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15 lat Powiatu 
Elbląskiego
26 września podczas uroczystej XXXII sesji 

Rady Powiatu przy licznym udziale zapros-
zonych gości Powiat Elbląski świętował 15-
lecie swojego istnienia. Była to okazja do 
podsumowania najważniejszych osiągnięć 
samorządu powiatowego oraz podziękowania 
osobom i organizacjom, które przyczyniły się 
do rozwoju regionu.

Uroczystość, która odbyła się w Ratuszu Star-
omiejskim w Elblągu uświetnił występ kwart-
etu instrumentalnego z Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Elblągu. Następnie 
wręczone zostały stypendia Starosty Elbląskiego 
za wysokie wyniki w nauce, sporcie i artysty-
czne za II semestr roku szkolnego 2013/2014, 
które otrzymali:

– uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 2 w Elblągu: Aleksandra Paulina Mazur, 
Paulina Mydło, Jakub Sępka, Nikol Staszews-
ka, Karolina Tabor, Justyna Szulc, Weronika 
Żebiałowicz;

– uczennica z III Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni Mar-
tyna Markiewicz;

– uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku: Rafał Mirys, Dag-
mara Sawicka, Monika Tyburska, Elwira Hono-
rata Woźniak;

– uczniowie z Zespołu Szkół w Pasłęku: Izabela 
Bojar, Alicja Brzezińska, Filip Charuk, Maciej 
Dąbrowski, Patrycja Dołmant, Natalia Grodź, 
Monika Gródkowska, Aleksandra Kieca, Paula 
Kozakiewicz, Bartosz Kozłowski, Eryka Moni-
ka Majewska, Kinga Matuszczak, Dawid Ole-
jnik, Milena Anna Październik, Agata Piróg, 

Magda Pisarek, Mateusz Rewiński, Anna Pa-
trycja Stefanowicz, Marzena Witka.

Wysokość stypendiów wynosi od 250 do 550 
zł.

W swoim wystąpieniu starosta Sławomir Jez-
ierski syntetycznie podsumował osiągnięcia 
powiatu w okresie minionych 15 lat, 
stwierdzając, że obecnie samorząd powiatowy 
jest już dojrzałym organizmem, świadomym 
celów, do których został powołany.

Interesujący referat naukowy pt. „Rozwój 
samorządności w Polsce” wygłosił prof. Józef 

Włodarski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wcześniej tego samego dnia Rada Powiatu 
podjęła uchwały o nadaniu Odznaki Hono-
rowej Zasłużonego dla Powiatu Elbląskiego os-
obom i organizacjom za wybitne osiągnięcia 
przynoszące znaczne korzyści dla rozwo-
ju powiatu elbląskiego. Prezentacji sylwetek 
odznaczonych dokonał przewodniczący Rys-
zard Zagalski. Tytuł Zasłużonego dla Powiatu 
Elbląskiego otrzymali:

– pośmiertnie Janusz Lichacz – za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie samorządowej 
i społecznej,
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– pośmiertnie Marian Łukaszuk – za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie samorządowej,

– Donat Dębowski – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie samorządowej,

– Ryszard Wroński – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie samorządowej,

– Edward Skalij – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie edukacyjnej,

– Halina Cieśla – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie społecznej i gospodarczej,

– Mirosława Prystupa – za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie kulturalnej,

– Hanna Skrobotun – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie społecznej,

– Iwona Kowalska – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie społecznej,

– Gabriela Eff enberg – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie samorządowej i społecznej,

– Wojciech Pałka – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie społecznej,

– Grażyna Elżbieta Gałązka – za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie edukacyjnej,

– Janusz Pająk – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie sportowej,

– Celestyn Torucki – za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie kulturalnej,

– Stowarzyszenie Miłośników Suchacza 
i Okolicy – za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie społecznej,

– Jan Walentynowicz – za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie gospodarczej,

– Mieczysław Szewczyk – za wybitne osiąg-
nięcia w dziedzinie gospodarczej.

Dodatkowo, w uznaniu zaangażowania 
społecznego mieszkańców i zapoczątkowaniu 
przemian prowadzących do stworzenia jednej 
z pierwszych w powiecie miejscowości tem-
atycznych, wieś Aniołowo (gm. Pasłęk) została 
uhonorowana statuetką „Aniołowo – wieś 15-
lecia Powiatu Elbląskiego”.

Podczas uroczystości znalazł się również 
czas na to, aby goście przekazali na ręce 
przewodniczącego Ryszarda Zagalskiego i star-
osty Sławomira Jezierskiego życzenia oraz listy 
gratulacyjne od parlamentarzystów, władz 
samorządowych województwa, organizacji i in-
stytucji współpracujących z powiatem.

Obchody 15-lecia powiatu zakończył bar-
wny występ Zespołu Pieśni i Tańca „Szuwary” 
z gminy Markusy.

15 lat Powiatu 
Elbląskiego w liczbach

Budżet Powiatu Elbląskiego 
w latach 1999 – 2014

W latach 1999–2014 nastąpił ogólny wzrost 
dochodów powiatu. Wielkość zrealizowanych 
dochodów w roku 1999 wynosiła 18.135.402 
zł, w roku 2014 dochody zaplanowano 
w wysokości 50.827.954 zł. Najwyższe do-
chody w okresie 15 lat zostały osiągnięte 
w roku 2013, na kwotę 59.783.869 zł. Dy-
namika dochodów 2014/1999 wynosi 280%.
Tak duży wzrost w dochodach powiatu 
świadczy o ich stabilności i jest korzystny 
ze względu na planowanie i realizację zadań 
prorozwojowych.

Wydatki majątkowe 1999-2014

Wydatki majątkowe za lata 1999-2014 wyniosły 
134 214 400 zł i stanowiły 20% ogółu wydatków 
budżetu powiatu elbląskiego.

W ramach wydatków majątkowych na in-
westycje wydatkowano 57% ogółu wydatków 
majątkowych, remonty 37%, dotacje 6%, w tym 
szpital w Pasłęku 2%.

Średniorocznie wydatki na inwestycje 
kształtowały się na poziomie 8 388 400 zł. 
Najwyższe wydatki majątkowe poniesiono 
w roku 2010 – 19 584 337 zł oraz w roku 2013 
– 19 947 134 zł.

Pozyskane środki 
zewnętrzne 1999-2014

Ogółem pozyskane środki zewnętrzne – 73 
502 768 zł.

Źródła pozyskanych środków zewnętrznych:

– Unia Europejska i fundusze norweskie – 32 
044 958 zł,

– budżet państwa – 25 437 092 zł,
– inne – jst – 13 868 447 zł.

Najwyższe dotacje pozyskano w latach 2009-
2014 – łącznie 57 694 661 zł.

W latach 1999-2014 wydano na inwestycje 
i remonty infrastruktury drogowej łącznie
91 012 597 zł, w tym:

– środki Powiatu Elbląskiego 30 799 844 zł 
(33%);

– środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 38 
811 012 zł (43%);

– środki gmin 21 401 741 zł (24%).
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W latach 1999-2014 pozyskano łącznie 38 
811 012 zł środków ze źródeł zewnętrznych, 
co stanowi 43% kwoty łącznych wydatków na 
inwestycje i remonty.

Głównym źródłem środków zewnętrznych 
pozyskanych przez Powiat Elbląski był Naro-
dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Najwięcej środków zewnętrznych pozyskano 
w 2010 r., 2009 r. i 2013 r.

Efekty rzeczowe zrealizowanych 
inwestycji drogowych i remontów 

w latach 1999-2014

W ciągu 15 lat wykonano:

przebudowę i remont 138 km dróg;
budowę i remont ok. 43 000 m2 
chodników;
przebudowę i remont 23 mostów oraz re-
mont mostu pontonowego;
remont 19 przepustów;
b u d o w ę  p r o m u  i  b a z y 
rekreacyjno-biwakowej.

Ponadto realizowano inne zadania poprawiające 
bezpieczeństwo na drogach tj:

– remonty cząstkowe dróg (w ilości rocznie 
ok. 20 tys. m2),

– remonty i wymiany oznakowania 
pionowego,

– koronowanie drzew,
– odkrzaczanie pasa drogowego,
– ścinkę poboczy ziemnych.

Łącznie w latach 1999-2014 na inwestycje, re-
monty i wyposażenie placówek oświatowych 
wydano 21 450 659 zł.

Ważniejsze inwestycje 
oświatowe 1999-2014

2000 r. – przekazanie do użytku sali gimnasty-
cznej przy Zespole Szkół w Pasłęku

2000 r. – remont grup wychowawczych w MOW 
Kamionek Wielki

2002 r. – termomodernizacja Zespołu Szkół 
w Pasłęku

2006 r. – budowa kompleksu boisk sportowych 
– Zespół Szkół w Pasłęku

2007 r. – remonty klas i węzła sanitar-
nego w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku

•
•

•

•
•

2007 r. – remont mieszkania chronion-
ego i pomieszczeń grup wychowawczych
w MOW Kamionek Wielki

2009 r. – budowa boiska Orlik 2012 i remont 
ciągów komunikacyjnych w szkole – Zespół 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku

2009 r. – remonty ciągów komunikacyjnych, 
budowa szatni w Zespole Szkół Ekonomic-
znych i Technicznych w Pasłęku

2009-2010 – remont i modernizacja MOW Ka-
mionek Wielki

2010 r. – adaptacja budynku na klasopracownie 
w LP Gronowo Górne

2010 r. – remont III pietra internatu na schro-
nisko młodzieżowe w Zespole Szkół Ekonom-
icznych i Technicznych w Pasłeku

2011 r. – adaptacja obiektu na uruchomienie 
kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa – 
Zespół Szkół w Pasłęku

2011 r. – budowa boiska Orlik 2012 – MOW 
Kamionek Wielki

2011-2012 – budowa kolektorów słonecznych 
MOW Kamionek Wielki i ZSEiT Pasłęk

2012-2014 – termomodernizacja budynków 
szkolnych – MOW Kamionek Wielki, ZSEiT 
Pasłęk, LP GG

2014 – oddanie do użytku dla MOW 
w Kamionku Wielkim Stanicy Wodnej
w Nadbrzeżu.

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Powiat Elbląski w latach 1999 – 2014 
podpisał łącznie 527 umów z organizacjami 
pozarządowymi na realizację zadań z zakresu 
sportu, kultury, turystyki i oświaty na łączną 
kwotę 2 253 137 zł.

Decyzje administracyjne

W latach 1999 – 2013 Powiat Elbląski wydał 
6 520 decyzji o pozwoleniu na budowę. Od 
2004 r. ilość decyzji nie spadła poniżej 435 
w ciągu roku. Największa ilość decyzji przy-
pada na lata 2007-2010.

Powiat Elbląski wydaje rocznie ok. 2 500 de-
cyzji dotyczących uprawnień do kierowania 
pojazdami wszystkich kategorii oraz ok. 5 000 
dotyczących rejestracji pojazdów.
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Szpital Powiatowy

2000 r. – utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego przy SP ZOZ Pasłęk

2005-2006 – zakup urządzeń medycznych 
na kwotę 601 000 zł, w tym dofi nansowanie
z EFRR w wys. 498 786 zł.

2009 r. – przekształcenie Szpitala w spółkę 
kapitałową.

2010-2014 – modernizacja Szpitala na ogólną 
kwotę 3 387 734 zł, z tego środki Powiatu 
Elbląskiego wyniosły 506 451 zł, PFRON 84 
912 zł i RPO Warmia i Mazury 677 110 zł.

Kwotę 3 387 734 zł przeznaczono na:

Zakupy środków trwałych – 1 354 291 zł,
Inwestycje – 1 175 926 zł,
Remonty i modernizacje – 857 517 zł.

Szpital udziela świadczeń medycznych w 19 
zakresach, hospitalizuje rocznie około 2 700 
pacjentów, udziela 22 000 porad ambulato-
ryjnych, w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej 
wykonywanych jest 48 000 zabiegów, w pra-
cowniach diagnostycznych wykonywanych jest 
12 000 badań, a w nocnej i świątecznej opiece 
zdrowotnej udzielanych jest 12 000 porad.

Pomoc społeczna

Benefi cjenci pomocy świadczonej przez jed-
nostki systemu pomocy społecznej w Powie-
cie Elbląskim

 Mieszkańcy domów pomocy społecznej 
198

 Rodziny zastępcze 78

 Wychowankowie rodzin zastępczych 
128

 Wychowankowie placówek opiekuńczo-
wychowawczych 44

 Uczestnicy dziennych form wsparcia 150

 Niepełnosprawni pracownicy zakładu
aktywności zawodowej 37

 Kadra pomocy społecznej 241 osób

Wydatki na pomoc społeczną poniesione 
w latach 1999 – 2014 wyniosły łącznie
162 706 736 zł. Najwyższe wydatki na pomoc 
społeczną poniesiono w 2013 roku – 13 820 
017 zł.

W latach 1999 – 2014 łącznie na inwestycje, 
remonty i wyposażenie wydatkowano kwotę 
12 334 138 zł. Najwyższe wydatki poniesiono 
w 2003 roku – 1 883 896 zł.

•
•
•

W latach 1999 – 2014 na realizację zadań z za-
kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 34 
209 588 zł.

Powiat Elbląski 
Powiatem 
Innowacyjnym 2014

Gabriela Eff enberg

27 października 2014 r. w Warszawie w Sali 
Kolumnowej Sejmu podczas konferencji „In-
nowacyjny Samorząd” zorganizowanej przez 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Polit-
yki Regionalnej oraz Związku Powiatów Pol-
skich odbyła się uroczystość podsumowania 
i ogłoszenia wyników Konkursu Związku 
Powiatów Polskich pod nazwą „Innowa-
cyjny Samorząd”. Nagrody m.in. wręczał 
Przewodniczący Kapituły Konkursu prof. Jerzy 
Stępień.

Konkurs podzielono na sześć kategorii, 
w których wyłoniono laureatów i wręczono na-
grody główne. Poza tym przyznano wyróżnienia 
i nagrody specjalne.

Powiat Elbląski w kategorii „Tworzenie 
społeczeństwa informacyjnego” został laure-
atem za projekt „E-region powiatu elbląskiego 
– usługi dla przedsiębiorców” oraz otrzymał 
za całokształt działalności nagrodę specjalną 
– tytuł Innowacyjny Samorząd 2014. Podc-
zas uroczystej gali nagrody odebrał Starosta 
Elbląski Sławomir Jezierski.
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W trakcie swojego wystąpienia Przewodniczący 
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej Piotr Zgorzelski 
podkreślił, że innowacyjność to nowa jakość, 
która powinna być inspiracją dla innych.

Według prezesa Związku Powiatów Pols-
kich Marka Tramsia innowacje towarzyszą 
samorządom od samego początku. Powiaty 
muszą być i są innowacyjne i to świadczy 
o zasadności ich funkcjonowania.

Wizyta partnerów 
z Niemiec

Marek Murdzia

W dniach od 11 do 14 czerwca powiat elbląski 
gościł czteroosobową delegację z partnerskiego 
powiatu Steinburg (Niemcy). W skład delegacji 
weszli m.in. nowo wybrani w ubiegłym roku 
przewodniczący Rady Powiatu Steinburg Peter 
Labendowicz i starosta Torsten Wendt. Była to 
ich pierwsza wizyta w powiecie elbląskim.

Umowa o partnerstwie między powiatem 
elbląskim a powiatem Steinburg została pod-
pisana 14 września 2001 roku. Wybór powia-
tu Steinburg był naturalną konsekwencją 
dużo wcześniejszej współpracy mi-
ast partnerskich z obu powiatów: Itzehoe 
i Pasłęka. W pierwszym artykule umowy 
powiaty określiły swoje wspólne cele:
Strony wyrażają wolę wspierania spotkań 
ludzi z obu powiatów, przede wszyst-
kim młodzieży, w celu umożliwienia 
dobrosąsiedzkich stosunków i przyjaźni.
Tym samym ma to przyczynić się do poko-
jowego rozwoju Europy oraz sąsiadujących 
ze sobą narodów.

Od tamtej pory systematycznie, każdego roku, 
oba powiaty organizują wymianę młodzieży 
i jest to jedna z najlepiej rozwiniętych form 
współpracy między partnerami. Ostatnio 
61 młodych ludzi z partnerskich powiatów 
realizowało projekt zatytułowany „EKO-PUZ-
ZLE”. Głównym celem spotkania było pod-
niesienie świadomości ekologicznej młodzieży 
obu krajów, wymiana poglądów i doświadczeń 
młodych ludzi z Polski i Niemiec na szeroko 
rozumiane tematy związane z naturalnym 
środowiskiem człowieka oraz problematyką 
zrównoważonego rozwoju. Niemieccy ucznio-
wie przyjechali do powiatu elbląskiego w listo-
padzie 2013 r., zaś rewizyta tej samej grupy uc-
zniów w powiecie Steinburg nastąpiła w marcu 
2014 r.

Obecna wizyta władz powiatu Steinburg 
również koncentrowała się wokół tematów 
związanych z młodzieżą i edukacją. Goście odw-
iedzili m.in. szkoły ponadgimnazjalne prow-
adzone przez powiat, Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Kamionku Wielkim i Stanicę 
Wodną w Nadbrzeżu. W programie znalazły 
się też wizyty w elbląskich szkołach wyższych 
– PWSZ i EUH-E. Jedna z uczelni wyższych na 
terenie powiatu Steinburg jest zainteresowana 
rozszerzeniem współpracy między powiatami 
o wymianę studentów i organizację praktyk 
studenckich.
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Wizyta gości z Ukrainy
W dniach od 29 sierpnia do 1 września w pow-
iecie elbląskim gościła pięcioosobowa delegacja 
władz powiatu tomaszpolskiego z Ukrainy. Do 
obecnej wizyty doszło dzięki wcześniejszemu 
spotkaniu z przedstawicielami powiatu 
elbląskiego podczas międzynarodowego fo-
rum gospodarczego, które w maju tego roku 
zorganizował powiat Rezina w Mołdawii 
– od niedawna powiat partnerski powiatu 
elbląskiego. Wówczas delegaci powiatów z Pol-
ski i Ukrainy złożyli deklarację podjęcia działań 
zmierzających do ustanowienia partnerskiej 
współpracy pomiędzy obu samorządami.

