejsce indywidualnie za-
jęła Aldona Puchalska z Liceum Plastycznego 
w Gronowie Górnym, drugie Marika Hałońko 
z Zespołu Szkół w Pasłęku, trzecie – Dagmara 
Sawicka z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Tech-
nicznych w Pasłęku.

Nagrody zespołowe otrzymali:
• I miejsce – Zespół Szkół w Pasłęku,
• II miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych 

i Technicznych w Pasłęku.
• III miejsce – Gimnazjum w Stankowie.

Komisja konkursowa przyznała również wy-
różnienie za najlepszą prezentację atrakcji tury-
stycznych gminy reprezentowanej przez drużyny 
szkolne. Otrzymał je Mateusz Krasiński ze Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zielonce Pasłęckiej.

Nagrody ufundowało Starostwo Powiato-
we w Elblągu i Park Krajobrazowy Wysoczy-
zny Elbląskiej.
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Mogą brać z nas przykład

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Polska 
Agencja Narodowa unijnego programu „Uczenie 
się przez całe życie” uznała projekt Comenius pn. 
„Volunteering As Th e Way to Actve Citizenship” 
(Wolontariat jako droga do Aktywnego Obywa-
telstwa) koordynowany przez Jerzego Sukowa 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kamionku Wielkim jako przykład dobrej 
praktyki. To elitarne wyróżnienie otrzymuje 
corocznie tylko kilka projektów w skali kraju.

MOW Kamionek Wielki, podobnie jak jego part-
nerzy w Danii, Hiszpanii i Walii, założył szkolne 
koło wolontariatu, gdzie podczas dwuletniego 
życia projektu, a także po jego zakończeniu mło-
dzież mogła sie aktywnie realizować. Podopieczni 
MOW wraz z wychowawcami i nauczycielami 

zorganizowali m.in.: sztaby WOŚP, brali czynny 
udział w akcjach Żonkilowe Pola Nadziei, wie-
lokrotną pomoc w Domach Pomocy Społecznej 
 w Tolkmicku i Rangórach, działali w zbiórkach 
Banku Żywności itd. 

Sukces reprezentacji powiatu elbląskiego 
w Finale Wojewódzkiego Warmińsko-
Mazurskiego Młodzieżowego 
Turnieju Motoryzacyjnego 2014

Paulina Mańkowska
Marek Murdzia

23 maja 2014 r. na terenie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej 
w Bartoszycach odbył się fi nał wojewódzki War-
mińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego 2014. Reprezentacja powiatu 
elbląskiego składająca się z uczniów Zespołu 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłę-
ku zajęła ostatecznie 2. miejsce, ulegając jedynie 
drużynie Zespół Szkół Zawodowych w Piszu.

Reprezentacja na fi nały wojewódzkie zosta-
ła wyłoniona w wyniku przeprowadzonych 
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eliminacji powiatowych. W dniu 29.04.2014 r. 
w Szkole Podstawowej w Godkowie odbyły 
się fi nały powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz Turnieju Motoryzacyjne-
go dla szkół ponadgimnazjalnych. W fi nałach 
powiatowych udział wzięło 8 szkół podstawo-
wych, 4 gimnazja i 2 szkoły ponadgimnazjalne 
z terenu powiatu elbląskiego.

Dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych rywalizowała w czte-
rech konkurencjach:

• rozwiązywanie testu z przepisów ru-
chu drogowego,

• jazdy rowerem po miasteczku ru-
chu drogowego,

• jazdy sprawnościowej rowerem po to-
rze przeszkód,

• zadań praktycznych z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. 

Wśród szkół podstawowych najlepszymi oka-
zały się:

• I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku,

• II miejsce: Szkoła Podstawowa w Godkowie,
• III miejsce: Szkoła Podstawowa w Tolkmicku.
• Wśród gimnazjów najlepszymi okazały się:
• I miejsce: Gimnazjum nr 1 w Pasłęku,
• II miejsce: Gimnazjum w Milejewie,
• III miejsce: Gimnazjum w Dobrym.

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych rywa-
lizowała w sześciu konkurencjach:

• test z przepisów ruchu drogowego,
• sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji,
• udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
• sprawdzian z obsługi codziennej pojazdu,
• jazda sprawnościowa samochodem z tzw. 

„Talerzem Stewarta”,
• jazda sprawnościowa motorowerem.
• Drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Technicznych w Pasłęku w składzie: Jakub 
Mańka, Grzegorz Czerlonko, Kacper Wró-
bel, której opiekunem od wielu lat jest Jan 
Połumackanycz, pokonała drużynę Zespołu 
Szkół w Pasłęku.

Najlepsi uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. Pu-
chary ufundował Starosta Elbląski, Dyrektor 
– Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Elblągu oraz Komendant Policji w Elblągu.
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Nagrody rzeczowe uczestnicy otrzymali dzięki 
wsparciu przedsiębiorców działających na tere-
nie powiatu elbląskiego, między innymi: Stacja 
Kontroli Pojazdów w Krośnie, Stacje Kontroli 
Pojazdów w Pasłęku, „AGRO-MAX” we Włady-
sławowie, Ośrodki Szkolenia Kierowców w Pa-
słęku i Młynarach, Firma Barbary i Edwarda 
Szypulińskich oraz samorządów: Gminy Elbląg, 
Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko. Za okazane 
wsparcie bardzo dziękujemy.

Wyrazy podziękowania należą się: w szcze-
gólności wójtowi gminy Godkowo Januszowi 
Grzywalskiemu, który po raz kolejny gościł 
nas na swoim terenie i częstował pyszną gro-
chówką; staroście Sławomirowi Jezierskiemu 
za pomoc w zakupie śniadania dla uczestni-
ków; dyrektorowi Szkoły Podstawowej w God-
kowie Zdzisławowi Białobrzeskiemu za ciepłe 
przyjęcie i okazaną pomoc; Janowi Szczęsnemu 

za piękne przygotowanie torów przeszkód oraz 
miasteczka do przeprowadzenia na wysokim 
poziomie turnieju.