Podczas wizyty w naszym regionie goście ucz-
estniczyli, między innymi, w konferencji „Ob-
szar kanału Elbląskiego jako atrakcja turysty-
czna regionu” w ramach VI Festiwalu Krainy 
Kanału Elbląskiego. Ukraińscy samorządowcy 
zwiedzili również ciekawe miejsca w powie-
cie i mieście Elblągu. Wiele wrażeń artystyc-
znych zapewniło uczestnictwo w koncercie pod 
nazwą Uczta Kultur Wschodu w Pasłęku.

Goście wzięli również udział w dożynkach 
gminnych w Godkowie, gdzie wójt Janusz 
Grzywalski i Oleksij Sliusarczuk, wójt gminy 

Kyslycia z powiatu tomaszpolskiego, zadek-
larowali wolę podjęcia partnerskiej współpracy 
pomiędzy obu gminami.

Nowe władze Powiatu 
Elbląskiego

Marek Murdzia

Komisarz Wyborczy w Elblągu zwołał pierwszą 
sesję Rady Powiatu w Elblągu nowej kadencji na 
dzień 1 grudnia 2014 r. Najważniejszymi punk-
tami posiedzenia było złożenie ślubowania 
przez radnych oraz wybory przewodniczącego 
rady i jego zastępców.

Sesji przewodniczył radny senior Ryszard 
Wroński. Obecni byli wszyscy radni w licz-
bie 17 osób. Z rąk zastępcy przewodniczącego 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Elblągu 
Janiny Gajewskiej odebrali oni zaświadczenia 
o wyborze. Następnie wszyscy radni złożyli 
ślubowanie, które jest warunkiem objęcia 
mandatu.
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Po zatwierdzeniu porządku obrad, rad-
ni przystąpili do wyboru komisji skruta-
cyjnej, w której skład weszli: Dorota Wasik 
– przewodnicząca, Roman Kogut – członek, 
Zbigniew Rutkowski – członek. Zgłoszono 
jedną kandydaturę na przewodniczącego 
rady. W wyniku przeprowadzonego tajnego 
głosowania, funkcję przewodniczącego Rady 
Powiatu objął Ryszard Zagalski.

W kolejnym tajnym głosowaniu wyłoniono 
wiceprzewodniczących rady, którymi zostali 
Jerzy Romanowski i Ryszard Wroński.

Podczas II sesji Rady Powiatu w Elblągu, która 
odbyła się 5 grudnia 2014 r., radni dokona-
li wyboru starosty, wicestarosty i członków 
Zarządu Powiatu. Na początku obrad skład 
Rady uzupełnił Donat Dębowski, który po 
złożeniu ślubowania objął mandat radnego 
po Dorocie Wasik, której powierzono funkcję 
wójta gminy Markusy.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów 
czuwała komisja skrutacyjna w składzie: To-
masz Rozenbajgier – przewodniczący, Hen-
ryka Dzika – członek i Jerzy Romanowski 
– członek.

W głosowaniu tajnym radni zdecydowali 
o powierzeniu funkcji starosty na kolejne cz-
tery lata Maciejowi Romanowskiemu, doty-
chczasowemu wicestaroście.

Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagal-
ski w ciepłych słowach pogratulował Macie-
jowi Romanowskiemu wyboru, jednocześnie 
serdecznie dziękując ustępującemu staroście 
Sławomirowi Jezierskiemu za 16 lat owocnej 
pracy na rzecz rozwoju powiatu elbląskiego.

Na wniosek nowo wybranego starosty, 
w głosowaniach tajnych wybrano wicestarostę 
i pozostałych członków Zarządu Powiatu. 
W obecnej kadencji stanowisko wicestarosty 
piastować będzie Zbigniew Lichuszewski, zaś 
członkami Zarządu zostali: Joanna Naspińska, 
Donat Dębowski i Zbigniew Rutkowski.

Opracowanie 
dokumentów 
strategicznych dla 
Elbląskiego Obszaru 
Funkcjonalnego
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2007-2013 realizowany jest 
projekt partnerski pn. „Opracowanie doku-
mentów strategicznych dla Elbląskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego”, w którego realizację 
zaangażowanych jest łącznie 18 jednos-
tek samorządu terytorialnego tworzących 
Elbląski Obszar Funkcjonalny (EOF), tj. ob-
szar obejmujący Elbląg, powiat elbląski i powiat 
braniewski. Są to: Gmina Miasto Elbląg (Lider 
projektu), Powiat Elbląski, Gmina Elbląg, Gmi-
na Gronowo Elbląskie, Gmina Milejewo, Gmi-
na Markusy, Gmina Młynary, Gmina Pasłęk, 
Gmina Rychliki, Gmina Pieniężno, Gmina 
Tolkmicko, Miasto i Gmina Frombork, Gmi-
na Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Powiat 
Braniewski, Gmina Godkowo, Gmina Wilczęta, 
Gmina Płoskinia.

Powyższe gminy i powiaty w dniu 10 stycznia 
2014 r. podpisały Umowę Partnerstwa w spraw-
ie realizacji projektu i prowadzenia wspólnych 
działań w ramach EOF.

Celem projektu jest przygotowanie doku-
mentów stanowiących podstawę przyszłej 
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współpracy w ramach Elbląskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (EOF) obejmującego Elbląg, 
powiat ziemski elbląski i powiat braniewski.

W wyniku realizacji projektu powstały do-
kumenty, które określają kierunki rozwoju 
Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
umożliwią realizację przyszłych przedsięwzięć 
o znaczeniu ponadlokalnym, tj.

Strategia Rozwoju EOF ze strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko 
naturalne;
Pięć strategii z planami operacyjnymi dla 
następujących sektorów: zrównoważonego 
transportu, ochrony środowiska natural-
nego, innowacyjności i rozwoju inteligent-
nych specjalizacji, kreowania regionalnych 
produktów turystycznych i stworzenia wiz-
erunku EOF; dostosowania oferty eduka-
cyjnej do potrzeb rynku pracy;
Analiza uwarunkowań przestrzennych 
EOF;
Dokumentacja projektowa i studium 
wykonalności dla wybranej inwestycji 
wpływającej na rozwój EOF.

Umowa dotacyjna na realizację projektu pod-
pisana została pomiędzy Gminą Miasto Elbląg 
a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 
w dn. 24.03.2014 r. Całkowity koszt Projek-
tu wynosi: 1 963 320,00 zł brutto, wysokość 
dofi nansowania stanowi 90% kosztów projek-
tu. Wkład własny w wysokości 10% wartości 
projektu, tj. 196 332,00 zł ponosi Lider – Gmi-
na Miasto Elbląg.

Droga otwarta 
po remoncie
8 sierpnia oddano ofi cjalnie do użytku drogę 
powiatową Nr 1101N na odcinku Cieplice – 
Nowakowo po przeprowadzonej przebudowie. 
Był to II etap przebudowy drogi łączącej Zal-
ew Wiślany – Nowotki – Bielnik Drugi. Ko-
szt tej inwestycji wyniósł nieco ponad 2 mln 
zł, a został sfi nansowany ze środków Powiatu 
Elbląskiego i gminy Elbląg po 521 tys. zł oraz 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 972 tys. 
zł.

W ramach przeprowadzonego remontu zre-
alizowano m.in.:

1.

2.

3.

4.

– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 
jezdni (szerokość od 4,5 m do 5,70 m – po-
wierzchnia 16 579 m2)

– wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi 
(podbudowa z kłsm gr. 12 cm – 17 092,28 
m2, w-wa wiążąca AC 22 W, KR 3 – 15 
200m2),

– wykonanie poszerzenia 260,00 m2,
– poprawienie geometrii skrzyżowań (3szt)
– budowa zatok autobusowych (2szt) i par-

kingowych (1szt),
– uregulowanie łuków krawędziowych ,
– remont przepustów (16 szt),
– odmulenie rowów (4830 m),
– remont zjazdów (52 szt),
– remont chodnika (225,00 m2)
– odkrzaczenie rowów (1,416 ha), chirur-

gia drzew (272 szt.), usunięcie karpin (12 
szt.),

– montaż stalowych barier energochłonnych 
(96 m),

– montaż barier wygrodzeniowych typ OL-
SZTYŃSKI (10m)

– wyznaczenie przejścia dla pieszych (1 szt).

Wykonawcą zadania realizowanego od marca 
2014 r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno–
Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. z Nowego 
Dworu Gdańskiego.
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W krótkiej uroczystości symbolicznego 
przecięcia wstęgi wzięli udział przedstawiciele 
inwestorów, tj. wicewojewoda Grażyna Kluge, 
starosta Sławomir Jezierski, przewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard Zagalski, wójt gminy 
Elbląg Genowefa Kwoczek, a także prezes 
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 
„TUGA” Sp. z o.o. Wiesława Kasperek – 
wykonawca inwestycji, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Tadeusz Przyborski, proboszcz 
miejscowej parafi i Paweł Guminiak oraz przed-
stawiciele nadzoru technicznego.

Ćwiczenia 
„Żuławy 2014”
W dniach 24-25 września 2014 roku zostały 
przeprowadzone ćwiczenia powiatowe 
z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem 
„Żuławy 2014”. Tematem ćwiczenia była re-
alizacja zadań obronnych, obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego na szczeblu powia-
tu w stanie gotowości obronnej państwa czasu 
kryzysu we współdziałaniu z organami admin-
istracji publicznej i wojskowej.

Pierwszego dnia ćwiczenia obejmowały:

– działania administracji publicznej w podwyż-
szonych stanach gotowości obronnej pań-
stwa – rozwinięcie służby stałego dyżuru;

– udział administracji samorządowej w mo-
bilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej – rozwinięcie Ak-
cji Kurierskiej;

– wykrywanie i prognozowanie skażeń oraz za-
sady wymiany informacji dotyczących zda-
rzeń CBRN – rozwinięcie POADA.

Drugiego dnia ćwiczenia były bardziej widow-
iskowe, gdyż obejmowały:
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– działanie struktur organizacyjnych różnego 
podporządkowania w prowadzeniu wspól-
nych działań z zakresu zarządzania kryzy-
sowego – działanie służb i straży w sytu-
acji przelewania się wody przez koronę 
wału (realizowane na terenie gminy Gro-
nowo Elbląskie);

– rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych 
(realizowane na terenie Pasłęka – Zespół 
Szkół w Pasłęku).

W ćwiczeniach uczestniczyli:

– Szef Obrony Cywilnej Powiatu – Starosta 
Elbląski

– Członkowie Powiatowego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego,

– Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego,

– Szefowie Obrony Cywilnej Gmin, Miast 
i Gmin powiatu elbląskiego oraz pracow-
nicy merytoryczni gmin,

– G m i n n e  Z e s p o ł y  Z a r z ą d z a n i a 
Kryzysowego,

– Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Elblągu,

– Wydzielone siły i środki Komendy Miejskiej 
Policji,

– Obsada Stałego Dyżuru Starostwa i Szpi-
tala Powiatowego w Pasłęku oraz Urzędów 
Gmin, Miast i Gmin powiatu elbląskiego,

– Kurierzy Akcji Kurierskiej Starostwa Powia-
towego i Urzędów Gmin, Miast i Gmin po-
wiatu elbląskiego,

– Szpital Powiatowy w Pasłęku Sp. z o.o.
– Członkowie powiatowej formacji OC 

(POADA).
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Laureaci konkursu 
„Wieś z inicjatywą” 
– edycja 2014

Gabriela Eff enberg

Podczas XXX sesji Rady Powiatu w dniu 26 cz-
erwca wręczone zostały nagrody i wyróżnienia 
laureatom tegorocznej, czwartej już, edycji 
powiatowego konkursu „Wieś z inicjatywą”. 
Celem konkursu było wyłonienie najciekaw-
szych inicjatyw zrealizowanych przez 
mieszkańców wsi w 2013 r. Przedstawicielom 
zwycięskich miejscowości nagrody wręczali 
starosta Sławomir Jezierski i przewodniczący 
Ryszard Zagalski.

Ogólne założenia konkursu to:

Wyłonienie i promocja najbardziej aktyw-
nych wsi, które dzięki własnej, społecznej 
aktywności poprawiły jakość życia w swo-
jej miejscowości.
Promocja działań aktywizujących i integru-
jących społeczność lokalną oraz zainspiro-
wanie innych wsi do podjęcia działań.
Wykorzystanie lokalnych zasobów miejsco-
wości do jej rozwoju i promocji.
Promocja projektów realizowanych z ini-
cjatywy społeczności lokalnej.

Wieś do Konkursu mógł zgłosić sołtys i/
lub działające we wsi stowarzyszenie. 
Zgłoszoną inicjatywę/inicjatywy potwierdzał 
wójt/burmistrz.

W 2014 r. do konkursu zgłosiło się 14 wsi (dla 
porównania w 2013 r. – 13, w 2012 r. – 14, 
a w 2011 r. – 12), tj.:

1.

2.

3.

4.

Z gminy Pasłęk

1. Kwitajny – zgłoszenie sołtys Małgorzata 
Stanisławska oraz Stowarzyszenie „Kwi-
tajny z historią w przyszłość”.

2. Rydzówka – zgłoszenie sołtys Eliza 
Tararuj.

3. Zielonka Pasłęcka – zgłoszenie sołtys Kry-
styna Krasińska i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zielonce Pasłęckiej.

4. Nowa Wieś – zgłoszenie sołtys Piotr 
Becmer.

Z gminy Tolkmicko

5. Kadyny – zgłoszenie sołtys Ewa Świątek-
Kulicka oraz Stowarzyszenie „Kadyny”.

6. Pogrodzie – zgłoszenie sołtys Beata 
Ciołek.

Z gminy Młynary

7. Karszewo – zgłoszenie sołtys Maria Kame-
cka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Karsze-
wa „Pióropusznikowy Gaj”.

Z gminy Godkowo

8. Godkowo – zgłoszenie sołtys Sławomir 
Łesyk.

Z gminy Gronowo Elbląskie

9. Wikrowo – zgłoszenie sołtys Krzysztof 
Wdowiak.

Z gminy Milejewo

10. Zalesie – zgłoszenie Stowarzyszenie Przy-
jaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”.

11. Piastowo – zgłoszenie sołtys Roman Go-
łąb oraz Stowarzyszenie „Nasza wieś 
– Piastowo”.

Z Gminy Markusy

12. Zwierzno – zgłoszenie sołtys Jan 
Józefowicz.

13. Markusy – zgłoszenie sołtys Andrzej 
Pawełoszek.
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Z gminy Rychliki

14. Rejsyty – zgłoszenie sołtys Anna Dmytry-
szyn. Obecnie funkcję sołtysa pełni Beata 
Watkowska.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się 
z wnioskami i wizji terenowej wszystkich 
14 wsi zgłoszonych do konkursu bardzo 
wysoko oceniła ich społeczną aktywność, 
innowacyjność, kreatywność, umiejętność 
pracy zespołowej, dbałość o zachowanie 
dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim 
bezinteresowność i olbrzymie zaangażowanie 
w działania na rzecz poprawy warunków życia 
i bycia w swoich małych ojczyznach. Wspólna 
praca, zrozumienie, gotowość wspomagania 
innych i radość z dużych i małych sukcesów 
sprzyjały i sprzyjają poszukiwaniu pomysłów 
do kolejnych działań.

Szczególne uznanie należy się dla tych 
społeczności, które zainicjowały i podjęły 
się w 2013 r. realizacji znaczących inwestycji, 
w tym sakralnych, budowy małej infrastruk-
tury wykorzystywanej przez mieszkańców na 
miejsca spotkań, odpoczynku i organizację im-
prez integracyjnych, place zabaw dla dzieci, 
różnych instalacji wyróżniających daną wieś 
na tle innych miejscowości, organizacji imp-
rez kulturalno-rekreacyjnych ściśle związanych 
z przeszłością historyczną swojej wsi, wys-
zukiwania haseł tematycznych dla swoich wsi 
i podejmowania się działań utrwalających 
marki tych miejscowości, dbałość o estetykę 
i porządek.

To dzięki aktywności mieszkańców nasza 
elbląska wieś pięknie, buduje się i powoduje, 
że chce się mieszkać na wsi.

Cieszy także fakt, że każdego roku stają do 
rywalizacji nowe miejscowości, dotychczas 
niebiorące udziału w konkursach ogłaszanych 
wcześniej przez samorząd powiatowy. W 2014 
r. do konkursu zgłosiło się 5 takich wsi.

Wśród wszystkich miejscowości, które były do-
tychczas oceniane jest kilka, które zasługują 
na miano lidera inicjatyw lokalnych. Do tak-
ich wsi można bez wątpienia zaliczyć oceni-
ane w roku bieżącym i w latach wcześniejszych 
sołectwo Pogrodzie, gm. Tolkmicko. Olbrzymia 
w tym zasługa sołtysa Beaty Ciołek, która we 
współpracy z miejscową OSP i mieszkańcami 
wiele dokonała w swojej wsi. To dzięki wspól-
nej pracy i pomysłom mieszkańców, a przede 
wszystkim umiejętności integracji lokalnej 
społeczności oraz zgodzie wieś stawiana jest 

za wzór – przykład pozytywnych zmian wypra-
cowanych wspólną pracą. Oprócz pracy własnej, 
potrafi ą zdobywać środki krajowe i unijne na 
swoje pomysły, a także, co jest bardzo ważne, 
dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi 
w powiecie, województwie i kraju. Są ambasa-
dorami inicjatyw lokalnych oraz wsi tematyc-
znych. Pogrodzie znalazło się na liście wsi tem-
atycznych z nazwą „Pogrodzie – Wioska dzieci”. 
Wieś ma ciągle nowe pomysły na doskonalenie 
wizerunku swojej małej ojczyzny.

Za wszystkie te osiągnięcia komisja konkur-
sowa zaproponowała dla wsi Pogrodzie, poza 
regulaminem konkursowym, ufundowanie 
tablicy Lider inicjatyw lokalnych Powiatu 
Elbląskiego w konkursie Starosty Elbląskiego 
„Wieś z inicjatywą” .

Wyróżnienia otrzymały:

1. Zalesie, gm. Milejewo, za inicjatywy: 
ozdobienie miejscowości w sposób trwa-
ły poprzez postawienie smerfnego witacza 
i tablicy informacyjnej, uporządkowanie 
brzegu stawu tj. montaż i ustawienie ławek 
oraz stołów i nasadzenie drzew, doposa-
żenie świetlicy wiejskiej w sprzęt kompu-
terowy i multimedialny z programu rea-
lizowanego przez Urząd Marszałkowski 
„Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, 
realizację 2-tygodniowego projektu waka-
cyjnego dla 25 dzieci z Zalesia z programu 
„Pożyteczne wakacje” z Fundacji Wspoma-
gania Wsi.

Nagroda 1 000 zł.

2. Markusy, gm. Markusy, za inicjatywy: re-
mont krzyża przy drodze we wsi (wymu-
rowanie ogrodzeń z kamienia, odnowie-
nie fi gurki Pana Jezusa, ułożenie polbruku, 
zamontowanie ławek, malowanie ogrodze-
nia, wykonanie i zamontowanie kapliczki 
i oświetlenia), dbanie o cmentarz menoni-
cki, uporządkowanie ogródka jordanow-
skiego, umieszczenie tabliczek z numera-
cją domów w całej miejscowości, a także za 
umiejętność pracy wspólnej i zgodę wszyst-
kich organizacji, jednostek i instytucji dzia-
łających we wsi na rzecz realizacji zadań 
integrujących społeczność lokalną.

Nagroda 1 000 zł.

3. Karszewo, gm. Młynary, za inicjatywy: 
uporządkowanie terenu wokół stawu we 
wsi (ustawienie klombów i nasadzenia 
kwiatów, zbudowanie przy stawie trzech 
miejsc cumowniczych dla łodzi), pokry-
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cie dachu wiaty przy świetlicy drewnianym 
gontem, udział zespołu „Karszewianki” na 
krajowym spotkaniu klastrów handlowych, 
występ zespołu ludowego „Karszewianki” 
na targach turystycznych „Jantur” w Kali-
ningradzie, uczestnictwo w targach Sma-
ki Warmii i Mazur pt. „Kiermasz”, realiza-
cję zadania „Atrakcyjny staw w Karszewie”, 
„Pamiętajmy o ogrodach”, organizację prze-
glądu artystycznego „Po sąsiedzku”.

Nagroda 1 000 zł.

4. Wieś Rydzówka, gm. Pasłęk za inicjaty-
wy: uporządkowanie i wyposażenie boi-
ska do gry w piłkę nożną, barierkę ochron-
ną oraz ogrodzenie z siatki, akcję „korek”, 
organizację imprezy pt. „Ofi cjalne przeka-
zanie boiska do gry w piłkę nożną”, udział 
w „Festynie sołectw”. Dbałość o wizerunek 
i porządek we wsi.

Nagroda 1 000 zł.

Nagrody:

III miejsce – Zielonka Pasłęcka, gm. Pasłęk 
– za inicjatywy: remont nawierzchni chod-
ników o dł. 80 m i 160 m, organizację mini 
recitalu rozśpiewanej rodziny Brackich, za-
wody gminne i powiatowe Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej, obchody Dnia 
Dziadka, Dnia Matki i Dnia Dziecka oraz 
Dnia Unii Europejskiej, uczestnictwo w Fes-
tynie Sołectw – Pożegnanie Wakacji 2013 r. 
i w konkursie województwa warmińsko-maz-
urskiego „Czysta i piękna zagroda – estetyczna 
wieś 2013 r.”, uczestnictwo w konkursie Mia-
sta i Gminy Pasłęk „Aktywna, piękna i czysta 
wieś 2013” oraz „Konkursie na najładniejszą 
posesję 2013”, obchody Dnia Odzyskania 
Niepodległości 2013 i organizację Dożynek 
Diecezjalnych.

Nagroda 3 000 zł.

II miejsce – Godkowo, gm. Godkowo – za in-
icjatywy: rekonstrukcję cerkwi greckokatolick-
iej, która została przeniesiona do Godkowa 
z miejscowości Kupna koło Przemyśla, um-
ieszczenie tabliczek z numerami posesji i klom-
bów z kwiatami, stworzenie bajkowego placu 
zabaw oraz zbudowanie schodów koło świetlicy 
wiejskiej, a także za umiejętność pracy wspólnej 
przedstawicieli gminy i mieszkańców na rzecz 
realizacji zadań integrujących społeczność 
lokalną.

Nagroda 5 000 zł.

I miejsce – Zwierzno, gm. Markusy – za in-
icjatywy: uroczyste otwarcie zmodernizowanej 
biblioteki (wystrój pomieszczeń i poczęstunek), 
ogrodzenie dookoła cmentarza, porządkowanie 
terenu, w tym boiska trawiastego przy szkole 
i sali gimnastycznej oraz wyczyszczenie starego 
basenu przy szkole, organizację spotkań Klubu 
Seniorów (w 2013 roku odbyło się 37 spotkań, 
udział wzięło 219 osób), przeprowadzenie ak-
cji „Cała Polska czyta dzieciom”, realizację pro-
jektu „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”, 
„Dzień Pluszowego Misia”, głośne czytanie 
„Zemsty”, spotkanie integracyjne „Pod lipa-
mi”, zajęcia otwarte w czasie ferii, postawienie 
nowego przystanku w Zwierznie, współpracę 
ze Szkołą Podstawową, organizację warsztatów 
komputerowych, organizację wycieczek kra-
joznawczo-turystycznych, andrzejek, spot-
kania wigilijnego dla mieszkańców, a także 
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za umiejętność pracy wspólnej i współpracę 
wszystkich organizacji, jednostek i instytucji 
działających we wsi na rzecz realizacji zadań 
integrujących społeczność lokalną.

Nagroda 7 000 zł.

Niezależnie od przyznanych miejsc i wyróżnień 
wszystkie wsie uczestniczące w konkur-
sie zasługują na uznanie i szacunek za ich 
trud i społeczną aktywność mającą na celu 
aktywizację i integrację społeczności lokalnej. 
Otrzymały one okolicznościowe dyplomy za 
udział w konkursie.

Liczymy, że konkurs będzie miał w latach kole-
jnych tak duże zainteresowanie jak w roku 
bieżącym. Warto promować swoje dokonania, 
by zarażać innych swoją aktywnością i mieć 
wpływ na poprawę jakości życia na wsi.

III Piknik Organizacji 
Pozarządowych 
Powiatu Elbląskiego

Marlena Szwemińska

31.05.2014 r. odbył się III Piknik Organiza-
cji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 
Oleśno 2014. Organizacją tegorocznego Pi-
kniku 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 Spor-
tu, Marcin Ślęzak – wójt Gminy Gronowo 
Elbląskie, radni powiatowi: Donat Dębowski 
i Ryszard Wroński, przewodniczący Rady 
Gminy Gronowo Elbląskie – Roman Puchal-
ski 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 Public-
znego – Halina Cieśla i Marlena Szwemińska.

Warsztaty pieczenia chleba zaprezentowało 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwo-
ju Wsi „Aniołowo”, Przepis na „anielski 
chleb” zachwycił swym ziołowym smak-
iem. Kulinarnymi warsztatami zajęło się 
również Stowarzyszenie IWA Integracja – 
Współpraca – Aktywność z Władysławowa, 
które przygotowało przepis na pierogi 
z twarogu i świeżej kapusty, a Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem” 
częstowało gości pyszną zupą serową i ciastec-
zkami Bożenki. Tort w formie piknikowego 
koszyka wypełnionego polnymi kwiatami, 
przygotowała lokalna, kulinarna artystka – 
Iwona Rębiszewska.

Warsztaty rękodzielnicze techniką „de coupage” 
poprowadziły członkinie Klubu Aktywnych 
Kobiet z Jegłownika, które zaprezentowały 
również wspaniałe, artystyczne wytwory i prace 
plastyczne swoich członków. Bardzo dużym za-
interesowaniem cieszyły się warsztaty z papie-
rowej wikliny, które prowadziły panie z Oleśna 
– Elżbieta Jursa i Agnieszka Żdżalik. Wysta-
wa ich prac była bardzo różnorodna, bogata 
i wzbudzała powszechny zachwyt. Warsztaty 
kowalskie prowadził miejscowy kowal pasjonat 
– Rafał Szwemiński. Kuźnia była miejscem za-
interesowania zarówno mężczyzn, jak i kobi-
et, które z wielkim zapałem posługiwały się 
młotem kowalskim.
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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 atrakcją 
okazała się możliwość nauki chodzenia na 
szczudłach. Warsztaty szczudlarskie prowadziło 
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
Lokalnej „Kuźnia Pruska”, które – po warsz-
tatach – zaprezentowało szerokiej publiczności 
fi lm i prezentację zdjęciową z działalności swo-
jego stowarzyszenia.

Bank Żywności, reprezentowany przez 
Teresę Bocheńską, wspomógł nasz Piknik, 
ofi arowując na spotkanie napoje i słodycze. 
Pani Bocheńska uczestniczyła również w II Pi-
kniku, 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 – 
Małgorzata Woźna i Katarzyna Ciszewska-
Wojtas. Mamy nadzieję, że uczestnicy szkole-
nia podejmą trud i zachęcą swoich kolegów do 
założenia kolejnej organizacji pozarządowej. 
W szkoleniu uczestniczyli członkowie zespołu 
ludowego Gronowiacy i aktywna grupa 
mieszkańców z Jegłownika z ulicy Elbląskiej.

Na koniec należy dodać, że swoimi występami, 
zachwycili nas seniorzy z Gronowa Elbląskiego 
„Gronowiacy”. Stowarzyszenie „Nasza 
Szkoła” zaprezentowało występy czwórki 
młodych gitarzystów ze Szkoły Podstawowej 
w Gronowie Elbląskim oraz dwie gimnazjal-
istki: Klaudię Imienowską i Beatę Wierzbicką, 
które do występu przygotowała nauczycielka 
z Gimnazjum w Gronowie Elbląskim – Aneta 
Witkowska. Na Pikniku, pojawił się również 
Marek Płoski z ramienia Polskiego Towarz-

ystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który 
odśpiewał kilka turystycznych utworów.

Celem tegorocznego, majowego Pikniku 
były warsztaty, zorganizowane przez Sto-
warzyszenia dla uczestników spotkania. 
Dzięki wspólnej pracy, obecni na warsztatach 
członkowie stowarzyszeń, dzielili się własnymi 
doświadczeniami związanymi z charaktery-
stycznymi dla ich organizacji działalnościami. 
Podczas wspólnych rozmów uczestnicy Pi-
kniku, mogli się bliżej poznać i nawiązać kon-
takty, które pomogą w przyszłości zrealizować 
wiele wspólnych przedsięwzięć.

21.06.2014 r. w Parku w Oleśnie odbyła się 
II część Pikniku Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Elbląskiego – Oleśno 2014 – projektu 
dofi nansowanego z budżetu Zarządu Powia-
tu w Elblągu. Piknik miał miejsce podczas IV 
Nocy Świętojańskiej, którą swoim patronatem, 
objął wójt Gminy Gronowo Elbląskie -Marcin 
Ślęzak.

Na Pikniku zjawili się znamienici goście 
z powiatu: starosta – Sławomir Jezierski, radni 
powiatowi – Dorota Wasik i Donat Dębowski, 
naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edu-
kacji, Kultury i Sportu – Gabriela Eff enberg, 
koordynator ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – Karina Ulewska oraz wójt 
gminy Gronowo Elbląskie – Marcin Ślęzak, 
sekretarz Jadwiga Pliszka, przewodniczący 
Rady Gminy – Roman Puchalski, sekretarz 
gminy Markusy – Piotr Stróżek oraz pro-
boszcz parafi i św. Jana Chrzciciela – ks. Grze-
gorz Wąsowski.

W I i II części Pikniku, w sumie wzięło 
udział 19 stowarzyszeń i aktywnych grup 
mieszkańców naszego powiatu. Jako nowych 
gości powitaliśmy mieszkańców Łęcza – wioski 
wiatru i podcieni, Elbląską Radę Konsultacyjną 
Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, Sto-
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warzyszenie Miłośników Rachowa i okolic, Klub 
Sportowy „Siodło” z Markus oraz Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Elblągu. Miło nam było 
gościć grupę „biesów” na motorach spod Ol-
sztyna z wioski o nazwie Biesal.

Chętne stowarzyszenia miały do dyspozy-
cji mikrofon, po to, aby pochwalić się 
osiągnięciami swoich organizacji. Kapituła 
Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi „Oleśno – 
wieś z pomysłem” wręczyła swojego „Olesia 
2014” przedstawicielowi Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” – Ha-
linie Cieśli, która piastuje również stanow-
isko przewodniczącej Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego przy Star-
ostwie Powiatowym w Elblągu.

Goście mogli podziwiać wystawę wytworów 
artystycznych i fotoreportażu z I części Pikniku, 
który odbył się w Stodolarni 31.05.2014 r. Nie 
zabrakło również tradycyjnego piknikowego 
tortu (ponad 20-kilogramowego) – tym razem 
w kształcie ogromnego wianka.

W programie Pikniku było wiele atrakcyjnych 
konkursów, które już od 4 lat cieszą się wśród 
oleśnian ogromnym powodzeniem: rzut 
„zapałką”, „gwóźdź”, „kładka”, „krojenie chle-
ba” i „plecenie wianków”. Konkursy i zabawy 
dla dzieci przeprowadzili słuchacze I roku Ter-
apii Zajęciowej ze Szkoły Policealnej im J. Ro-
manowskiej w Elblągu pod kierunkiem Beaty 
Wrzosek. Urozmaiceniem były również atrak-
cje Nocy Świętojańskiej, takie jak: szukanie 
„kwiatu paproci”, wybory Miss Wianków czy 
puszczanie wianków na wodę.

Największą artystyczną atrakcją III Pikniku były 
występy nagradzanego wielokrotnie na scenach, 
zarówno polskich jak i zagranicznych, Zespołu 
Pieśni i Tańca „Szuwary” z Markus. Dzielnie im 
sekundował nasz rodzimy, powstały kilka lat 

temu w Gronowie Elbląskim, zespół „Gronowi-
acy”, który od samego początku uczestniczy 
w naszej oleśnieńskiej Nocy Świętojańskiej. 
W ubiegłym roku został laureatem I nagrody 
w „Świętojańskiej Wiesiadzie”.

Cieszymy się, że mimo pochmurnej pogody 
do parku w Oleśnie przybyło liczne grono 
mieszkańców naszego powiatu, a zabawa trwała 
do samego rana – jak przystało na najkrótszą 
noc w roku.

III Piknik Organizacji Pozarządowych z Powia-
tu Elbląskiego został dofinansowany przez 
Zarząd Powiatu Elbląskiego.

5-lecie Szpitala 
Powiatowego 
w Pasłęku jako 
spółki z o.o.

Gabriela Eff enberg

W dniu 17 października 2014 r. w Szpitalu 
Powiatowym w Pasłęku odbyły się obchody 
5 rocznicy powstania spółki prawa handlowe-
go Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W spotkaniu udział wzięli 
m.in: Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard 
Zagalski, Starosta Elbląski Sławomir Jezierski, 
Wicestarosta Elbląski Maciej Romanowski, 
Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, 
Przewodniczący Rady Miasta Pasłęka Stanisław 
Paździor, syn i córka wraz z wnukami Wilhel-
ma Breckiego pierwszego dyrektora szpitala 
oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powia-
tu elbląskiego, radni powiatowi i radni gminy 
Pasłęk, sponsorzy i przedstawiciele jednostek 
współpracujących na co dzień ze szpitalem. 
W trakcie uroczystości odsłonięto na wniosek 
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Burmistrza Pasłęka tablicę upamiętniającą 
Wilhelma Bereckiego pierwszego po II wo-
jnie światowej dyrektora szpitala oraz Leonarda 
Prepeczkę zasłużonego lekarza tej placówki.

Prezes Teresa Cierachowska w trakcie swo-
jego wystąpienia podkreśliła, że szpital po 
przekształceniu w spółkę zainwestował znaczące 
środki w modernizację i remonty, rozszerzył 
zakres swoich usług o 7 nowych świadczeń, 
w tym m.in. o ortopedię, rehabilitację, 
endoskopię przewodu pokarmowego. Obec-
nie jest placówką, która swoją działalność 
w pełni samofi nansuje. Prezes podziękowała 
samorządowi powiatu elbląskiego za odważną 
decyzję o przekształceniu szpitala w spółkę oraz 
bieżącą pomoc i wsparcie w jego funkcjonow-
aniu. Dziękowała także samorządowi miasta 
Pasłęka za wspieranie działalności szpitala.