Dziękujemy również współorganizatorom: Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Elblągu, Wojewódz-
kiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Elblągu, 
Szkole Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblą-
gu i wszystkim, którzy pomagali w organizacji 
turnieju popularyzującym wiedzę w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Organizacyjne-
go oraz przedstawicieli gmin ze środków prze-
znaczonych na organizację turniejów zakupiono 
3 nowe elementy toru przeszkód. Tor przeszkód 
będzie uzupełniany corocznie o nowe elementy 
aby mógł służyć uczestnikom turniejów przez 
wiele następnych lat.

Dziękujemy wszystkim za pomoc.

Gimnazjalisto, zapraszamy 
Cię do kontynuacji nauki 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
Powiatu Elbląskiego!!!

Gabriela Eff enberg

Szkoły prowadzone przez Powiat Elbląski mają 
dla Ciebie ciekawą ofertę edukacyjną gwarantu-
jącą szeroki wachlarz możliwości rozwoju oraz 
nabycie umiejętności potrzebnych do zdobycia 
atrakcyjnego zawodu lub studiowania na wyma-
rzonym kierunku.

Możesz wybrać spośród czterech naszych szkół: 
Zespołu Szkół w Pasłęku, Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku, Liceum 
Plastycznego w Gronowie Górnym i Zespołu 
Szkół Zawodowych w Pasłęku.

Dla uczniów dojeżdżających zapewnimy miej-
sce w dobrze wyposażonym internacie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Szczegóły znajdziesz na naszej stronie interne-
towej www.powiat.elblag.pl w zakładce Oświata 
– Nabór na rok szkolny 2014/2015.

Zapewniamy Cię, że władze Powiatu Elbląskie-
go od wielu lat dbają o stały rozwój infrastruk-
tury oświatowej. Wszystkie szkoły dysponują 
nowoczesną bazą dydaktyczną wyposażoną 
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w pracownie tematyczne, pozyskaną m.in. z do-
tacji unijnych oraz obiekty sportowe. Przyjazna 
atmosfera, bezpieczeństwo, kadra dydaktyczna 
o wysokich kwalifi kacjach dają szansę na rozwój 
i przygotowanie do udziału w licznych konkur-
sach i olimpiadach oraz przygotowanie do wy-
boru wymarzonej uczelni wyższej. Nasze szkoły 
oferują także szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, 
pozwalających uzyskać dodatkowe kwalifi kacje, 
uczestniczyć w interesujących zajęciach, w tym 
na wyższych uczelniach, brać udział w wyjazdach 
na obozy i rajdy, uczestniczyć w praktykach za-
granicznych oraz realizować zajęcia praktyczne 
w renomowanych fi rmach, a także uczestniczyć 
w wymianach młodzieży z partnerskich szkół 
i powiatów z Niemiec i innych krajów. Ten sze-
roki wybór zajęć jest realizowany m.in. dzięki 
pozyskiwanym środkom unijnym. Najlepsi ucz-
niowie za swoje osiągnięcia naukowe, sportowe 
i artystyczne co semestr otrzymują stypendia 
Starosty Elbląskiego.

O wysokiej jakości kształcenia świad-
czą powtarzające się co roku bardzo wy-
sokie wyniki egzaminów zewnętrznych. 
W roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013 uzyskane wyniki maturalne upla-
sowały nasze szkoły na drugim miejscu
w województwie, a za wyniki egzaminów 
potwierdzających kwalifi kacje zawodowe
w technikach w roku szkolnym 2012/2013 
 u z y s k i w a l i ś my  pi e r w s z e  m i e j s c e
w województwie, a w zasadniczych szkołach 
zawodowych drugie miejsce w wojewódz-
twie. Podobnie wysokie lokaty w zdawalności 
egzaminów zawodowych uzyskiwaliśmy w la-
tach wcześniejszych.

Zapraszamy także osoby dorosłe – prowadzimy 
nabór do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół w Pasłęku oraz do Gimnazjum dla Doro-
słych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku.

Kompania pobudka, pobudka wstać!!!
Bolesław Czechowski

Taka komenda budziła codziennie o godz. 6.00 
kadetów (uczniów) w dniach 26-30.05. 2014 r. 
na obozie szkoleniowym I klasy LO o nachyleniu 
obronnościowym w 9 Braniewskiej Brygadzie 
Kawalerii Pancernej w Braniewie. Uczniowie po 
raz pierwszy odbyli szkolenie w jednostce woj-
skowej pod opieką nauczycieli Anny Turowskiej 
i Bolesława Czechowskiego.

W poniedziałek, po przyjeździe i zakwaterowa-
niu, odbyło się spotkanie w Sali Tradycji z płk. 
Krzysztofem Gładkowiczem pełniącym obo-
wiązki Dowódcy Brygady. Następnie kadeci 
uczestniczyli w treningu musztry. Już wcześniej 
został nam przedstawiony plan naszego pobytu 
(ramowy plan szkolenia). Od pierwszego dnia 
wszyscy musieli przestrzegać regulaminów oraz 
porządku dnia.

Każdy dzień rozpoczynał się pobudką o godz. 
6.00 i tu zaczynały się problemy, oczywiście nie 
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dla wszystkich. Od razu wyszło kto jest „mami-
synkiem” lub „córeczką tatusia” gdyż były kłopo-
ty ze wstaniem z tzw. „wozów” co w żołnierskim 
slangu znaczy „łóżek”; potem ich ścielenie, nie-
którzy chcieli dzwonić po mamę lub tatę, aby 
pomogli. W kolejnych dniach było jednak co-
raz lepiej. Potem zaprawa fi zyczna o godz. 7.00. 
Poranna zaprawa odbywała się razem z żołnie-
rzami Brygady, którzy na czele z ze swoim do-
wódcą codziennie, bez względu na pogodę, tak 
rozpoczynali swój dzień pracy. Trzy okrążenia 
jednostki to ponad 3 km. Na początku nie wszy-
scy byli przygotowani na taki wysiłek.