Uroczystość połączona była z odd-
aniem do użytku w br. wyremontowanych 
dróg wewnętrznych i terenów zielonych, 
zakończeniem realizacji projektu „E-pacjent – 
informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz 
wdrożenie e-usługi w Szpitalu Powiatowym 
w Pasłęku” realizowanego w ramach RPO 
Warmia i Mazury 2007-2013, zakończeniem 
remontów budynków gospodarczych szpita-
la i zakończeniem prac związanych z budową 

platformy hydraulicznej i remontem klatki 
schodowej na oddziale pediatrycznym szpi-
tala. Na uwagę zasługuje fakt, że założone 
tereny zielone powstały z dużym wsparciem 
pasłęckich przedsiębiorców.

Łączny koszt wszystkich prac wyniósł ponad 1,5 
mln zł, w tym dofi nansowanie Unii Europejsk-
iej wyniosło ponad 600 tys. zł, środki PFRON 
50 tys. zł. Samorząd powiatowy w okresie os-
tatnich 5 lat wsparł prowadzone prace remon-
towe i inwestycyjne na łączną kwotę 730 tys. 
zł. Pozyskane środki fi nansowe od samorządu 
pasłęckiego wyniosły 50 tys. zł.

Wyróżnienia dla 
DPS w Tolkmicku

Aneta Korsak

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku oraz 
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Po-
mocy Społecznej – pracownia fotografi czno-
fi lmowa otrzymały wyróżnienia w konkursie 
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fi lmowo-fotografi cznym „Aktywny, Bezpiec-
zny Wypoczynek” organizowanym przez Straż 
Gminną w Milejewie wspólnie z Posterunkiem 
Policji w Tolkmicku. Nagrodą był rejs tramwa-
jem wodnym po Zalewie Wiślanym.

Konkurs miał za zadanie promować aktywny, 
bezpieczny wypoczynek rekomendujący walo-
ry turystyczne powiatu elbląskiego. Zadaniem 
uczestników było wykonanie fotografi i lub fi l-
mu inspirowanego aktywnym, bezpiecznym 
wypoczynkiem, który można polecić innym. 
Skierowany był do osób indywidualnych oraz 
grup.

Grupa teatralna 
z ŚDS w Przezmarku 
na Nikiforiadzie

Katarzyna Wiśniewska

W dniu 16 października sześcioro uczest-
ników Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Przezmarku wzięło udział w Przeglądzie 
Twórczości Własnej Osób Niepełnosprawnych 
ze Środowiskowych Domów Samopomo-

cy Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Przegląd pt. „Pomaluj mój świat”, odbył się 
w Domu Kultury w Ornecie, w ramach organ-
izowanej corocznie przez ŚDS w Henrykowie 
„NIKIFORIADY”.

Uczestnicy ŚDS w Przezmarku zaprezentowali 
się z żywiołowym przedstawieniem muzycz-
nym pt.„Historia jednej miłości”, które zostało 
ciepło przyjęte przez widzów.

Natomiast praca plastyczna wykonana przez 
Andrzeja Gruszkę – podopiecznego ŚDS 
w Przezmarku, przedstawiająca jego pasje, za-
interesowania i marzenia zdobyła wyróżnienie 
w kategorii „Malarstwo”, a tym samym nagrodę 
dla Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Przezmarku.

Realizacji zadań 
oświatowych 
w placówkach 
oświatowych powiatu 
elbląskiego roku 
szkolnym 2013/2014

Gabriela Eff enberg

Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym rok-
iem w którym nie zaszły zmiany w organ-
izacji placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Elbląski. Powiat był organem 
prowadzącym dla Zespołu Szkół w Pasłęku, 
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technic-
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znych w Pasłęku, Zespołu Szkół Zawodowych 
w Pasłęku, Liceum Plastycznego w Gronowie 
Górnym, Poradni Psychologiczno-Pedagogic-
znej w Pasłęku i Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kamionku Wielkim.

W szkołach powiatu kształciło się 1 147 uc-
zniów i słuchaczy. Było to o 63 uczniów mniej 
niż w roku szkolnym 2012/2013. Ogólna liczba 
oddziałów wyniosła 57 i była o 3 mniejsza niż 
w roku szkolnym 2012/2013. Z internatu w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku korzystało 81 uczniów, a z usług Sz-
kolnego Schroniska Młodzieżowego w w/w Ze-
spole w okresie od 1 września 2014 r. do czerw-
ca 2014 r. skorzystały 484 osoby tj. o 136 więcej 
od roku poprzedniego.

W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole 
Szkół w Pasłęku podtrzymano funkcjonowanie 
cieszących się zainteresowaniem oddziałów 
o nachyleniu bezpieczeństwo publiczne i nach-
ylenie sportowe, a w Zespole Szkół Ekonom-
icznych i Technicznych w Pasłęku oddziałów 
o nachyleniu obronnym i pedagogicznym.

Dyrektorzy szkół efektywnie realizowa-
li współpracę z uczelniami wyższymi i inny-
mi jednostkami na podstawie wcześniej pod-
pisanych umów i porozumień. Dla przykładu 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku współpracował z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Elblągu, 9.Brygadą Ka-
walerii Pancernej w Braniewie, Firmą ICC 
Pasłęk i Uniwersytetem III Wieku w Pasłęku. 
Zespół Szkół w Pasłęku aktywnie realizował 
współpracę z Komendą Miejską Policji, 
Politechniką Gdańską i Uniwersytetem 
III Wieku w Pasłęku, a Liceum Plastyczne 
w Gronowie Górnym z Galerią EL w Elblągu, 
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” 
w Elblągu i Wojewódzką Biblioteką w Elblągu. 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kami-

onku Wielkim utrzymywał. Współpracę m.in.
z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-
Ekonomiczną w Elblągu, Wodnym Ochot-
niczym Pogotowiem Ratunkowym w Elblągu, 
Jacht Klubem w Elblągu i Muzeum Stutthof
w Sztutowie.

Stan bazy dydaktycznej

Baza lokalowa i dydaktyczna szkół oceniana 
jest jako dobra i bardzo dobra. Bardzo dobre 
warunki lokalowe i dydaktyczne ma Zespół 
Szkół w Pasłęku i Zespół Szkół Ekonomic-
znych i Technicznych w Pasłęku. Liceum Plas-
tyczne w Gronowie Górnym mimo dobrego 
wyposażenia pracowni artystycznych zgłasza 
problemy ich małej powierzchni.

Placówki oświatowe dysponują klasopracow-
niami profesjonalne wyposażonymi w pomoce 
dydaktyczne, w tym komputery z pełnym opro-
gramowaniem, tablice multimedialne, lapto-
py gwarantujące pełną realizację zajęć z infor-
matyki i technologii informatycznej. Zespół 
Szkół w Pasłęku i Zespół Szkół Ekonomicznych 
i Technicznych w Pasłęku dysponują dobrze 
wyposażonymi pracowniami do kształcenia 
zawodowego, umożliwiającymi właściwą 
realizację zajęć z przygotowania zawodowego. 
Biblioteki szkolne posiadają dostęp do inter-
netu dzięki funkcjonującym w nich centrach 
multimedialnych. W roku szkolnym 2013/2014 
doposażenie klasopracowni zostało znacząco 
unowocześnione dzięki środkom fi nansowym 
pozyskanym w ramach realizowanych projek-
tów unijnych.

Baza sportowo-rekreacyjna szczególnie w Ze-
spole Szkół w Pasłęku, Zespole Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
jest bardzo dobra. Zespół Szkół w Pasłęku 
dysponuje salą gimnastyczną i boiskiem spor-
towym z nawierzchnią tartanową i siłownią. 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku salą sportową oraz boiskiem „Orlik 
2012”. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Kamionku Wielkim siłownią oraz boiskiem 
„Orlik 2012”. Liceum Plastyczne w Gronowie 
Górnym zgłasza potrzebę budowy sali gimnas-
tycznej lub siłowni.

W maju 2014 r. oddano do użytku 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawc-
zym w Kamionku Wielkim Stanicę Wodną 
w Nadbrzeżu. Obiekt został zmodernizowany 
przez samorząd powiatowy w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
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rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ryback-
ich 2007-2013” z udziałem środków własnych. 
Ogólna wartość modernizacji obiektu w ram-
ach zrealizowanych 2 projektów wyniosła
1 385 576 zł, w tym uzyskana kwota dofi-
nansowania: 1 016 958 zł, środki powiatu:
368 618 zł. Obiekt służy przede wszystkim 
wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kamionku Wielkim oraz 
miłośnikom turystyki wodnej. Stanica dys-
ponuje bogatym i zróżnicowanym sprzętem 
pływającym, w tym jachtami, kajakami, zesta-
wami do windsurfi ngu i kitesurfi ngu. W obiek-
cie można organizować spływy i szkolenia 
żeglarskie, kajakowe oraz bojerowe.

Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 na bieżące 
remonty, zakupy i modernizacje przeznaczono 
z budżetu powiatu 724 649 zł tj. o blisko 270 
tys. zł więcej jak w poprzednim roku szkolnym. 
Ze zrealizowanych zadań należy wymienić 
m.in.:

– remont kuchni przy internacie w Zespole 
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pa-
słęku wraz z wyposażeniem oraz wykonanie 
przyłącza szkolnej instalacji ściekowej do in-
stalacji miejskiej na ogólną kwotę 382,6 tys. 
zł,

– wymiana wykładzin podłogowych w Zespo-
le Szkół w Pasłęku na kwotę 28,3 tys. zł,

– remont ciągów komunikacyjnych przed bu-
dynkiem szkoły w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kamionku Wielkim na 
kwotę 56,0 tys. zł,

– zakup pomocy dydaktycznych w Zespole 
Szkół Zawodowych w Pasłęku na kwotę 30,6 
tys. zł.

Kadra pedagogiczna

W ubiegłym roku szkolnym w placówkach 
oświatowych powiatu zatrudnionych było 189 
nauczycieli (łącznie nauczyciele zatrudnieni 

w pełnym i niepełnym etacie) i 61 pracown-
ików administracji i obsługi.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wy-
datkowano blisko 46 tys. zł. W ramach tych 
środków dofi nansowano studia wyższe i studia 
podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli 
oraz dyrektorów. Część środków przeznaczono 
na szkolenia rad pedagogicznych.

Z analizy zatrudnionych nauczycieli wynika, 
że największą grupę zatrudnionych stanowili 
nauczyciele dyplomowani 54% – o 7,0 pkt% 
więcej jak w ubiegłym roku szkolnym, dalej 
mianowani 23%- wskaźnik o 2 pkt % wyższy 
jak w roku ubiegłym i kontraktowi 19% – 
wskaźnik o 6 pkt% niższy od roku ubiegłego. 
Powyższe świadczy o wzrastającej liczbie nauc-
zycieli o najwyższych kwalifi kacjach w naszych 
placówkach oświatowych.

Stypendia Starosty Elbląskiego

Od 2005 r. wyróżniającym się uczniom w nauce 
i mającym osiągnięcia sportowe i artystyczne 
Starosta Elbląski przyznaje stypendia. W roku 
szkolnym 2013/2014 przyznał 56 stypendiów, 
w tym 41 stypendiów za bardzo dobre wyn-
iki w nauce, a pozostałe za osiągnięcia spor-
towe i artystyczne. Najwięcej stypendiów, bo 
aż 38 przyznano uczniom z Zespołu Szkół 
w Pasłęku.

Egzaminy gimnazjalne, 
maturalne i potwierdzające 

kwalifi kacje zawodowe

W roku szkolnym 2013/2014 egzaminy gim-
nazjalne zostały przeprowadzone w gimnazjum 
specjalnym funkcjonującym w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wiel-
kim i Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku. 
Mimo, że wyniki tych egzaminów obiegają od 
średniej wojewódzkiej i krajowej zaobserwow-
ano poprawę wyników zwłaszcza z języka nie-
mieckiego, historii i przyrody. Rotacja wychow-
anków i słuchaczy w tych placówkach, okresy 
adaptacyjne i brak motywacji do osiągnięcia 
celów są głównym powodem stosunkowo 
słabych wyników gimnazjalnych w tych 
placówkach. Zdarzają się także indywidualne 
przypadki, gdzie osiągane wyniki są na pozi-
omie ogólnopolskim, a nawet wyższym.

Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 
2013/2014 przystąpiło 177 absolwentów tj. 
o 13 mniej jak w roku szkolnym 2012/2013. 
Zdawalność egzaminu w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
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Elbląski z uwzględnieniem terminu po-
prawkowego wyniosła 81% (w roku szkol-
nym 2012/2013 – 87%). Średnia krajowa
wyników w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 
82% (81% w roku 2012/2013), a średnia wojew-
ódzka 78% (80% w roku 2012/2013). Z wyni-
kiem zdawalności matur 81% zajęliśmy wśród 
powiatów województwa warmińsko-maz-
urskiego czwarte miejsce w województwie
ex aequo z miastem Elblągiem i powiatem 
szczycieńskim.

Wyniki te są lepsze o trzy punkty procentowe 
od średniej wojewódzkiej.

Bardzo pozytywnie ocenia się fakt 
utrzymującego się trzeci rok wysokiego, bo 
ponad 90% wskaźnika zdawalności matury 
w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym.

Bardzo pozytywne są wyniki zdawalności 
egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje za-
wodowe uzyskane w technikach.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwal-
ifikacje zawodowe uzyskane w technikach 
Powiatu Elbląskiego sytuują powiat za rok 
szkolny 2013/2014 na pierwszym mie-
jscu w województwie ze średnią 83,7% 
i są wyższe o 17,8 pkt % od średniej krajowej
i 19,4 pkt % od średniej wojewódzkiej. Takie 
same wyniki uzyskał Powiat Elbląski za rok 
szkolny 2012/2013, gdzie zajął także pierwsze 
miejsce w województwie. Wyniki egzam-
inów potwierdzających kwalifikacje zawo-
dowe uzyskane w technikach za rok szkolny 
2013/2014 w kraju kształtowały się na pozi-
omie 65,9 %, a w województwie na poziomie 
64,3%.

Zdawalność egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w zasadniczych 
szkołach zawodowych w powiecie elbląskim 
wyniosła 92,9 % ( w roku 2012/2013 – 90,9% )
i jest wyższa o 17,7 pkt% od średniej krajowej 
i o 17,1 pkt% od średniej wojewódzkiej.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwali-
fi kacje zawodowe uzyskane w zasadniczych 
szkołach zawodowych w kraju za rok szkolny 
2013/2014 kształtowały się na poziomie 75,2%, 
a w województwie na poziomie 75,8%.

Uzyskane wyniki z egzaminów maturalnych 
i egzaminów potwierdzających kwalifi kacje za-
wodowe są wynikiem dobrej organizacji pracy 
szkół, wprowadzanych innowacjach pedagogic-
znych, bazy dydaktycznej, kadry pedagogicznej 
o wysokich kwalifi kacjach, dobrej współpracy 

szkół z rodzicami, a także aspiracjach samych 
uczniów, motywowanych chęcią kontynuow-
ania nauki na wyższych uczelniach lub zdo-
byciem ciekawej pracy, a także pozytywnych 
efektach realizowanych projektów, głównie 
w ramach PO KL i innych.

Osiągnięcia uczniów

Tak jak w poprzednim roku szkolnym, tak 
w roku 2013/2014 uczniowie uczestniczyli 
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych 
uzyskując znaczące sukcesy.

Niektóre z nich to:

–  uczeń Dawid Olejnik (Zespół Szkół w Pa-
słęku) – udział w fi nale i zdobycie indek-
su w etapie centralnym II Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o III RP,

–  uczennice Anna Roskowińska i Joanna Kar-
pińska (Zespół Szkół w Pasłęku) – laureatki 
i zdobywczynie indeksów w XVIII Ogólno-
polskim Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie 
Jagiellońskim,

–  uczennica Alicja Brzezińska (Zespół Szkół 
w Pasłęku) – finalistka etapu centralne-
go X Ogólnopolskiego Konkursu „Polska 
w NATO”,

–  uczennica Monika Makarska I miejsce, Pa-
trycja Dolmant II miejsce, Sylwia Grech III 
miejsce (Zespół Szkół w Pasłęku) w etapie 
wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego „Deutschfreund”,

–  uczeń Rafał Mirys (Zespół Szkół Ekono-
micznych i Technicznych w Pasłęku) I miej-
sce w ogólnopolskim Konkursie „Ekspedy-
cja Orląt”,

–  uczennica Justyna Domańska (Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłę-
ku) laureatka etapu centralnego konkursu 
OWiUR blok agrobiznes,

–  uczennica Jolanta Wielgus (Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)
I miejsce w etapie regionalnym konkursu 
Eurowyzwanie,

–  uczniowie Grzegorz Czerlonko, Jakub Mań-
ka i Kacper Wróbel (Zespół Szkół Ekono-
micznych i Technicznych w Pasłęku) II 
miejsce w Warmińsko-Mazurskim Turnie-
ju Motoryzacyjnym,

–  uczennica Adrianna Leszczyńska (Liceum 
Plastyczne w Gronowie Górnym) laureat-
ka etapu centralnego i zdobywczyni indek-
su w III Etapie Ogólnopolskiego Przeglądu 
Szkół Plastycznych w Dłużewie,

–  uczennice Maria Morawska I miejsce i Wik-
toria Zienkiewicz III miejsce (Liceum Pla-
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styczne w Gronowie Górnym) w Ogólno-
polskim Konkursie „Siedem Grzechów 
Głównych” Dabrowa Górnicza, kategoria 
malarstwo,

–  uczennice Adrianna Leszczyńska, Natalia 
Sobczak, Malwina Malinowska (Liceum 
Plastyczne w Gronowie Górnym) – zdobyw-
czynie I miejsca dla szkoły w makroregionie
w Ogólnopolskim Konkursie – 9 Makrore-
gionalny Konkurs Przeglądu Rysunku, Ma-
larstwa i Rzeźby Łomża,

–  uczennice Marta Nowicka Grand Prix i Ka-
tarzyna Starzyńska I miejsce (Liceum Pla-
styczne w Gronowie Górnym) w VI Ogólno-
polskim Konkursie Projektowym Kalendarz 
Autorski 2014,

–  uczennice Edyta Cesarczyk I miejsce i Alicja 
Kostrzyńska II miejsce (Liceum Plastycz-
ne w Gronowie Górnym) w VII Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym Kompo-
zycje 2013, kategoria grafi ka oraz kategoria 
malarstwo,

–  uczennice Samira Arrami Grand Prix i Joan-
na Tomaszewska I miejsce w II Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Inspirowane 
wsią”,

–  nagroda główna Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego dla wychowanków 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kamionku Wielkim za udział w konkursie 
OSPAR – Ogólnopolska Scena Prezentacji 
Artystycznych Realizacji w Warszawie,

–  II miejsce w kategorii teatr i wyróżnienie 
w kategorii zespoły muzyczne dla wycho-
wanków Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Kamionku Wielkim za udział
w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespo-
łów Artystycznych „Kowadło” w Kuźni 
Raciborskiej.

Oprócz osiągnięć w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych uczniowie naszych 
szkół w roku szkolnym 2013/2014 mieli także 
osiągnięcia sportowe i tak:

–  I miejsce w wojewódzkich biegach prze-
łajowych LZS uczniów z Zespołu Szkół 
w Pasłęku,

–  I miejsce zespół chłopców drużynowo, 
Natalia Grodź – złoty medal rzut oszcze-
pem, Eryka Majewska - srebrny medal 
rzut oszczepem, Krystian Treder – złoty 
medal rzut oszczepem, Krystian Treder – 
złoty medal pchnięcie kulą, Piotr Kowal-
czyk – srebrny medal 100 m, Piotr Ko-
walczyk – srebrny medal 200 m, Bartosz 
Kozłowski – złoty medal 1500 m, Piotr 
Kowalczyk, Konrad Chojnicki, Krystian 

Treder, Jacek Suczyk – srebrny medal
4x100 m uczniów z Zespołu Szkół w Pasłę-
ku w Mistrzostwach Województwa w Lek-
kiej Atletyce,

–  I miejsce Pauli Kozakiewicz, II miejsce Mag-
dy Pisarek w skoku wzwyż i II miejsce Kry-
stiana Tredera w pchnięciu kulą uczniów 
z Zespołu Szkół w Pasłęku w Halowych Mi-
strzostwa Województwa w Pchnięciu Kulą 
i Skoku Wzwyż,

–  IV miejsce Damiana Malejkyja ucznia z Ze-
społu Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
Pasłęku w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia 
LZS,

–  I miejsce dziewcząt z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych Pasłęku w Mi-
strzostwach Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Zrzeszenia LZS w sztafetowych 
biegach przełajowych.

Projekty realizowane w ramach 
Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz 
Programu UE „Uczenie się 
przez całe życie Comenius”

Olbrzymim wsparciem dla uczniów i szkół były 
projekty realizowane z udziałem środków un-
ijnych. Dla przykładu w Liceum Plastycznym 
w Gronowie Górnym realizowano projekt

„Umiem – projektuję – pracuję” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. Całkowity budżet projektu to 358 121, 
w tym środki europejskie 304 402 zł, a budżet 
powiatu 45 662 zł. Okres realizacji projektu od 
07.2013 r. do 06.2015 r.

W projekcie uczestniczyło 30 uczniów odby-
wających staż w elbląskich fi rmach takich jak: 
Agencja Marketingowo Reklamowa „LIDER; 
Agencja Reklamowa „CONTACT”; Produ-
cent opraw oświetleniowych „LIRA”; Teatrze 
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im A. Sewruka; Telewizja Elbląska; Agencja 
Projektowa „AP DIZAJN”. Kolejnym pro-
jektem realizowanym w Liceum Plastycz-
nym w Gronowie Górnym był projekt – ART. 
CONNECTING US – w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie”. Wartość projek-
tu wyniosła 79 846 zł ( 20 000 EURO) Jego re-
alizacja miała miejsce w okresie od 08.2012 
r. do 07.2014 r. Uczestniczyło w nim 81 ucz-
niów szkoły. Wymiernymi efektami projektu 
były: wizyta w Polsce uczestników projektu, 
tj. nauczycieli i uczniów z Włoch, Portugalii, 
Turcji, Łotwy, wyjazdy nauczycieli i uczniów 
szkoły do Portugalii oraz Turcji, poznanie 
kultury krajów, powstanie ponad 600 prac 
(fotografi e, prace plastyczne, przestrzenne, 
projekty widokówek), poznawanie nowych 
technik artystycznych (tkactwo, papier Mache, 
malowanie na wodzie, malowanie tureckich 
łyżek, podstawy projektowania mody). W Ze-
spole Szkół w Pasłęku realizowano projekt pn. 
„Na szlaku do pracy w branży turystycznej” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013. Jego realizacja obejmuje 
okres od 1.10.2013 r. do 30.06 2015 r.

Wartość projektu 466 443 zł. Uczestniczy-
ło w nim łącznie 72 uczniów z zasadniczej 
szkoły zawodowej i technikum. Wymiernymi 
efektami projektu były wyjazdy edukacyjne, 
dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia oraz pomagające w nadrobieniu zaległości, 
ciekawe wykłady na temat rynku pracy, pomoc 
doradcy zawodowego, opracowanie indywi-
dualnych ścieżek kariery zawodowej, zdoby-
cie prawa jazdy kat. B przez 20 uczniów, kur-
sy obsługi kasy fi skalnej dla 30 uczniów, kursy 
minimum sanitarnego dla 30 uczniów i kurs 
kelner-barman dla 10 uczniów. Ponadto dzię-
ki crossfi nancingowi zakupiono na wyposaże-
nie szkoły wizualizery, zestawy interaktywne, 
aparat cyfrowy, kserokopiarkę, radiomagneto-
fony oraz tablet.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Pasłęku realizowała ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
projekt „Moje kompetencje trampoliną 
w przyszłość zawodową”. Okres realiza-
cji projektu – 01.07.2013 r. do 31.03.2015 r. 
Wartość projektu 552 982 zł, crossfi nancing 
54 500 zł. Liczba uczestników 239 uczniów.
W ramach projektu przeprowadzono badania 
predyspozycji zawodowych i zainteresowań 
wszystkich uczestników projektu. Zrealizowano 
zajęcia psychoedukacyjne z autoprezentacją 
uczestników projektu. Przeprowadzono zajęcia 
profi lowo-specjalistyczne z przedmiotów mat-
uralnych. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne 
na uczelnie wyższe. Projekt pozwolił na zakup 
tablic interaktywnych dla ZS w Pasłęku i ZSEiT 
w Pasłęku oraz aparatu fotografi cznego, lap-
topa i drukarki dla Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Pasłęku.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 
w Pasłęku realizował projekt ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Do-
bre wykształcenie zawodowe gwarancją lep-
szego jutra”. Wartość projektu wynosiła 886 
593 zł. Realizacja projektu trwała od 1.07.2013r. 
do 31.08.2014 r. Wzięło w nim udział 80 uc-
zniów. Wymiernymi efektami w okresie real-
izacji projektu były zajęcia pozalekcyjne (koła: 
kulinarne, młodego mechanika, młodego 
budowlańca, młodego rolnika), wycieczki dy-
daktyczne (targi EuroGastro Warszawa, tar-
gi motoryzacyjne Poznań, targi budowlane 
Poznań, targi Polagra Poznań), kursy zawo-
dowe pozwalające na uzyskanie dodatkowych 
kwalifi kacji zawodowych (kelner-barman, ba-
rista, prawo jazdy kat B, montaż suchej zabu-
dowy, komputerowa diagnostyka pojazdów 
samochodowych, operator kombajnów 
zbożowych i maszyn samobieżnych), praktyki 
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zawodowe (hotele cztero- i pięciogwiazdkowe 
gwiazdkowe w Gdańsku, fabryka autobusów 
Sanok, Firma budowlana Invest – Term Elbląg, 
gospodarstwa agroturystyczne). Dzięki crossfi -
nancingowi zakupiono wyposażenie do szkoły 
za kwotę 305 414 zł

Zrealizowane projekty pozwoliły uczni-
om w nich uczestniczących uzupełniać 
i zdobywać dodatkową wiedzę oraz kwali-
fi kacje i udoskonalić umiejętności wykorzysty-
wane przy zdawaniu egzaminów zewnętrznych, 
co ma m.in. swoje potwierdzenie w wysokiej 
zdawalności przez naszych uczniów egzam-
inów maturalnych i egzaminów zawodowych.

Oprócz projektów realizowanych z dofi nansow-
aniem unijnym realizowane były także projekty 
edukacyjne ze wsparciem środków krajowych. 
Szczególnie miało to miejsce w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wiel-
kim w którym realizowano projekt „Starszy 
Brat” we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 
6 w Elblagu, projekt „STUTHOF – ja w miejscu 
pamięci” realizowany we współpracy z Muz-
eum Stuthof, projekt „Poznaj swój region” re-
alizowany we współpracy z PTTK Odział Zie-
mi Elbląskiej

Finansowanie zadań oświatowych

W roku szkolnym 2013/2014 wydatki na 
oświatę wyniosły 17 342 602 zł i stanowiły 
około 32,7% wydatków budżetu powiatu. Z rez-
erwy subwencji oświatowej na realizację zadań 
oświatowych udało się dodatkowo pozyskać 
10 000 zł.

Informacja z realizacji zadań oświatowych 
prezentowana była na sesji Rady Powiatu 
w Elblągu 7 listopada 2014 r.

Nauczyciele otrzymali 
akty mianowania
Posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 9 września 
rozpoczęło się od miłej uroczystości wręczenia 
aktów mianowania siedmiorgu nauczycielom 
pracującym w placówkach oświatowych powia-
tu elbląskiego.

Po odebraniu ślubowania starosta Sławomir 
Jezierski wręczył akty mianowania nauczycie-
lom z następujących placówek:

− Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ka-
mionku Wielkim: Artur Podborowski, Piotr 
Rajkiewicz, Radosław Żyłowski;

− Zespół Szkół w Pasłęku: Izabela 
Raczyńska;

− Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicz-
nych w Pasłęku: Adam Sienkiewicz, Izabela 
Śledź;

− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Pasłęku: Monika Piasecka.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy 
placówek – Magda Dryll, Katarzyna Panimasz, 
Marian Matuszczak i Teresa Brewka oraz nac-
zelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, 
Kultury i Sportu Gabriela Eff enberg.
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Starosta wręczył 
stypendia
20 października w Ratuszu Staromiejskim 
w Elblągu odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów kolejnej edycji Programów Stypen-
dialnych „Szansa” i „Słonik” prowadzonych 
przez Fundację Elbląg. Wśród stypendystów 
znaleźli się również uczniowie z terenu powia-
tu elbląskiego.

Stypendia z Programu „Słonik” z rąk starosty 
Sławomira Jezierskiego odebrali:

– Marcin Fidura z Młynar,
– Mateusz Najwoczyk ze Starego Dolna, -
– Martyna Ostręga z Gronowa Elbląskiego
– Kamil Pietryka z Pagórek.

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Pro-
gramu „Szansa” otrzymali:

– Filip Charuk z Surowego,
– Magdalena Ługowska z Węziny,
– Paulina Klimek z Pasłęka
– Anna Rutyna z Zalesia,
– Karolina Tabor z Grądek,
– Nikol Staszewska z Tolkmicka.

Dotychczas Fundacja Elbląg przyznała praw-
ie 900 stypendiów dla młodych, zdolnych 
i niepełnosprawnych osób z naszego miasta 
i powiatu. Od 2012 roku Starostwo Powiatowe 
w Elblągu wspiera corocznie fundusz stypen-
dialny kwotą 3 000 zł.

Dni Rodziny 
2014 w ZSEiT

Joanna Strzelecka

W dniu 13.06.2014r. w Zespole Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyła 
się konferencja w ramach Dni Rodziny 2014 
– pod hasłem: Dialog międzykulturowy 
i międzypokoleniowy. Przedsięwzięcie adresow-
ane było do całej społeczności lokalnej Pasłęka. 
Cel główny Dni Rodziny to wyposażenie 
mieszkańców Pasłęka i okolic w wiedzę służącą 
rozwojowi tolerancji, poznaniu wartości opar-
tych o zdrowy styl życia w różnych kulturach, 
budowaniu współpracy w środowisku lokal-
nym, poprawie więzi rodzinnych oraz relacji 
między pokoleniami i sąsiadami.

Główny punkt programu stanowił wykład 
prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Elblągu Ireny Sorokosz na temat: 
Multikulturowość – komunikacja i tolerancja 
oraz wystąpienie przedstawiciela Poradni Psy-
chologiczno–Pedagogicznej w Pasłęku o un-
iwersalnych wartości współczesnej rodziny. 
Odbyło się także spotkanie z przedstawicielką 
społeczności romskiej Kamilą Goman – 
asystentką rodzin romskich.
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Spotkanie, które otworzył dyrektor ZSEiT Mar-
ian Matuszczak, zaszczycili swoją obecnością 
goście z Niemiec – starosta powiatu Steinburg 
wraz ze współpracownikami. Wśród gości byli 
także wicestarosta Maciej Romanowski, naczel-
nik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kul-
tury i Sportu Gabriela Eff enberg, pełnomocnik 
Zarządu Województwa Warmińsko–Mazur-
skiego ds. rozwiązywania problemów alko-
holowych Michał Tatarek, dyrektorzy szkół, 
placówek samorządowych, przedszkoli, insty-
tucji kultury i młodzież gimnazjów.

Przewidziano także część artystyczną, w której 
wystąpiły dzieci z pasłęckich przedszkoli oraz 
chór Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „Perełki”. Po konferencji uczestnicy mo-
gli zapoznać się z wystawą: O Nas – Rodziny 
z Różnych Stron Świata , na której przedstawio-
no wartości, cele wychowania, uwarunkowania 
historyczne mieszkańców ziemi pasłęckiej. 
Dodatkową atrakcją była możliwość degustacji 
potraw przygotowanych wg przepisów kuchni 
światowej a wykonanych przez młodzież ZSEiT 
pod kierunkiem nauczycieli.

Gośćmi konferencji było blisko 200 osób, 
w tym 52 przedszkolaków.

Projekt organizowany był wraz ze Sto-
warzyszeniem Edukacyjnym Wyrównywania 
Szans Młodzieży w Pasłęku, którego prezesem 
jest Edyta Sienkiewicz, w ramach dotacji ze 
środków Starostwa Powiatowego w Elblągu. 
Część zadań dofinansował Urząd Miejski 
w Pasłęku oraz sponsorzy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnej 
realizacji przedsięwzięcia, dziękujemy.

Kompania capstrzyk, 
capstrzyk!!!

Bolesław Czechowski

Taka komenda zgodnie z porządkiem dnia 
kończyła codziennie o godz. 22.00 szkolenie 
kadetów III klasy LO Zespołu Szkół Ekonom-
icznych i Technicznych w Pasłęku o nachyleniu 
obronnościowym w 9 Braniewskiej Brygadzie 
Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego 
w Braniewie. W dniach 06-10.10.2014r. kade-
ci po raz ostatni odbyli szkolenie w jednostce 
wojskowej pod opieką nauczycieli Edyty Sienk-
iewicz i Bolesława Czechowskiego. Ponieważ 
w maju kiedy odbywają się tradycyjnie obozy 
szkoleniowe nasi kadeci zdają już maturę, to 
w III klasie obóz organizowany jest trady-
cyjnie wcześniej, bo na przełomie września 
i października zazwyczaj w tygodniu, w którym 
przypada święto Brygady. I tak było tym razem. 
Do naszych kadetów uśmiechnęło się szczęście 
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bo Brygada obchodziła swoje XX-lecie powsta-
nia i wrażeń było co niemiara.

W poniedziałek, po przyjeździe i zakwater-
owaniu, odbyło się spotkanie w Sali Tradycji 
z płk dypl. Janem Rydzem, dowódcą Brygady. 
Następnie kadeci uczestniczyli w trenin-
gu musztry. Już wcześniej został nam przed-
stawiony plan naszego pobytu (ramowy plan 
szkolenia). Od pierwszego dnia wszyscy mus-
ieli przestrzegać regulaminy oraz porządek 
dnia. Każdy dzień rozpoczynał się pobudką 
o godz. 6.00 i tu na początku były kłopoty ze 
wstaniem z tzw. „wozów”, co w żołnierskim 
slangu znaczy „łóżek”, potem ich ścielenie, 
wietrzenie izb żołnierskich, sprzątanie „re-
jonów” czyli pomieszczeń przydzielonych 
do sprzątania. Następnie zaprawa fizyczna 
o godz. 7.00. Poranna zaprawa odbywała się 
razem z żołnierzami Brygady którzy na czele 
z ze swoim dowódcą codziennie, bez względu 
na pogodę, tak rozpoczynali swój każdy dzień 
pracy. Trzy okrążenia tym razem na specjalnie 
przygotowanej „trocinowej trasie” to ponad 3 
km. Na początku nie wszyscy byli przygotow-
ani na taki wysiłek.