We wtorek po śniadaniu kadeci udali się na 
zwiedzanie i zapoznanie się z bazą szkolenio-
wą i zasadniczym sprzętem bojowym Brygady. 
Służba w jednostce pancernej do łatwych nie na-
leży, stwierdzili nasi kadeci oglądając ubłocone 
czołgi na nowoczesnej myjni urządzonej zgod-
nie z wymogami ochrony środowiska. Potem 
„obsługa czołgów” w pomieszczeniach garażo-
wych. Każdy czołgista musi znać swój czołg na 
wylot. Następnie blok szkolenia z trenażerami 
wieży czołgowej, sytuacji na polu walki, „Śnież-
nik” –trenażer strzelania z kbkAK, który cieszył 
się największa popularnością wśród kadetów 
oraz model haubicy 122 mm, popularny „goź-
dzik”. Po obiedzie trening musztry, potem hala 
sportowa i basen dla zainteresowanych. O godz. 
22.00 codziennie padała komenda „Kompania 
capstrzyk, capstrzyk”. Kadeci po umyciu kładli 
się wyczerpani do snu…

W środę, po czynnościach porannych, najpierw 
udaliśmy się do Klubu Garnizonowego obej-
rzeć wystawę militariów znalezionych na Zie-
mi Braniewskiej. Były to pamiątki z czasów II 
Wojny Światowej. Należy przypomnieć, że w re-
jonie Braniewa toczyły się zacięte walki pomię-
dzy nacierającą Armią Czerwoną i broniącą się 
Armią Niemiecką. Potem udaliśmy się w rejon 
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kompleksu leśnego niedaleko Fromborka, gdzie 
odbyły się drużynowe mistrzostwa klasy w bie-
gu na orientację na mapie „BAUDA” w skali 
1: 10 000. Rywalizacja pomiędzy grupami była 
bardzo zacięta. Zwyciężyła drużyna pod do-
wództwem kadeta Macieja Szczotki „Wyjada-
cze”, drugie miejsce zdobyła drużyna kadeta 
Łukasza Krajewskiego „Gandzia Mafi a”, trzecie 
Ewy Buńko „Sekta Kotów” kolejne zespól „Ti-
gersów” Kacpra Zygmunta i ostatnie „Dzikie 
Koty” Adriana Perschona.

Zgodnie z założeniem taktycznym nasz pluton 
miał za zadanie zlokalizować i zlikwidować „gru-
py dywersyjno-rozpoznawcze” przeciwnika. Mi-
sja została zrealizowana, gdyż wszystkie drużyny 
odnalazły wszystkie punkty kontrolne. Potem 

marsz do Fromborka, gdzie po zwiedzeniu tego 
pięknego miasta, pod pomnikiem Kopernika, 
wręczone zostały dyplomy za bieg na orientację. 
Ale najgorsze przed nami, rozpoczynamy prze-
mieszczenie do Braniewa drogami na przełaj. 
Pogoda nam sprzyja. Wszyscy są zdetermino-
wani i szybko osiągamy swój cel czyli garnizon 
Braniewo, po drodze oddając hołd żołnierzom 
Armii Radzieckiej leżącym na cmentarzu wo-
jennym. W tym dniu kadeci pokonali, nie zdając 
sobie nawet sprawy, około 30 km. Po obiedzie 
trening musztry, potem hala sportowa i basen 
dla zainteresowanych.

W czwartek zapoznaliśmy się wyposażeniem ma-
gazynu broni, jaki znajduje się na każdej kompa-
nii. Kadeci poznali budowę kbkaAK, „BERYLA”, 
rgppanc, SWD (pistolet snajperski), zakładali 
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kamizelki kuloodporne, hełmy kevlarowe. Po-
tem nawiązywali łączność na najnowszych ra-
diostacjach polowych. Następnie udaliśmy się 
na przykoszarową strzelnicę pistoletową, gdzie 
wszyscy po raz pierwszy w życiu „powąchali 
prochu” strzelając z kbks-u. Najlepszy wynik 
osiągnął Arkadiusz Tomczonek – 48 pkt. na 
50 możliwych. Drugi był Rafał Mirys – 47 pkt. 
a trzeci Adrian Perschon- 45 pkt. Dzień ten ka-
deci zakończyli żołnierskim grillem śpiewając 
gorące, żołnierskie piosenki mimo dość chłod-
nej pogody.

W piątek 30 maja po rozliczeniu sprzętu kwa-
terunkowego i spotkaniu w Sali Tradycji z płk. 
Krzysztofem Gładkowiczem pełniącym obowiąz-
ki Dowódcy Brygady, gdzie delegacja naszych 
kadetów podziękowała za gościnę i umożliwienie 

zapoznania się z jednostką i odbycia krótkiego 
ale intensywnego szkolenia.

Kadeci powrócili szczęśliwie do swoich domów. 
Przez cały pobyt uczniom dopisywała znako-
mita atmosfera i pogoda. Na pewno nie był to 
dla nas stracony czas. Nasza klasa nauczyła się 
współdziałania w zespole. Poznaliśmy dobrze 
siebie nawzajem, jaki kto jest, swoje charaktery. 
Zapoznaliśmy się już dokładnie z rolą i zada-
niami Brygady oraz zasadami służby wojskowej 
i pobytu w jednostce wojskowej, czyli wiemy 
już jak przestrzegać regulaminów i realizować 
szkolenie zgodnie z porządkiem dnia. Z nie-
cierpliwością czekamy więc na następny obóz, 
który odbędzie się w maju 2015 r. Czołem żoł-
nierze 9BBKPanc! Dziękujemy!
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Powiat Elbląski wyróżniony na Gali 
Sportu Szkolnego w Olsztynie

9 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 
odbyła się Gala Sportu Szkolnego, podczas której 
dokonano podsumowania współzawodnictwa 
szkół województwa warmińsko-mazurskiego 
w roku szkolnym 2012/2013. W klasyfi kacji ge-
neralnej Powiat Elbląski uplasował się na wy-
sokim 7. miejscu, wyróżniony został również 
Zespół Szkół w Pasłęku za zajęcie 5. miejsca 
wśród szkół ponadgimnazjalnych.

W uroczystości, którą przygotował Warmińsko-
-Mazurski Szkolny Związek Sportowy, udział 
wzięli udział kurator oświaty Grażyna Przas-
nyska, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Alicja Rutecka, wiceprezes 
Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu An-
drzej Grudziński i przewodniczący Warmińsko-
-Mazurskiego Szkolnego  Związku Sportowego 
Wacław Wasiela.

Wiosenne biegi przełajowe SZS

25 marca  w Parku Ekologicznym w Pasłęku 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Elbląskie-
go Szkół Gimnazjalnych w Biegach Przełajo-
wych. W ośmiu biegach na dystansie 1000 m 

wystartowało łącznie ponad 140 zawodników 
i zawodniczek.

Mistrzostwa zorganizował Elbląski Szkol-
ny Związek Sportowy przy współpracy Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku 
i Pasłęckiego Szkolnego Związku Sportowego. 
Impreza została dofi nansowana z budżetu po-
wiatu elbląskiego.

Medale otrzymali:
Dziewczęta
Klasa I
1. Emila Niedbalska – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk
2. Sandra Grzybowska – Gimnazjum Grono-

wo Elbląskie
3. Ola Kubińska – Gimnazjum Młynary
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Klasa II
1. Patrycja Adamczyk – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk
2. Agata Szymańska – Gimnazjum Nr 2 Pasłęk
3. Sandra Ozimek – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk

Klasa III
1. Hanna Lustyk – Gimnazjum Tolkmicko
2. Dorota Lis – Gimnazjum Gronowo Elbląskie
3. Sara Ziemska – Gimnazjum Gronowo Elbląskie

Chłopcy
Klasa I
1. Michał Czyżewski – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk
2. Łukasz Saliński – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk
3. Szymon Ruciński – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk

Klasa II
1. Jacek Plawgo – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk
2. Patryk Ludwinowicz – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk
3. Bartłomiej Skowiński – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk

Klasa III
1. Przemysław Pałka – Gimnazjum Milejewo
2. Kamil Stefański – Gimnazjum Nr 1 Pasłęk
3. Patryk Górnicki – Gimnazjum Milejewo

9 kwietnia reprezentacja powiatu elbląskiego 
wzięła udział w Mistrzostwach Wojewódz-
twa  Warmińsko-Mazurskiego w biegach 
przełajowych, które odbyły się w miejscowo-
ści Galiny.

Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum nr 1 w Pa-
słęku w okrojonym składzie tylko 4 dziewczynek 
(problemy zdrowotne aż 5 zawodniczek) w skła-
dzie: Izabela Niedbalska, Emilia Niedbalska, 
Ewelina Walczak i Sandra Ozimek, mimo bardzo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, za-
jęła wysokie 3 miejsce drużynowo, a uczennica 
klasy I Emilia Niedbalska wywalczyła brązowy 
medal. Chłopcy z Gimnazjum nr 1 w składzie: 
Szymon Ruciński, Michał Czyżewski, Łukasz 
Saliński, Jacek Plawgo, Bartłomiej Słowiński, 
Patryk Ludwinowicz i Kamil Stefański uplaso-
wali się na 5 pozycji. Opiekunem młodzieży był 
Tomasz Tomaszewski.W tych samych zawodach 
3 miejsce drużynowo zajęła drużyna chłopców 
z Zespołu Szkół w Pasłęku pod opieką Sławo-
mira Borysewicza. 

Wszystkim sportowcom gratulujemy sukcesów!
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Czwórbój lekkoatletyczny

9 maja na stadionie lekkoatletycznym Zespołu 
Szkół w Pasłęku rozegrano finały powiatowe 
czwórboju LA chłopców i dziewcząt w ra-
mach IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
2013-2014. Zawody zorganizował Elbląski 
Szkolny Związek Sportowy przy finansowym 
wsparciu Powiatu Elbląskiego. 

Ostateczna kolejność chłopców
1. Szkoła Podstawowa Młynary 957 pkt.
Bocoń Sebastian 250pkt, Bocoń Artur 190pkt, 
Firlej Patryk 177pkt,
Łesyk Łukasz 167pkt, Jakubik Jakub 173pkt, To-
maszewicz Marcin 164pkt

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 Pasłęk 933 pkt.
Perlejewski Wiktor 221pkt, Potrzpeluk Michał 
192pkt, Domeradzki Jakub 204pkt, Kochno 

Patryk 170pkt, Furman Szymon 146pkt, Sinko 
Dawid 137pkt.

3. Szkoła Podstawowa Zwierzno 866 pkt.
Szeremniuk Patryk 189pkt, Szwagierek Karol 
154pkt, Sądej Mateusz 161pkt, Maruszewicz 
Paweł 167pkt, Tabaka Mateusz 158pkt, Chala-
stra Paweł 191pkt.

Ostateczna kolejność dziewcząt
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Pasłęk 1155 pkt.
Rejman Zuzanna 241pkt, Przybyszewska Kaja 
258pkt, Kowalczyk Weronika 212pkt, Bowsza 
Julia 220pkt, Kaczmarczyk Natalia 224pkt, Sa-
cewicz Magdalena 179pkt.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 Pasłęk 958 pkt.
Nawrocka Aleksandra 256pkt, Charmuszko Mar-
tyna 225pkt, Pielech Julia 166pkt, Karczewska 
Weronika 172pkt, Romanowska Agata 132pkt, 
Wrzeszcz Wiktoria 139pkt.