We wtorek po śniadaniu kadeci udali się bie-
giem na przykoszarową strzelnicę pistoletową, 
gdzie wszyscy znowu „powąchali prochu”, 
strzelając z kbks-u. Najlepszy wynik osiągnął 
Piotr Kobylewski – 49 pkt. na 50 możliwych. 
Drugie miejsce przypadło ex aequo Karo-
linie Czerniak i Emilowi Domańskiemu – 
48 pkt. a trzecie Elwirze Papiernik – 46 pkt. 
Potem czas na zwiedzanie i zapoznanie się 
z bazą szkoleniową i zasadniczym sprzętem 
bojowym Brygady. Służba w jednostce pan-
cernej do łatwych nie należy stwierdzili nasi 
kadeci oglądając ubłocone czołgi na nowocz-
esnej myjni urządzonej zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska.

Potem „obsługa czołgów” w pomieszczeni-
ach garażowych. Każdy czołgista musi znać 
swój czołg na wylot. Następnie prezentac-
ja najnowszego nabytku Brygady czołgu PT-
91 „Twardy”. Nie jest tajemnicą, że jednost-
ka będzie wyposażona w nowe czołgi polskiej 
konstrukcji. Praktycznie przezbrajanie do-
biega końca. Jest to bardzo ważne w nowej 
sytuacji geopolitycznej orzekło wielu kade-
tów. Po obiedzie trening musztry, a o godz., 
17.00 pierwsza niespodzianka z okazji święta 
Brygady.

Udaliśmy się do Braniewskiego Centrum Kul-
tury na koncert Elbląskiej Orkiestry Kamer-
alnej. Dla niektórych naszych uczniów był 
to pierwszy raz. Wspaniały koncert instru-
mentów smyczkowych, klarnecisty, który był 
jednocześnie dyrygentem oraz cymbalisty, 
który przyjechał do nas ze Lwowa (Ukrai-
na). Mnóstwo wrażeń. Potem hala sportowa 
i basen dla zainteresowanych. I o godz. 22.00 
padała komenda „Kompania capstrzyk, cap-
strzyk”. Kadeci po umyciu się, zapadali wycz-
erpani w sen…

W środę po czynnościach porannych udaliśmy 
się w rejon basenu miejskiego, gdzie odbyły 
się drużynowe mistrzostwa klasy w biegu na 
orientację na mapie „Ogrody” w skali 1: 5 000. 
Rywalizacja pomiędzy grupami była bard-
zo zacięta, lecz wygrali najlepsi Zwyciężyła 
drużyna pod dowództwem kadeta Arkadiusza 
Skwarka „Toyota Yaris”, drugie miejsce zdobyła 
drużyna kadeta Piotra Kobylewskiego „Sęki”, 
trzecie Justyny Milczanowskiej „Milkiłeje”, 
kolejne; zespół „Nike” Jakuba Pawelca, piąte 
zespół „Good Friends” Karoliny Czerniak i os-
tatnie „Wieczne Głodne” Patrycji Greloch.

Zgodnie z założeniem taktycznym, nasz plu-
ton miał za zadanie zlokalizować i zlikwidować 
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„grupy dywersyjno-rozpoznawcze” przeciwni-
ka. Misja została zrealizowana, gdyż wszystkie 
drużyny odnalazły wszystkie punkty kontrolne. 
Powrót do Brygady, gdzie bierzemy udział 
w pełnym umundurowaniu w próbie general-
nej do piątkowego święta. Próba wypadła bard-
zo dobrze, wszyscy stanęli na wysokości zada-
nia. Nawet jeden z naszych kadetów, pomimo 
że miał poparzone palce u nóg, maszerował 
jak z nut.

Po obiedzie udajemy się na drugą niespodziankę 
z okazji XX-lecia powstania Brygady. Znowu 
znaleźliśmy się w Braniewskim Centrum Kul-
tury, tym razem na koncercie Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
Usłyszeliśmy pieśni patriotyczne i wojskowe 
w przekroju całej naszej historii począwszy od 
„Bogurodzicy”, kończąc na „Pierwszej Bryg-
adzie”. Dalej tradycyjnie trening musztry – 
dowódca nie odpuszcza, potem hala sportowa 
i basen dla zainteresowanych.

W czwartek turniej drużyn piłkarskich, także 
z okazji święta Brygady, na który już wcześniej 
otrzymaliśmy zaproszenie. Pięć drużyn, 
w tym dwie reprezentacje Brygady, oraz 

zaprzyjaźnione szkoły: z Pieniężna, Braniewa 
i nasza ZSEiT Pasłęk. Mecze odbywały się sys-
temem „każdy z każdym”. Nasi chłopcy dop-
ingowani ciągle przez kadetki walczyli bard-
zo dzielnie i zajęli zaszczytne szóste miejsce, 
za co zostali uhonorowani dyplomem przez 
Dowódcę Brygady. Zabezpieczenie logistyczne 
turnieju było perfekcyjne ze strony żołnierzy 
Brygady. Każdy uczestnik zjadł tradycyjną 
„żołnierska grochówkę” oraz słodka bułeczkę. 
Była także kawa i herbata.

W piątek, 10 października, po rozliczeniu 
sprzętu kwaterunkowego, najważniejszy występ 
przed nami. Udział w uroczystym apelu Bryg-
ady na placu apelowym. Wielu z naszych ka-
detów zaprosiło swoich rodziców, gdyż był 
to jednocześnie „dzień otwarty” Brygady. 
Przedtem, zgodnie z programem obchodów 
święta Brygady, o godz. 10.00 nastąpiło 
odsłonięcie pomnika patrona Brygady Kró-
la Stefana Batorego. Zaproszeni goście w tym 
dyrektor szkoły Marian Matuszczak, delegacje 
szkół z pocztami sztandarowymi, w tym także 
naszej szkoły, kompania honorowa, pododdziały 
wojska, mnóstwo dzieci i młodzieży z braniews-
kich szkół, mieszkańcy Braniewa wzięli udział 
w tej pięknej uroczystości. Nasi kadeci też mają 
swój udział w tym przedsięwzięciu, bo zebrali 
i przekazali pewną kwotę na budowę pomni-
ka Króla Batorego i w ten sposób przeszli do 
historii Brygady.

Po salwie honorowej nastąpił przemarsz 
pododdziałów na plac apelowy. Nasza szkoła 
stała tuż obok pododdziałów Brygady, dalej 
szkoły z Braniewa i Pieniężna. Po uroczy-
stym powitaniu przez dowódcę pododdziałów 
i sztandarów i zaproszeniu gości na trybunę 
honorową nastąpiło wciągnięcie flagi 
państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu 
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państwowego, zgodnie z ceremoniałem wo-
jskowym. Po wręczeniu medali, odznaczeń 
nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. 
A potem padły komendy do defi lady. Wszy-
scy starali się wypaść jak najlepiej, gdyż ten 
występ był praktycznie ukoronowaniem doty-
chczasowego okresu szkolenia z musztry a na 
dodatek przypatrywały się temu rodziny i zna-
jomi. Usłyszeliśmy gromkie oklaski, więc było 
dobrze. Prawdopodobnie wypadliśmy najlepiej 
ze wszystkich szkół. Gratulacje od rodziców 
i wychowawców. Potem wszyscy udali się na 
wielką defi ladę Wojsk Pancernych jakiej gar-
nizon Braniewo nie miał od lat…

Nastąpił przejazd wszystkich typów pojazdów, 
jakimi dysponuje Brygada: wozy bojowe, BWP-
y, BRDM-y, działa samobieżne „Goździk” ra-
diostacje, działa ZSU – przeciwlotnicze, no 
i duma naszej Brygady – czołgi tzw. „petki” 
czyli PT-91 „Twardy”. To zrobiło wrażenie na 
setkach zebranych ludzi, bo według służb pra-
sowych Brygady padł rekord frekwencji na 
„dniu otwartym”, gdyż zabrakło nawet gro-
chówki. Na koniec nastąpiła salwa honorowa 
jednocześnie z trzech czołgów, oczywiście 

z ćwiczebnej amunicji, co wprawiło wszyst-
kich w zachwyt.

Przez cały pobyt uczniom dopisywała zna-
komita atmosfera i pogoda. Na pewno nie 
był to dla nas stracony czas. Klasa nauczyła 
się współdziałania w zespole. Poznaliśmy do-
brze siebie nawzajem, jaki kto jest, swoje char-
aktery. Zapoznaliśmy się już dokładnie z rolą 
i zadaniami Brygady oraz zasadami służby 
wojskowej i pobytu w jednostce wojskowej, 

czyli wiemy już jak przestrzegać regulaminy 
i realizować szkolenie zgodnie z porządkiem 
dnia oraz wykonywać dobrze swoje obowiązki. 
Być może niektórzy z nas powrócą tutaj jako 
żołnierze NSR lub szeregowi, a najlepiej ofi ce-
rowie, czego serdecznie wszystkim naszym ka-
detom życzymy. Czołem żołnierze 9BBKPanc! 
Dziękujemy.

Edukacyjny wyjazd 
do Bawarii

Agnieszka Kopczyńska

W dniach 12-21.09.2014 uczniowie Liceum 
Plastycznego w Gronowie Górnym oraz 
elbląskiego Gimnazjum Nr 9 mieli możliwość 
poznawania kultury, historii i języka Bawar-
ii. Wspólny wyjazd mógł się odbyć dzięki 
życzliwości i inicjatywie niemieckich organiza-
cji oraz osób prywatnych.

W ciągu ośmiu dni zwiedzaliśmy Bawarię 
oraz Austrię. Mieliśmy podwójne szczęście: 
poza pierwszymi dwoma dniami pogoda 
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naprawdę dopisała, a do tego nasze schroni-
sko młodzieżowe znajdowało się w Burghausen 
– niewielkiej, malowniczej miejscowości, 
położonej zaledwie kilkaset metrów od gran-
icy z Austrią.

Uczniowie starali się komunikować w języku 
niemieckim, a także chłonęli informacje 
dotyczące historii, kultury, międzynarodowego 
dialogu. Każdy dzień przeznaczony był na 
odwiedzenie innej miejscowości. Oprócz 
Burghausen zobaczyliśmy Monachium, 
wyspę Herreninsel, Landshut, Ingolstadt, aus-
triacki Salzburg oraz w drodze powrotnej – 
Norymbergę. W każdym z miejsc oczekiwali 
nas przesympatyczni gospodarze i przewod-
nicy, którzy opowiadali nam o historii oraz 
zwyczajach tam panujących. Była to niezwykle 
intensywna, ale jakże prawdziwa lekcja dzie-
jów, wzbogacona o kontekst, którego uczniowie 
nigdy nie dostrzegliby na standardowych lekc-
jach historii czy języka niemieckiego.

Niezmiernie nam miło, że to właśnie naszą 
młodzież spotkało takie wyróżnienie i ogrom-
na szansa na doświadczanie Bawarii. Ucznio-
wie zwiedzili najważniejsze zamki regionu, 
zabytkowe kościoły, zamek Herrenchiem-
see, Muzeum Audi. Odbyli szereg pieszych 
wędrówek, rejs statkiem po jeziorze Chiem-
see, a przede wszystkim poznali ludzi, którym 
bliski jest temat dialogu polsko-niemieck-
iego. W Monachium miały miejsce odwiedz-

iny „Haus des Deutschen Ostens” – instytucji 
kulturalno-oświatowej, która podejmuje szereg 
inicjatyw w ramach szeroko pojętego dialogu. 
Właśnie dzięki „Domowi Wschodnich Nie-
miec”, Landsmannschaft  der Ost- und West-
preußen oraz Elbing-Club-Pangritz-Kolonie 
wycieczka mogła dojść do skutku. Członkowie 
wyżej wymienionych organizacji zadbali nie 
tylko o finansowe wsparcie inicjatywy, ale 
osobiście zaangażowali się w cały projekt. 
Wyjazd został sfi nansowany w większości przez 
Land Bawarii, Landsmannschaft  der Ost- und 
Westpreußen oraz prywatnych darczyńców- 
przyjaciół naszego miasta i naszych szkół.

Dyrekcja Liceum Plastycznego w Gronow-
ie Górnym oraz Gimnazjum Nr 9 w Elblągu, 
a także kadra pedagogiczna, biorąca udział 
w projekcie, dziękują serdecznie wszystkim 
zaangażowanym w tę wspaniałą inicjatywę.

Dobre praktyki 
w Liceum Plastycznym 
w Gronowie Górnym

Krystyna Brinkiewicz

W dniach 24-26 września 2014r. w Łodzi 
odbył się IX Kongres Zarządzania Oświatą, 
OSKK. Ponad 1000 uczestników kongresu 
miało do wyboru różnorodne pod względem 
formy i tematu spotkania. Organizatorzy zap-
roponowali zarówno sesje warsztatowe, kon-
sultacje, wykłady, panele dyskusyjne. Jednym 
z tematów podejmowanych na Kongresie 
była Edukacja Filmowa Nowoczesną Formą 
Kształcenia i Wychowania.

Wśród propozycji były wykłady: prof. Krzysz-
tofa Zanussiego: Wartość edukacji fi lmowych; 
Podmioty, cele i formy edukacji filmowych 
w Polsce – Arkadiusza Walczaka (Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych 
i Szkoleń) oraz Anny Sienkiewicz–Rogowskiej 
(Polski Instytut Sztuki Filmowej). Nie zabrakło 
ciekawych propozycji zajęć na terenie mias-
ta: zwiedzania instytucji filmowych Łodzi, 
warsztatów realizacji fi lmowej oraz wyciecz-
ki „Fenomen Łodzi wielokulturowej”. Bogaty 
program Kongresu oferował zajęcia z coachin-
gu, protokołu dyplomatycznego dyrektora 
szkoły, expose szefa, wykładów poruszających 
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tematykę wychowania, pomocy psychologic-
znej, szkoły cyfrowej, szkolnictwa zawodowe-
go. Godnym uwagi był wykład dr. Marka Kac-
zmarczyka: Jak niewiele od szkoły zależy… czyli 
o odpowiedzialności rozproszonej. „Nasze nauc-
zycielskie poczucie odpowiedzialności udziela 
się niestety reszcie społeczeństwa, a w efekcie 
stawiamy się przed niewykonalnym zadaniem 
sprostania wymaganiom różnych, często nawet 
nieznanych subśrodowisk społecznych. Kom-
petencje niezbędne w szkole 
dotyczą środowiska szkolne-
go. Stawiamy sobie jednak 
cel przygotowania dziecka do 
wszystkiego…”.1

W ostatnim dniu Kongre-
su, w ramach bloku Dobre 
praktyki pracy dydaktyc-
znej miałam przyjemność 
zaprezentować efekty wprow-
adzanej przeze mnie zmiany 
w szkole, w okresie dwóch os-
tatnich lat.

Konieczność przeprowadze-
nia zmian w szkole może 
wynikać wprost z przepisów 
prawa. Zmieniające się pod-
stawy programowe, ram-
owe plany nauczania, nowe 
rozporządzenia. Może także 
być rezultatem obserwacji 
procesu dydaktycznego, wyn-
ików przeprowadzonych ewal-
uacji zewnętrznych czy wewnętrznych.

Zmiany, które staramy się przeprowadzić 
w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 
wynikają głównie z obserwacji zachodzącego 
procesu dydaktycznego i wyników ewaluacji. 
Nasze działania skupiają się na stworzeniu 
w szkole warunków do synergii.

1 www.oskko.edu.pl/kongres/harmonogram

„…Zaistnienie sytuacji synergii wymaga m.in. 
budowania w uczniach adekwatnej samooceny, 
by byli w stanie otwarcie komunikować się 
w zespole; a ze strony wychowawcy uszanow-
anie czasochłonności procesu rozwiązywania 
wyzwania. Nieocenione są tutaj własne 
doświadczenia dorosłego w tworzeniu synergii 
w gronie pedagogicznym, w życiu osobistym 
i pracy społecznej.”2

Postanowiliśmy usprawnić i udoskonalić 
współpracę nauczycieli. Wzajemne obser-
wowanie lekcji (OK obserwacje) lub jej el-
ementów, nie po to jednak aby oceniać, ale 
przedstawiać fakty, dawać koledze, koleżance 
informację zwrotną odnośnie zaobserwow-
anego elementu podczas lekcji. To działania, 
które mają udoskonalić, usprawnić nasz warsz-
tat, organizację pracy lekcji. Nie jest to łatwe 
do przeprowadzenia, biorąc w szczególności 
pod uwagę charakter szkół artystycznych 
i indywidualności pedagogów. Nauczyciele 
akceptują zazwyczaj konieczność pojawienia się 

dyrektora lub wicedyrektora 
na lekcji. Powszechnym, choć 
w różnym stopniu stosow-
ane, są również obserwacje 
w ramach odbywanego stażu. 
Nie neguję ich konieczności 
i korzyści które ze sobą niosą. 
Jednak obserwacje w ramach 
OK obserwacji mają zupełnie 
odmienny charakter i w moim 
przekonaniu niosą wiele 
dobrego. Odbywają się 
w rezultacie z wiele większą 
częstotliwością w obrębie całej 
szkoły, zważywszy na ich sie-
ciowy układ.

Przekonanie nauczycieli do 
siły synergii niesie za sobą 
dwojaką korzyść. Umiejętność 
i chęć stosowania współpracy 
i pracy grupowej podczas 
zajęć.