3. Szkoła Podstawowa Gronowo Elb. 957 pkt.
Tarczyluk Wiktoria 273pkt, Noch Klaudia 
166pkt, Rogowska Ilona 202pkt, Dzikiewicz 
Karina 171pkt, Wrzesińska Edyta 126pkt, Just 
Edyta 145pkt.
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XVI Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Elbląskiego w Biegu na Orientację

Bolesław Czechowski

Zawody odbyły się przy wiosennej, ciepłej po-

godzie, co wpłynęło w zasadniczy sposób na 
frekwencję. Biegacze pojawili się w liczbie 98 
zawodników, co w obecnej edycji Mistrzostw 
jest rekordem i świadczy o rosnącej popular-
ności tej dyscypliny sportu.

Były to klasyczne biegi na orientację tzw. bieg 
średniodystansowy. Wszyscy zawodnicy starto-
wali co trzy minuty i mieli jak najszybciej zali-
czyć swoje punkty, zgodnie ze swoja kategorią 
wiekową. Kategorie szkół podstawowych oraz 
rodzinna miały do zaliczenia 7 punktów kon-
trolnych, aż do 18 punktów kontrolnych dla ka-
tegorii OPEN-mężczyźni.

Trasy poszczególnych kategorii krzyżowały się, 
stąd łatwo można było popełnić pomyłkę. Ale 
ponieważ startowali doświadczeni zawodnicy, 
każdy zaliczył prawidłowo swoją trasę. Zawod-
nicy startowali zgodnie z przepisami Polskiego 
Związku Orientacji Sportowej.

Chociaż warunki biegu były dość trudne, z uwa-
gi na podmokłości, jednak po osiągnięciu mety 
każdy był usatysfakcjonowany trasą i zadowolony 

z jej ukończenia. Wszyscy tradycyjnie gratulo-
wali budowniczemu tras, Kazimierzowi Szulży-
ckiemu z EKO GRYF.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale oraz 
upominki rzeczowe. Atrakcją było losowanie 
okolicznościowych kubków z okazji XVI edy-
cji zawodów. Protestów nie zanotowano. W za-
wodach uczestniczyli zarówno dzieci, młodzież 
szkolna jak i dorośli, gdyż bieg na orientację 
jest sportem dla każdego. Tradycyjnie naj-
liczniej zjawili się licealiści z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno- Technicznych z Pasłęka, gim-
nazjaliści z Kamionka Wielkiego pod opieką 
Mateusza Gagjewa oraz młodzież z Zespołu 
Szkól z Dzierzgonia na czele z Ewą Nazarewicz.

Na wysokości zadania stanęła tradycyjnie restau-
racja „Myśliwska”, fundując gorącą grochówkę 
dla uczestników zawodów, co zdecydowanie 
poprawiło nastroje wśród obecnych.

Zawody zorganizował Elbląski Klub Orienteerin-
gu GRYF przy 16 Pomorskiej Dywizji Zmecha-
nizowanej przy wydatnym wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Elblągu.
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XVIII Ogólnopolski Trójbój 
Sportowy w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kamionku Wielkim

Danuta Miszkowicz

W dniach 22-23 maja 2014 roku w MOW Ka-

mionek Wielki odbyły się zawody w trójboju 
sportowym obejmujące konkurencje: strzelanie 
z karabinka pneumatycznego z dystansu 10 me-
trów, pływanie 4x25m oraz bieg przełajowy na 
dystansie 2500m. Udział wzięło osiem trzyoso-
bowych drużyn z Malborka, Puław, Lidzbarka 
Warmińskiego, Kamionka Wielkiego, Debrzna 
i Elbląga.

Zawody otworzyła dyrektor ośrodka Magda 
Dryll oraz prezes Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Kaper Adam Pieczko. Po odprawie bio-
rących w zawodach drużyn zespoły udały się 
do Elbląga, gdzie przystąpiono do konkurencji 
strzelania z karabinka, a następnie pływania. 
W strzelaniu najlepszym okazał się wychowa-
nek MOW Kamionek Wielki – Damian Siczek. 
Świetnie poradził sobie również w pływaniu 
wychowanek MOW Kamionek Wielki – naj-
szybszy okazał się Kamil Fajfer. Po powrocie 
do Kamionka i zasłużonym odpoczynku, po 
południu na terenie nowo otwartej Stanicy 

Wodnej w Nadbrzeżu odbyło się ognisko z pie-
czeniem kiełbasek – było okazją do integracji 
biorących udział w zawodach chłopców oraz 
ich opiekunów. Dodatkową atrakcją był roze-
grany wyścig kajakarski – osady składały się 
z uczestników zawodów trójbojowych. I w tych 
nieformalnych zawodach – poprowadzonych 
przez kierownika stanicy Jerzego Sukowa – 
najlepsi okazali się chłopcy z MOW Kamio-
nek Wielki. Wieczorem uczestnicy zawodów 
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przeszli trasę biegu przełajowego w celu do-
kładnego jej poznania – jej przebieg wytyczo-
ny został po urokliwych okolicznych terenach 
Wysoczyzny Elbląskiej.

Następnego dnia rano nastąpił start do biegu, 
którego meta usytuowana została w okolicy Po-
mnika ku czci Ofiar KL Stutthof. Najlepszym 
biegaczem okazał sie wychowanek z Lidzbarka 
– Krystian Cecholnik. W oczekiwaniu na po-
danie końcowych wyników, na terenie MOW 
Kamionek Wielki odbył się konkurs wiedzy 
ogólnej – za wykazaną znajomość zagadnień 
z różnych dziedzin można było zdobyć słod-
kie nagrody.

Zakończenie zawodów odbyło się na pobliskim 
Orliku. Ceremonię uświetnił zaproszony gość 
specjalny – przedstawiciel Starostwa Powiato-
wego w Elblągu Marek Murdzia. Ostatecznie 
najlepszą drużyną okazała się ekipa UKS Ka-
per Kamionek Wielki, drugie miejsce przypadło 
chłopcom z I LO Elbląg, a trzecie z MOW Puła-
wy. Indywidualnie najlepszym okazał się wycho-
wanek MOW Kamionek Wielki – Kamil Fajfer. 
Drugie miejsce zajął również wychowanek MOW 
Kamionek Wielki – Krzysztof Fabich, a trzecia 
lokata przypadła Tomaszowi Andrearczykowi z I 
LO Elbląg. Najlepsi zawodnicy otrzymali cenne 
nagrody, puchary oraz pamiątkowe medale, jak 
też zasłużone gratulacje i brawa. 
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Należy zaznaczyć, iż impreza zorganizowana 
przez UKS Kaper, działający przy MOW Ka-
mionek Wielki, mogła się odbyć dzięki znaczą-
cej dotacji fi nansowej Starostwa Powiatowego 
w Elblągu – większość środków fi nansowych 
została przekazana właśnie z tego źródła, za co 
serdecznie dziękują organizatorzy XVIII Ogól-
nopolskich Zawodów Trójbojowych. Dodat-
kowe środki fi nansowe pozyskano z funduszy 
własnych UKS Kaper oraz z elbląskiego EPEC 
– podziękowania kierujemy do prezesa zarządu 
Łukasza Piśkiewicza.

Żeglarskie święto Tolkmicka
Jerzy Sukow

Jest Kieler Woche, jest Gdynia Sailing Days 
i jest w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym 
MASFROST CUP. W dniach 31 maja – 1 czerw-
ca Uczniowski Klub Sportowy TOLKMICKO 
zorganizował drugą edycję regat MASFROST 
CUP. Uczestnicy regat kolejny raz pochlebnie 

ocenili organizację na poziomie sportowym 
i „okołożeglarskim” aft er sail.

Dwie komisje sędziowskie pracowały na dwóch 
trasach biegów.
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Pierwsza z nich to biegi dużych jachtów w ra-
mach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Jak 
sama nazwa wskazuje, żeglarze z całej Polski 
ścigają się na kolejnych imprezach organizowa-
nych na różnorodnych akwenach naszego kraju. 
Miejscowi żeglarze również mieli o co walczyć: 
tolkmickie regaty wliczają się bowiem do Pu-
charu Zalewu Wiślanego. W sumie ponad 20 
jachtów walczyło w ciągu dwóch dni w czterech 
wyścigach. Biegi na trasie „up and down”, czyli 
na wiatr i z wiatrem, gdzie górna i dolna boja od-
dalone były od siebie około 1,5 mili morskiej od 
siebie, każdego dnia były rozgrywane w zróżni-
cowanych warunkach: od średnich, porywistych 
wiatrów o prędkości 5m/s w sobotę do słabo 
wiatrowych, trudnych warunków w niedzielę.

Druga część rywalizacji to regaty dziecięce w kla-
sie OPTIMIST. UKS TOLKMICKO jako swe 
główne zadanie powzięło bowiem szkolenie dzie-
ci i młodzieży. W „optimistycznych” regatach 
wzięło udział 27 dzieci w wieku 7-15 lat (podzie-
lone na 2 grupy wiekowe) z pięciu klubów, w tym 
z dwóch klubów z Obwodu Kaliningradzkiego. 
Rozegrano 7 wyścigów „po trójkącie” z metą na 
wiatr: 5 w sobotę i 2 w niedzielę. Każdy z wyści-
gów trwał od 60 do 90 minut. Oprócz samych 
regat dzieci miały okazję spotkać się z gościem 
specjalnym imprezy: Maciejem Marczewskim 



48

Starostwo Powiatowe w Elblągu

– członkiem polskiego teamu ENERGA SAI-
LING TEAM startującym na jachcie ENERGA 
II w regatach oceanicznych, aktualnie przygo-
towującym się do regat dookoła świata załóg 
dwuosobowych (wraz ze Zbigniewem Gutkow-
skim): BARCELONA RACE, który rozpocznie 
się 1 stycznia 2015 roku. Dzieci zadały mnó-
stwo pytań związanych nie tylko z żeglarstwem.

Należy uznać, że poziom sportowy imprezy był 
wysoki i trzeba się cieszyć, że MASFROST CUP 
już na stałe wpisał się w kalendarz regat na Za-
lewie Wiślanym.

Wyniki:

Klasa T1:1. PROTON, Piotr Malicki

Klasa T3: 1. BLACK & WHITE, Mirosław Sz-
tuba, 2. NO STER, Łukasz Pater, 3. LEGENDA, 
Michał Brzozowski

KLASA ŻAGLE 500: 1. AGI BU, Maciej Bufał, 
2. DŻUMA, Jan Majko, 3. BERETTA, Robert 
Sobociński

OPTIMIST, Grupa młodsza: 1. Alan Kocię-
da (CWM Opti Gdynia), 2. Filip Kawałko 
(CWM Opti Gdynia), 3. Jakub Pawlak (CWM 
Opti Gdynia)

OPTIMIST, Grupa Starsza: 1. Danił Jurczenko 
(Bałtijsk), 2. Danił Kowaliew (Bałtijsk), 3. Ro-
bert Zawadzki (Jacht Klub Krynica Morska)

Powiatowy Dzień Działacza Kultury
Marek Murdzia, Michał Bianga

Tegoroczny Dzień Działacza Kultury był obcho-
dzony w powiecie elbląskim 16 maja a uroczysto-
ści odbyły się w Ośrodku Kultury w Młynarach. 
Jak zwykle padło wiele ciepłych słów pod adre-
sem artystów, animatorów kultury i innych osób 
związanych z pielęgnowaniem tradycji i dziedzi-
ctwa narodowego. Podobnie jak w poprzednich 
latach, osoby zasłużone dla kultury w regionie 
zostały wyróżnione odznaczeniami i nagroda-
mi Starosty Elbląskiego.