„…Powszechnie słyszymy opinie o potrzebie 
i chęci dostosowania życia szkolnego do świata, 
jaki czeka na dzieci po wyjściu ze szkoły. Jed-
nak nawet widząc, jakich kompetencji ch-
cemy dla naszych dzieci, utkniemy przy do-
brych chęciach do czasu, aż sami nauczymy 
się stosować synergię w życiu. Stworzenie 

2 Furga Bernard, Absolwenta z synergią zatrudnię od 
zaraz…, Psychologia w szkole, 2/2012 
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synergii to proces wymagający, burzący nasze 
nawyki podejmowania decyzji. Z łatwością 
nauczymy dzieci nowych metod pracy, gdy już 
sami podejmiemy wysiłek tworzenia synergii 
w otoczeniu. Bowiem technika twórczej pracy 
zespołowej opiera się na prostym schemacie 
zdrowego podejścia do siebie, akceptującego 
nastawienia do innych osób, empatycznej 
komunikacji i cierpliwego wypracowania 
rozwiązań.”2

Doskonalimy zatem takie organizowanie 
zajęć, aby położyć nacisk na proces ucze-
nia się w szkole. Odejście od form nieefekty-
wnych, wykładowych, podawczych, odtwórc-
zych, wymagających od ucznia intensywnej 
pracy w domu. Miejscem uczenia się jest 
szkoła. Wypracowaliśmy wspólnie z nauczy-
cielami cechy dobrej lekcji. Nie chodzi nam, 
aby odbywały się one według jednego sche-
matu, ale zawierały niezbędne elementy służące 
dobremu, efektywnemu uczeniu się: poda-
wanie celów lekcji, informacji zwrotnej dla 
ucznia, podsumowanie lekcji i zaznaczenie 
w jakim miejscu się znajdujemy, a co przed 
nami; informowanie ucznia na co będziemy 
zwracać uwagę. Doskonalimy informację 
zwrotną w szczególności na przedmiotach 
ogólnokształcących. To nie tylko ocena, to 
informacja co uczeń robi dobrze, nad czym 
należy popracować i w jaki sposób. To takie or-
ganizowanie pracy na lekcjach, aby maksymal-
nie zaangażować jak najwięcej uczniów.

Uczeń oceniany jest za pracę na lekcji, ro-
zwiazywanie problemów, odszukiwanie infor-
macji, przetwarzanie informacji, wyciąganie 
wniosków. Musi na tej lekcji być i efektywnie 
pracować! Co więcej, zachęcamy do współpracy 
w grupie. Poprawiła się frekwencję na zajęciach. 
Organizacja takiej pracy wymaga od nauczy-
ciela przemyślanego przygotowania do lekcji, 
przygotowania pracowni, materiałów oraz ob-
serwowania i oceniania uczniów za pracę na 
lekcji. To dużo trudniejsze niż sprawdzanie 
testów. W dalszym ciągu pracujemy i udoskon-
alamy proces tej zmiany.

Przeprowadzenie zmian w procesie dydakty-
cznym wymaga zaplanowania, konsekwencji, 
wiedzy: jak reagować na postawy nauczycieli 
w procesie wdrażania zamian oraz utrwalania 
postaw już zmienionych. Niebezpieczeństwem 
jest sytuacja: „operacja się udała, tylko pacjent 
zmarł”. Przeprowadzimy zmianę tylko rezul-
tatów nie ma, a przecież chęć lub konieczność 
przeprowadzenia zmiany to oczekiwan-

ie sytuacji lepszej. Zmiana ma prowadzić do 
rozwoju.

Wszystkim dyrektorom w obliczu konieczności 
lub chęci wprowadzania zmian życzę powodze-
nia. Wszak zmianom nie ma końca. Zamiany 
należy monitorować, poddawać procesowi 
ewaluacji wyciągać wnioski i planować oraz 
przeprowadzać następne!

CIA w Liceum 
Plastycznym

Joanna Jastrzębska

W dniach 11-15 listopada 2014 w Liceum Plas-
tycznym w Gronowie Górnym spotkali się 
partnerzy projektu Career In Art (CIA), fi nan-
sowanego w ramach programu Erasmus Plus. 
Partnerstwo tworzy 6 szkół z Polski, Rumunii, 
Belgii, Turcji, Słowacji i Słowenii. Projekt sku-
pia się na przygotowaniu uczniów liceów plas-
tycznych, lub szkół średnich z klasami artysty-
cznymi do zawodu artysty.

Nasi uczniowie muszą rozwijać swoją pasję, 
jednakże, muszą rozumieć potrzeby, wymaga-
nia i zasady rządzące obecnym rynkiem pracy. 
Współczesny artysta zna historię sztuki, różne 
techniki artystyczne – te obecne i z przeszłości, 
jest twórczy, gotowy do eksperymentowania 
i wie co chce robić. Oprócz tego posługuje się 
językami, żeby sprzedawać swoją twórczość za 
granicą, jest biegły w nowoczesnych technolo-
giach i ciągle uczy się, aby podwyższyć swoje 
kwalifi kacje i umiejętności. Tego wszystkiego 
młody artysta-uczeń będzie mógł się uczyć 
w naszym projekcie.

W czasie 3 lat projektu zaplanowanych jest 
wiele spotkań nauczycieli i uczniów. Tym 
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razem w Polsce 12 pedagogów ze szkół part-
nerskich pracowało nad dokumentacją projek-
tu. To pierwsze spotkanie było konieczne, aby 
dopracować wszystkie główne założenia pro-
jektu i szczegółowo omówić najbliższe zadania: 
stworzenie logo projektu, powstanie słownika 
terminów plastycznych w siedmiu językach 
i fi lmów o lokalnych artystach. Uzgadnialiśmy 
sposoby wdrażania projektu i metody popu-
laryzowania jego rezultatów, między innymi 
poprzez stworzenie strony internetowej. Spot-
kanie było długie, twórcze i owocne.

W tym krótkim czasie zdołaliśmy pokazać 
naszym gościom odrobinę naszego wspaniałego 
dziedzictwa kulturowego. Zobaczyli Starówkę 
w Gdańsku i Muzeum Bursztynu, zwiedzili 
Zamek Krzyżacki w Malborku, który wywarł 
na nich niesamowite wrażenie. Z naszych 
lokalnych elbląskich zabytków najbardziej 
podobała im się Galeria El oraz wystawa prac 
uczniów Liceum Plastycznego z pracowni seri-
grafi i i oczywiście Katedra Świętego Mikołaja. 
Partnerzy z Turcji przyjechali 10.11 i obser-
wowali obchody Dnia Niepodległości przy 
Ratuszu Staromiejskim, co było dla nich nie 
lada atrakcją. W elbląskich restauracjach po-
próbowali smacznej polskiej kuchni.

Spotkanie było bardzo udane, zarówno pod 
względem wytężonej pracy jak i rozwoju kul-
turowego, poznania Polski i jej obyczajów. 
Z niecierpliwością czekamy na przyjazd uc-
zniów, który odbędzie się w marcu 2015 
roku.

Nagroda Marszałka 
Sejmu RP dla 
młodzieży z MOW 
w Kamionku Wielkim

Magda Dryl

Ogromny artystyczny sukces odniosła grupa 
teatralna z Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kamionku Wielkim pod-
czas odbywającej się w dniu 27.11.2014 na 
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
– Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystyc-
znych Realizacji „OSPAR 2014”.

Jest to impreza artystyczna, organizowana 
przez środowisko akademickie Warszawy dla 
placówek opiekuńczych, wychowawczych, po-
prawczych, socjoterapeutycznych i psychopro-
fi laktycznych z całej Polski.

W przeglądzie wzięło udział 30 placówek 
z całego kraju. Poziom tegorocznych prezen-
tacji był bardzo wysoki, mimo to grupa te-
atralna z ośrodka w Kamionku Wielkim, 
tradycyjnie już znalazła się w ścisłym gronie 
laureatów tego przeglądu. Jury za spektakl 
„Zamach” w wykonaniu wychowanków MOW, 
przyznało im drugą co do rangi Nagrodę 
Główną ufundowaną przez Marszałka Sejmu 
RP Radosława Sikorskiego.

Spektakl „Zamach” zrealizowany został w form-
ie dramy teatralnej z muzyką wykonywaną na 
żywo. Na scenie muzykę wykonali wychow-
ankowie: Krzysztof Fabich (perkusja), Robert 
Rutkowski (gitara basowa) oraz wychowawca 
Michał Basek (gitara prowadząca) Pozostali 



Starostwo Powiatowe w Elblągu

36

wychowankowie: Mariusz Talarowski, Mar-
iusz Schielke, Patryk Alicki, Damian Wiec-
zorkiewicz, Patryk Szczepański, Mikołaj 
Hyży, Mateusz Mejer, Marcin Buliński, Ed-
ward Kosiński i Oskar Kaczmarek wystąpili 
na scenie w rolach aktorskich. Narratorem 
był wychowawca Bogdan Płocheć. Należy 
podkreślić fakt, że wszyscy wychowankowie 
to debiutanci i wystąpili przed publicznością 
po raz pierwszy w życiu. Mimo to spisali się 
doskonale, co doceniło swoim werdyktem 
Jury.

W spektaklu „Zamach” młodzi aktorzy poka-
zali, jak bardzo negatywny wpływ na grupę 
ludzi (społeczność) może mieć jednostka ludz-
ka. Widz mógł zobaczyć, jak jeden człowiek 
poprzez swoje chore ambicje, może zupełnie 
zdestabilizować prawidłowo funkcjonującą 
społeczność i odebrać jej tożsamość. Pojawia 
się zatem dla obserwatora ostrzeżenie i pew-
na refl eksja, że jeżeli w porę społeczność nie 
potrafi  przeciwstawić się autorytarnym am-
bicjom jednostki, to skutki tego mogą być dla 
niej tragiczne…

Reżyserami i autorami spektaklu byli wychow-
awcy; Bogdan Płocheć i Michał Basek.

Gdy w polu 
żniwa, Ty baw się 
i niebezpieczeństw 
unikaj
Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 24 cz-
erwca starosta Sławomir Jezierski wręczył 
okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe 

laureatom II edycji Powiatowego Konkur-
su Plastycznego 2014 dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem: „Gdy w polu żniwa, Ty baw się 
i niebezpieczeństw unikaj”.

Nagrody otrzymali:

Grupa I, kategoria wiekowa: 5 – 8 lat:

I miejsce – Hanna Firlej – Szkoła Podstawowa 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Bielicy

II miejsce – Oliwia Mroczek – Przedszkole 
Miejskie w Tolkmicku

III miejsce – Daniel Kokłowski – Szkoła Pod-
stawowa w Łęczu

IV miejsce – Łukasz Walentynowicz – Zespół 
Szkół w Gronowie Górnym

V miejsce – Mateusz Lewczuk – Szkoła Pod-
stawowa w Pilonie

Grupa II, kategoria wiekowa: 9 – 12 lat:

I miejsce – Julia Perkowska – Szkoła Podsta-
wowa w Pilonie

II miejsce – Marta Kuczuro – Zespół Szkół 
w Gronowie Górnym

III miejsce – Julia Urbańska – Szkoła Podsta-
wowa w Milejewie

IV miejsce – Martyna Mazur – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Gronowie Górnym

V miejsce – Kamila Niziołek – Szkoła Podsta-
wowa w Godkowie
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Finał XII edycji 
Powiatowego 
Konkursu 
Piosenki Obcej

Tomasz Rozenbajgier

Tegoroczna XII Edycja Powiatowego Konkursu 
Piosenki Obcej już za nami. 7 listopada w auli 
Zespołu Szkół w Pasłęku na zaproszenie To-
warzystwa Pomocy LO w Pasłęku oraz Dyrekcji 
szkoły spotkała się młodzież szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, by walczyć o uz-
nanie i nagrody w największej muzycznej im-
prezie naszego powiatu.

Uczniowie wykonywali piosenki w języku 
angielskim, włoskim, rosyjskim, francuskim 
i japońskim, a ich zmaganiom uważnie 
przyglądało się jury w składzie: przewodniczący 
– rzecznik prasowy Starosty Elbląskiego Marek 
Murdzia, członkowie: Robert Furs (muzyk in-
strumentalista i dyrygent chóralny) i Bar-
tosz Krzywda (kompozytor, aranżer, produ-

cent muzyczny i pianista), a także sekretarz 
jury z ramienia organizatora imprezy Elżbieta 
Czerska.

W tym roku w imprezie udział wzięli uczniow-
ie z Pasłęka, Elbląga, Młynar, Miłakowa, Nowa-
kowa, Gronowa Elbląskiego, Gronowa Górnego 
i Ornety, wykonanych zostało w sumie 46 pi-
osenek w dwóch kategoriach: wykonawcy in-
dywidualni i zespołowi (w tym duety).

Jury postanowiło wynagrodzić następujących 
wykonawców:

w kategorii szkoły gimnazjalne wykonawca 
zespołowy I miejsce zajął duet: Maja Mack-
iewicz i Bartosz Furman (Gimnazjum nr 1 
w Pasłęku, opiekun: Iwona Jachimek), II mie-
jsce – duet: Karolina Mucha i Jakub Milc-
zanowski (Gimnazjum w Miłakowie, opiekun: 
Joanna Romanik), III miejsce – duet: Kacper 
Lewandowski i Karolina Antoniak (Gimnazjum 
nr 1 w Ornecie, opiekunowie: Anna Lipińska 
i Krzysztof Kacynel), a wyróżnienie otrzymał 
duet: Karolina Klonowska i Katarzyna Syput 
(Gimnazjum nr 7 w Elblągu, opiekunowie: 
Eliza Kaczmarczyk i Tomasz Cybulski);

w kategorii szkoły gimnazjalne wykonawca in-
dywidualny: I miejsce zajęła Natalia Klimec-
zko (Gimnazjum w Gronowie Elbląskim, op-
iekun: Anetta Witkowska), II miejsce – Natalia 
Więckiel (Gimnazjum nr 1 w Ornecie), III 
miejsce powędrowało do Gabrieli Żołądek 
(Gimnazjum nr 1 w Ornecie), a wyróżnienie 
otrzymała Pola Żylis (Gimnazjum nr 1 
w Pasłęku);

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne 
wykonawca zespołowy: I miejsce zajął 
zespół „Jagiellończyk” z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu (op-
iekun: Barbara Marcinkiewicz), II miejsce 
zajął duet: Katarzyna Mucińska i Tamara 
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Żurawska (Zespół Szkół Turystyczno-Hotel-
arskich w Elblągu, opiekun: Benita Kończak), 
III miejsce zajął Zespół z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu 
(opiekun: Ewelina Skoczylas), a wyróżnienie 
otrzymał Rafał Domel z Zespołu Szkół Mechan-
icznych w Elblągu (opiekun: Jarosław Stryjc-
zyk), który rapował piosenkę Eminema „Mon-
ster” w duecie z koleżanką;

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne wykon-
awca indywidualny: I miejsce zajęła Agata 
Ogórek (IV LO w Elblągu, opiekun: Dorota 
Gorczyńska), II miejsce – Karolina Piejdak 
(I LO w Elblągu, opiekun: Izabela Świerżewska), 
III miejsce zajął uczeń Zespołu Szkół Turysty-
czno-Hotelarskich w Elblągu Patryk Żywczyk, 
natomiast wyróżnienie powędrowało do Urs-
zuli Spychalskiej z Zespołu Szkół Technicznych 
w Elblągu.

Widownia również oddawała swój głos na 
Nagrodę Publiczności, czyli najnowszą wieżę 
Sony, którą otrzymał duet z Gimnazjum nr 1 
w Pasłęku: Maja Mackiewicz i Bartosz Furman, 
przygotowywani przez Iwonę Jachimek.

Jak co roku na zwycięzców naszego konkursu 
czekały atrakcyjne nagrody, m.in. wieża, tab-
lety, radioodtwarzacze, słuchawki, pendrive’y, 
kalkulatory i książki, ufundowane przez To-

warzystwo Pomocy LO w Pasłęku, Starostwo 
Powiatowe w Elblągu oraz Radę Rodziców przy 
Zespole Szkół w Pasłęku.

Organizacja tej imprezy nie byłaby możliwa, 
gdyby nie zaangażowanie wielu osób, które 
czyniły to w ramach wolontariatu. Szczególnie 
serdeczne podziękowania składam Pasłęckiemu 
Ośrodkowi Kultury za wypożyczenie sprzętu 
i panu Wiesławowi Nasiadko, który razem 
z uczniem kl. III a Hubertem Kostyrą zajęli się 
oprawą muzyczną naszego konkursu. Kolejne 
podziękowania składam Natalii Brzezińskiej 
z kl. III b i Kamilowi Kisielowi z kl. III a, którzy 
po raz trzeci wspaniale prowadzili całość im-
prezy, a także uczniom klas II d za opiekę 
nad gośćmi i III T za wykonanie dekoracji. 
Nieocenioną pomocą służyli także nauczy-
ciele języków obcych Zespołu Szkół w Pasłęku, 
jednocześnie członkowie naszego Towarzystwa 
Pomocy LO: Beata Pierlejewska, Sylwia Jan-
iszewska, Elżbieta Czerska, Oksana Mazuryk, 
Izabela Raczyńska, Anna Żołądek i Jolanta 
Sokołowska. Dziękuję również skarbnikowi 
TPLO pani Zenonie Piróg za oprawę fi nansową 
i zapewnienie wyżywienia uczestnikom, panu 
Mariuszowi Mackiewiczowi m.in. za wyko-
nanie dyplomów, podziękowań i dokumentacji 
fotografi cznej, a także pracownikom adminis-
tracji i obsługi za pomoc w oprawie technicznej 
i porządkowej. Na końcu dziękuję szczególnie 
mocno Dyrektorowi Zespołu Szkół w Pasłęku 
pani Katarzynie Panimasz i Radzie Rodziców 
szkoły za wspieranie nas na każdym etapie 
przygotowań do imprezy i pomoc fi nansową.
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Wyśpiewajmy 
naszą historię

Zbigniew Kęska

12 listopada pod patronatem starosty 
elbląskiego Sławomira Jezierskiego odbył się 
w Szkole Podstawowej w Łęczu im. Morsk-
iego Oddziału Straży Granicznej Powiatowy 
Konkurs Piosenki Patriotycznej „Wyśpiewajmy 
naszą historię”.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz 
samorządowych Powiatu Elbląskiego i Gminy 
Tolkmicko: przewodniczący Rady Powiatu 
Ryszard Zagalski, wiceprzewodniczący Zbig-
niew Rutkowski, starosta Sławomir Jezier-
ski, przewodnicząca Rady Gminy Tolkmicko 
Maria Wodzianicka, burmistrz Tolkmicka An-
drzej Lemanowicz, komendant placówki SG 
w Elblągu ppłk Arkadiusz Kulik.