Uroczystość otworzył efektowny występ grupy 
bębniarskiej z Gimnazjum w Młynarach pod 
artystyczną opieką Dominiki Zabiełło. Po oko-
licznościowych wystąpieniach starosty Sławo-
mira Jezierskiego i burmistrza Młynar Ryszarda 
Zająca zostały wręczone odznaki honorowe 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy-
znał Renacie Biernackiej, Barbarze Grzeszczak 
i Barbarze Krajnik.
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Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagal-
ski i starosta Sławomir Jezierski wręczyli listy 
gratulacyjne tegorocznym laureatom nagrody 

Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury: Renacie Biernackiej, Bar-
barze Grzeszczak, Danucie Jadańskiej, Janinie 
Luber, Annie Kołodziej-Rabiczko, ks. Janowi 
Sindrewiczowi i chórowi „Carmen Gregoria-
num” z Pasłęka.

W części artystycznej zaprezentowali się 
najmłodsi muzycy z gminy Młynary, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej przygotowani przez 
Zbigniewa Pisarkiewicza, Jaś Radtke i Cyprian 
Rabiczko. Wystąpił zespół folklorystyczny „Kar-
szewianki”, który połączył trzy pokolenia uzdol-
nionych wokalnie mieszkanek gminy Młynary. 
Występ ten spotkał się z żywą reakcją publiczno-
ści, która spontanicznie, wspólnie z zespołem, 
śpiewała melodyjne refreny.

Prawdziwej uczty duchowej, na samo zakończe-
nie spotkania, dostarczył występ bluesowy Rom-
ka Puchowskiego i jego przyjaciół, wśród których 
znalazł się m.in. znakomity muzyk amerykań-
ski Keith Dunn. Zaserwowali oni publiczności 
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sporą dawkę klasycznego bluesa wykonanego 
na najwyższym światowym poziomie.

Sylwetki osób, które otrzymały 
odznaki honorowe „Zasłużony 

dla Kultury Polskiej”

Barbara Grzeszczak z gm. Elbląg od 1987 
roku pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nowakowie. Od ponad ćwierć wieku inicjuje 
i organizuje różnorodne przedsięwzięcia kultu-
ralno-oświatowe dla dzieci i młodzieży (m.in. 
ferie zimowe „Wakacje w bibliotece”, obchody 
Światowych Dni Bajki, akcję Narodowego Czy-
tania, różnorodne konkursy plastyczne oraz 
zajęcia biblioteczne dla najmłodszych) oraz 
dorosłych (m.in. spotkanie dla seniorów w ra-
mach „Tygodnia z Internetem”). Dzięki zaan-
gażowaniu pani Barbary w Program Rozwoju 
Bibliotek jej placówka pozyskała nowoczesny 
sprzęt komputerowy.

Poza pracą w bibliotece Barbara Grzeszczak pręż-
nie działa na rzecz społeczności powiatu współ-
organizując imprezy takie jak „Festyn Rodzinny 
– majówka 2013”, Wigilia dla mieszkańców 

Wyspy Nowakowskiej, Konkurs na najładniej-
szą posesję świąteczną czy wakacyjne „Mamo, 
tato wypoczywamy pod wiatą”.

Za swoją działalność została w 2012 roku na-
grodzona odznaką honorową „Zasłużonego 
Działacza Kultury”.

Renata Biernacka z gm. Godkowo, wcześniej 
jako nauczyciel w Szkole Podstawowej a obecnie 
jako sołtys i opiekun świetlicy wiejskiej w Bielicy 
od kilkudziesięciu lat pracuje szerząc polską kul-
turę wśród dzieci, młodzieży a także dorosłych.

Pani Renata zorganizowała wiele spotkań oko-
licznościowych i grup zajęciowych w świetlicy, 
m.in. gry na gitarze, warsztatów plastycznych, 
tydzień pomocy seniorom czy zabiegi upięk-
szające dla pań.

Dzięki jej zaangażowaniu po likwidacji szkoły 
w Bielicy na jej miejscu powstała szkoła prowa-
dzona przez Stowarzyszenie Szkół Katolickich.
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Jest ona pomysłodawcą stworzenia wsi tematycz-
nej pod nazwą „Książęca wieś kwiatowa” zawie-
rającej odniesienia do polskiej historii i tradycji.

Ponadto pani Renata aktywnie uczestniczy 
w pracach gminnego zespołu ds. promocji, kul-
tury i sportu w gminie Godkowo.

Barbara Krajnik z gm. Markusy jest nauczycie-
lem w Szkole Podstawowej w Zwierznie, spo-
łecznikiem, organizatorem życia kulturalnego 
gminy i regionu. Wielu jej uczniów było laureata-
mi m.in. konkursów krasomówczych, recytator-
skich, literackich, plastycznych i krajoznawczych 
w powiecie, województwie i kraju. Dla przykła-
du dwójka jej uczniów zajęła pierwsze miejsce 
w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie 
Krajoznawczym „Poznajemy Ojczyznę” opisując 
walory historyczne, kulturowe i krajoznawczo-
-przyrodnicze Ziemi Świętokrzyskiej.

Jest ona założycielką i przewodniczącą działa-
jącego od 2001 roku przy Szkole Podstawowej 
w Zwierznie oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Na przestrzeni trzynastu lat działalności 

instytucja ta zorganizowała 120 różnego typu 
wydarzeń skierowanych do dzieci, młodzieży 
i dorosłych, m.in. siedem edycji konkursu na naj-
piękniejszy ogród kwiatowy pn. „Rajskie ogrody”.

Pani Barbara zorganizowała liczne plenery ma-
larskie, organizuje konkursy literackie i plastycz-
ne. Zainicjowała ona również liczne wyprawy 
turystyczne oraz aktywnie uczestniczyła z mło-
dzieżą w ogólnopolskich akcjach organizowa-
nych przez PTTK.

Za swoją działalność Barbara Krajnik otrzymała 
odznakę „Przyjaciel Dziecka” w 2003 r., Medal 
im. dr. Henryka Jordana w 2005 r. oraz Medal 
Komisji Edukacji Narodowej w 2011 r.

Sylwetki laureatów nagrody Starosty Elbląskiego

Renata Biernacka z gm. Godkowo od kilkudzie-
sięciu lat pracuje szerząc polską kulturę wśród 
dzieci, młodzieży a także dorosłych. Obecnie 
jest ona sołtysem wsi Bielica oraz opiekunem 
i animatorem kultury w tamtejszej świetli-
cy. Pani Renata zorganizowała wiele spotkań 
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okolicznościowych i grup zajęciowych w świet-
licy, m.in. gry na gitarze, warsztatów plastycz-
nych, tydzień pomocy seniorom czy zabiegi 
upiększające dla pań.

Jest ona pomysłodawcą stworzenia wsi tematycz-
nej pod nazwą „Książęca wieś kwiatowa” zawie-
rającej odniesienia do polskiej historii i tradycji.

Największymi sukcesami w jej dotychczasowej 
działalności są: trzy razy z rzędu I miejsce za 
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” na szczeb-
lu gminy; II miejsce w konkursie „Czym chata 
bogata” podczas Dożynek; III miejsce w Do-
żynkach Diecezjalnych w Zielonce Pasłęckiej.

Barbara Grzeszczak z gm. Elbląg od 1987 
roku pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nowakowie. Od ponad ćwierć wieku ini-
cjuje i organizuje różnorodne przedsięwzięcia 
kulturalno-oświatowe dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Dzięki zaangażowaniu pani 
Barbary w Program Rozwoju Bibliotek jej pla-
cówka pozyskała nowoczesny sprzęt kompu-
terowy. Pani Barbara również bierze czynny 
udział w działalności Stowarzyszenia Miłoś-
ników Wsi Nowakowo „Terranova”, w ramach 
którego współorganizowała „Festyn rodzinny 
– majówka 2013”.

Danuta Jadańska z gm. Markusy od 23 lat pra-
cuje jako bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Żu-
rawcu. Organizuje comiesięczne spotkania Klubu 
Seniora a w czasie ferii zimowych zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Prężnie działa na rzecz ak-
tywizacji i integracji najstarszych mieszkańców 
Żurawca, aranżując wspólne imprezy, wycieczki 
czy wyjazdy z analogicznymi Klubami z Mar-
kus i ze Zwierzna.

Janina Luber z gm. Markusy jest pracownikiem 
Filii Bibliotecznej w Zwierznie z 34-letnim sta-
żem pracy. Od 2010 roku prowadzi spotkania 
Klubu Seniora, podczas których uczestnicy wy-
konują prace plastyczne, kulinarne oraz poma-
gają w organizacji imprez okolicznościowych. 
Współpracuje z Klubami Seniora z Markus 

i Żurawca organizując wspólne spotkania i wy-
cieczki kulturalno-rozrywkowe.

Anna Kołodziej-Rabiczko z gm. Młynary pia-
stuje funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół 
w Młynarach oraz jest prezesem Stowarzyszenia 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary, 
w ramach którego opiekuje się grupami arty-
stycznymi, wspiera placówki oświatowe swojej 
gminy, współpracuje przy organizacji imprez 
środowiskowych i wspiera rozwój nauczycieli.

Jest organizatorem corocznych imprez kultu-
ralno-rozrywkowych: Festiwalu Wokalno-Te-
atralnego „Jesienne spotkania” oraz Gminnego 
Pikniku Rodzinnego.

Ksiądz Jan Sindrewicz z gm. Pasłęk jest pro-
boszczem parafi i pw. św. Józefa w Pasłęku. Ak-
tywnie działa na rzecz renowacji i utrzymania 
obiektów sakralnych. Dzięki jego zaangażowa-
niu w pozyskaniu środków fi nansowych była 
możliwa renowacja organów Andreasa Hilde-
brandta z kościoła pw. św. Bartłomieja w Pa-
słęku, największych barokowych organów na 
północy Polski. Dzięki temu organizowane są 
liczne koncerty i konkursy muzyczne.

Chór mieszany „Carmen Gregorianum” z gm. 
Pasłęk istnieje od prawie sześciu lat. Pod prze-
wodnictwem założyciela Jacka Matukiewicza 
występuje zarówno podczas ceremonii sakral-
nych jak i świeckich. Z inicjatywy członków 
chóru organizowane były liczne występy w miej-
scach kultu religijnego, np. w Świętym Gaju, 
Gietrzwałdzie, Zielonce Pasłęckiej. Chór czyn-
nie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy 
i powiatu wzbogacając o swoje występy liczne 
uroczystości, np. koncert patriotyczny w Elblą-
gu wraz z orkiestrą kameralną elbląskiej Szkoły 
Muzycznej, koncert kolęd w Pasłęckim Ośrod-
ku Kultury.





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
Kazimierz Konopacki, tel. 55 239 49 48

Wieloosobowe Stanowisko
ds. Bezpieczeństwa Publicznego,

Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. 55 239 49 44

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

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

Wydział Geodezji, Kartografi i,
Katastru i Nieruchomości

Piotr Kubicki, tel. 55 239 49 35

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

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji,
Kultury i Sportu

ul. Komeńskiego 40
Gabriela Eff enberg, tel. 55 239 49 60

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Komeńskiego 40

Tomasz Domżalski, tel. 55 239 49 67

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1
Lech Gaworek, tel. 55 643 38 95, 55 643 39 85

Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
Tadeusz Przyborski, 55 239 49 91, 55 248 24 41

STAROSTWO POWIATOWE
W ELBLĄGU

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

fax 55 232 42 26

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

e-mail: starosta.neb@powiatypolskie.pl

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

Sekretarz: Jacek Augustynowicz
tel. 55 239 49 36

Skarbnik: Edwarda Mazurkiewicz
tel. 55 239 49 51

BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W ELBLĄGU

Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Komeńskiego 40, tel./fax 55 239 49 63, www.powiat.elblag.pl

Redakcja: Marek Murdzia, e-mail: rzecznik@powiat.elblag.pl
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