W 2010 roku, podczas pierwszej edycji 
konkursu, wzięły w nim udział trzy szkoły, zaś

w tegorocznej 87 uczestników reprezentujących 
12 szkół.

Tegoroczny konkurs tematycznie związany 
był z Powstaniem Warszawskim, którego 70 
rocznicę obchodziliśmy w tym roku.

Jury pod przewodnictwem kapelmistrza Orki-
estry Morskiego Oddziału SG kpt. SG Jarosława 
Rywalskiego oceniło przygotowane na festiwal 
piosenki. Nagrody przyznano w następujących 
kategoriach:

Soliści młodsi:

I Nikola Fiedor (Jegłownik), Janek Szymański 
– SP Tolkmicko

II Amelia Zalewska – SP Łęcze

III Mateusz Lewczuk – SP Pilona

Soliści starsi:

I Maksymilian Gruchalski – SP Łęcze

II Żaneta Mała – SP Błudowo

III Adrian Ostręga – SP Słobity
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Zespoły:

I Świetliki z Jedenastki – SP 11 Elbląg

II Duet Alicja Bogdanowicz i Kacper Turczyn 
– SP Łęcze

III Każdy śpiewać może – SP Jegłownik

Wyróżnienie zespół z SP 25 Elbląg

Współorganizatorami konkursu byli: Starost-
wo Powiatowe w Elblągu, Gmina Tolkmicko
i Morski Oddział Straży Granicznej, którego 
orkiestra reprezentacyjna podczas festiwalu 
zagrała koncert. Wsparcia przedsięwzięciu 
udzielili również Centrum Sportowo-Biz-
nesowe w Elblągu, Oddział IPN w Gdańsku 
i Tartak Jagodno.

Warsztaty kulinarne 
dla dzieci i młodzieży

Andrzej Nitka

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy dzie-
ci i młodzież ze szkół oraz placówek 
oświatowych naszego powiatu, leżących na 
obszarze działania Stowarzyszenia Łączy Nas 
Kanał Elbląski – Lokalna Grupa Działania, 
uczestniczyła w warsztatach kulinarnych 
przybliżających kuchnię Żuławską. Zajęcia 
te odbywały się w Folwarku Żuławskim we 
Władysławowie, gmina Elbląg, w ramach pro-
jektu pt. „Dziedzictwo kulinarne Żuław”, który 
był współfi nansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla małych projek-
tów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013.

W trakcie zajęć prowadzonych przez szefa 
kuchni Roberta Mikulicza, uczestnicy mie-
li możliwość własnoręcznego przygotow-
ania potraw stanowiących dziedzictwo kuli-
narne Żuław, dzięki czemu mogli zapoznać 
się z potrawami i zwyczajami kulinarnymi 
mieszkańców Żuław, którzy zamieszkiwali ten 
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teren przed drugą wojną światową. W ramach 
projektu opublikowana zostanie także książka 
kucharska, która będzie zawierać przepisy ze 
zdjęciami przygotowywanych w czasie warsz-
tatów potraw oraz kalendarz na 2015 r.

W warsztatach wzię ło  udział  20 
dziesięcioosobowych grup uczniów wraz z op-
iekunami z następujących szkół i placówek 
oświatowych: Szkoła Podstawowa w Gronowie 
Elbląskim, Szkoła Podstawowa w Pilonie, Gim-
nazjum w Dobrym, Gimnazjum w Gronow-
ie Elbląskim, Gimnazjum Nr 2 w Pasłęku, 
Zespół Szkół w Pasłęku, Zespół Szkół Eko-
nomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ka-
mionku Wielkim.

Łącznie w warsztatach wzięło udział 200 uc-
zniów, którym towarzyszyło 20 opiekunów. 
Całkowity planowany koszt projektu to 18 
919,90 zł, wkład własny Powiatu Elbląskiego 
3103,58 zł, a kwota dofi nansowania 15 816,32 
zł.

Dożynki Powiatowe 
2014 w Markusach

Marek Murdzia

Przy pięknej, słonecznej pogodzie i dużej 
frekwencji publiczności odbyło się tegoroc-
zne Powiatowe Święto Plonów w Markusach. 
Goście z całego powiatu zjechali się w sobotę, 
20 września, już od rana, aby o godzinie 13:30 
wziąć udział w tradycyjnym korowodzie 
dożynkowym, który w towarzystwie kape-
li ludowej i śpiewów przeszedł spod Urzędu 
Gminy w Markusach na plac w centrum wsi. 

Była to doskonała okazja, aby podziwiać kunsz-
townie plecione tradycyjne wieńce dożynkowe, 
których aż 14 zostało zgłoszonych przez gminy 
do udziału w konkursie.

Mszę świętą w intencji rolników celebrował 
Biskup Elbląski Jacek Jezierski, który poświęcił 
chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów oraz 
przygotowane wieńce.

Gospodarzami – starostami tegorocznych 
dożynek powiatowych byli Agnieszka Za-
skalska i Marek Kalinowski. Pani Agnieszka 
wraz z mężem Krzysztofem i córką Wiktorią 
prowadzi gospodarstwo od 2003 roku. W obec-
nej chwili posiada 250 ha. Prowadzi produkcję 
roślinną: pszenica na areale 130 ha (wydajność 
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8,5 ton z ha), rzepak na areale 35 ha (wydajność 
4,5 ton z ha). Na pozostałej części gospodarst-
wa znajdują się użytki zielone przeznaczone 
dla bydła.

Prowadzona jest także produkcja zwierzęca, 
obecnie 120 szt. bydła .W stadzie jest 35 szt. 
krów mlecznych od których oddano 250 tys. 
litrów mleka. W gospodarstwie znajduje się też 
bydło mięsne rasy „Szaroles”, bydło opasowe 
oraz trzoda chlewna w ilości 65 sztuk.

W gospodarstwie prowadzone są cały czas in-
westycje. W ostatnim czasie zostały zakupione 
ciągniki rolnicze wraz z potrzebnym sprzętem 
oraz kombajn zbożowy o dużej wydajności.

Z kolei Marek Kalinowski wraz z żoną i synami 
prowadzi gospodarstwo rodzinne o powierzch-
ni ok. 120 ha o profi lu mleczno-roślinnym. 
Państwo Kalinowscy zajmują się hodowlą 
bydła – łącznie ok. 100 sztuk, w tym 50 krów. 
Roczna sprzedaż mleka wynosi około 400 
tys. litrów. Gospodarstwo wyposażone jest 
w sprzęt niezbędny do produkcji, średnie pl-
ony wynoszą: ponad 8 ton pszenicy z 1 ha 
oraz 4,5 tony rzepaku z 1 ha. Pan Marek za-
jmuje się działalnością społeczną, m.in. jest 
wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej 
w Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK, rad-
nym Gminy Markusy, członkiem komitetu 
członkowskiego Powiślańskiego Banku 
Spółdzielczego w Kwidzynie. Gospodarstwo 
Państwa Kalinowskich brało udział w licznych 
konkursach i pokazach i korzystało z funduszy 
unijnych SAPARD oraz PROW.

Symboliczny bochen chleba wypieczony 
z tegorocznych plonów przyjął od gospodarzy 
dożynek wicestarosta Maciej Romanowski, 
który w ciepłych słowach podziękował wszyst-
kim rolnikom za ich roczny trud.

Specjalny gość dożynek, marszałek wojewódz-
twa Jacek Protas wręczył Odznaki Honorowe 
za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Maz-
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urskiego przyznane: Bogdanowi Szymanowsk-
iemu, Krzysztofowi Wiczyńskiemu, Annie 
Łowieckiej i Tadeuszowi Kawie.

Następnie przewodniczący Zarządu Powiatowe-
go Izb Rolniczych Roman Puchalski wręczył 
nagrody dla najlepszych rolników z powiatu 
elbląskiego.

Jak zwykle wielkie emocje wzbudzał konkurs 
na tradycyjny wieniec dożynkowy. W tym roku 
główne nagrody otrzymały wspaniałe wieńce 
zgłoszone przez:

I miejsce – Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju 
Różyce w Rejsytach, gm. Rychliki;

II miejsce – Sołectwo Piastowo;

III miejsce – Sołectwo Władysławowo.

Nagrodzono również najlepsze stoiska wiejsk-
ie, które mogli podziwiać wszyscy uczestnicy 
dożynek:

I miejsce – Miejsko-Gminny Dom Kultury 
w Tolkmicku „Praktyczna Pani”;

II miejsce – Stowarzyszenie „Wierzba” Janowo 
– Kazimierzowo;

III miejsce – Sołectwo Zwierzno.

Oprócz tradycyjnych elementów dożynkowego 
festynu, organizatorzy przygotowali moc atrak-
cji w postaci licznych konkursów, rozgrywek 
sportowych, pokazów Policji, występów arty-
stycznych. Gwiazdą wieczoru był elbląski zespół 
szantowy Th e Nierobbers. Całość zakończyła 
wieczorna zabawa taneczna.

II Powiatowe Igrzyska 
Samorządowe

Marek Murdzia

26 lipca odbyły się w Rychlikach II Powiatowe 
Igrzyska Samorządowe. Celem imprezy była 
popularyzacja kultury fi zycznej wśród radnych 
i pracowników administracji samorządowej 
oraz integracja samorządów lokalnych. W za-
wodach wzięło udział 9 reprezentacji gmin 
i Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Rozegrano w sumie dziewięć konkurencji, 
które w zabawny sposób nawiązywały do 
urzędniczej codzienności. Na przykład, zawod-
niczki rzucały dyskiem, którym była 3,5 calowa 
dyskietka komputerowa, zaś panowie mieli do 
dyspozycji nieco większy dysk, bo 5 calowy. 
Siłowa konkurencja „spacer farmera” polegała 
na jak najszybszym pokonaniu slalomu z dwo-
ma kartonami papieru do kserokopiarki. I choć 
rywalizacja między drużynami była bardzo 
ambitna, to zawody upłynęły w bardzo sym-
patycznej atmosferze i duchu fair play.
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Na zakończenie organizator, wójt gminy Ry-
chliki, Henryk Kiejdo wręczył najlepszym 
drużynom puchary, najlepsi zawodnicy 

w poszczególnych konkurencjach otrzymali 
okolicznościowe medale.

W punktacji generalnej I miejsce zajęła rep-
rezentacja gminy Gronowo Elbląskie, II mie-
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jsce – reprezentacja gminy Godkowo, zaś III 
miejsce zajęła reprezentacja gminy Pasłęk.

Drużyna Starostwa Powiatowego w Elblągu 
zaprezentowała wyrównany poziom spor-

towy, zdobywając medale w następujących 
konkurencjach:

– złoty medal w pchnięciu kulą kobiet – Ju-
styna Terebus;

– srebrny medal w kręglach – Karina 
Ulewska;

– brązowy medal w rzucie dyskiem mężczyzn 
– Jacek Augustynowicz (kapitan zespołu).

Wszystkim drużynom, zawodniczkom i za-
wodnikom gratulujemy udziału i sportowych 
sukcesów, zaś organizatorom dziękujemy za 
gościnne przyjęcie!

Pasłęcki Maraton MTB
Sławomir Borysewicz

21 czerwca 2014 roku odbył się I Pasłęcki Mara-
ton MTB. To pierwsza tego typu impreza, jaka 
odbyła się w Pasłęku. Ciekawa i wymagająca 
trasa, wzorowo zabezpieczona przez służby 
porządkowe i uczniów z Zespołu Szkół 
w Pasłęku, przyciągnęła na start około 100 za-
wodników, wśród których pojawili się również 
licencjonowani zawodnicy z Trójmiasta.

Przed startem głównym odbył się wyścig 
dzieci na dystansie około 1 km. Wzbudził 
on duże emocje wśród widzów jak i samych 
startujących.

Klasyfi kacja dzieci:

Dziewczynki

1. Katarzyna Maksymiuk
2. Łucja Gajownik
3. Hanna Gajownik
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Chłopcy 2003-2004

1. Piotr Jurczyk
2. Szymon Oman
3. Maciej Mackiewicz
4. Arek Krawiecki
5. Jakub Liwski

Chłopcy 2001-2002

1. Dawid Poniatowski
2. Michał Mackiewicz

Najdłuższy dystans 54 km wśród mężczyzn 
wygrał Mateusz Zdanowicz reprezentujący 
Hotel Cztery Brzozy Gdańsk. Najlepszą 
kobietą okazała się Ilona Sobieska. Dystans 
27 km wśród mężczyzn wygrał Tomasz Brzós-
ka z Namagnezowani Red-White Tea. Na tym 

dystansie wśród kobiet najlepsza była Bożena 
Adamczyk z KB BiegamBoLubię Pasłęk, która 
na co dzień uprawia biegi długodystansowe.

Impreza odbyła się pod Patronatem Burmistrza 
Pasłęka. Organizatorami imprezy byli: Mus-
tang Team Pasłęk, Uczniowski Klub Sportowy 
Lider, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Sz-
kolny Związek Sportowy w Pasłęku.

Sponsorami imprezy byli:

Starostwo Powiatowe w Elblągu, PAMAX 
– Maria Lisowska, TRANS-TANK – Joan-
na Kisielewska, Braniewsko- Pasłęcki 
Bank Spółdzielczy w Pasłęku, PROMUS – 
J.Muszyński, A & Z – W. Rogowski, sklep row-
erowy NEKSUS z Elbląga – P. Fercho & D. Fer-
cho, LOLBIT – M. Rokicki, DAVE DESIGN 
– P.Klarecki , GORDON – G. Szydłowski, Cuk-
iernia Hildebrandt – M. Zarzeka, ABS POL-
SKA – T. Tyszecki.

Podsumowanie 
osiągnięć sportowych 
sezonu 2013/2014

Marek Murdzia

Tradycyjnie już od 15 lat podczas Dożynek 
Powiatowych podsumowywane są osiągnięcia 
sportowe minionego sezonu, wręczane są nagro-
dy Starosty Elbląskiego, puchary i wyróżnienia. 
20 września podczas uroczystości w Markusach 
wicestarosta Maciej Romanowski wręczył na-
grody Starosty Elbląskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury fi zycznej i sportu za rok 
2014.

W tym roku nagrody otrzymało troje zawod-
ników osiągających wybitne wyniki sportowe, 
dwóch trenerów i jeden działacz sportowy. 
Poniżej prezentujemy ich sylwetki. Wyróżniony 
został również Klub Sportowy „Polonia” Pasłęk 
za awans do IV ligi piłkarskiej.

Przewodniczący Elbląskiego Szkolnego 
Związku Sportowego przedstawił punktację 
generalną systemu sportowej rywalizacji szkół 
z terenu powiatu elbląskiego. Okolicznościowe 
puchary najbardziej usportowionym szkołom 
w powiecie wręczali marszałek Jacek Protas 
i wicestarosta Maciej Romanowski.
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Wśród szkół podstawowych najwyżej 
sklasyfi kowano:

1. SP Młynary – 815 pkt.
2. SP Tolkmicko – 610 pkt.
3. SP Zwierzno – 575 pkt.

Wśród gimnazjów najwyższe miejsca zajęły:

1. Gimnazjum w Tolkmicku – 660 pkt.
2. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim – 650   
pkt.
3. Gimnazjum w Młynarach – 640 pkt.

W ramach miejsko-powiatowej Liceali-
ady najwyżej sklasyfi kowaną szkołą powiatu 
elbląskiego okazał się w kategorii chłopców 
Zespół Szkół w Pasłęku, który zajął 3. miejsce. 
W kategorii dziewcząt Zespół Szkół Ekonom-
icznych i Technicznych w Pasłęku zajął ostate-
cznie 5. miejsce.

Sylwetki laureatów nagrody Starosty 
Elbląskiego 

za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
fi zycznej i sportu za rok 2014

Marek Białogrzywy - nauczyciel wychowania 
fi zycznego z 15-letnim stażem pracy. Obec-
nie pracuje w Gimnazjum nr 1 w Pasłęku. 
Wraz ze swoimi podopiecznymi bierze udział 
w wielu imprezach sportowych, odnosząc su-

kcesy na poziomie powiatu, rejonu, regionu 
i w finałach wojewódzkich. Jest aktywnym 
organizatorem zawodów sportowych na te-
renie Pasłęka i powiatu elbląskiego. Dzięki 
jego zaangażowaniu, umiejętności mobiliza-
cji uczniów, rodziców i innych nauczycieli 
Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w roku szkolnym 
2013/2014 zajęło I miejsce w punktacji gener-
alnej Gimnazjady Powiatu Elbląskiego. 

Dominika Hawryszko – piłkarka ręczna 
reprezentująca Klub Sportowy „Truso” Elbląg. 
Mimo młodego wieku może pochwalić się spo-
rymi osiągnięciami w piłce ręcznej: została kil-
kukrotnie najlepszą zawodniczką ogólnopol-
skich i międzynarodowych turniejów piłki 
ręcznej. W 2014 roku została powołana do 
Kadry Narodowej, w której przygotowuje się 
do mistrzostw Europy w 2015 roku. Domini-
ka skutecznie godzi wysokie wyniki sportowe 
z nauką szkolną.

Kacper Oleszczuk – lekkoatleta reprezentujący 
Klub Sportowy „Polonia” Pasłęk. Ma na swoim 
koncie wiele sportowych sukcesów w rzucie 
oszczepem rangi krajowej i międzynarodowej. 
Z najważniejszych osiągnięć ostatnich se-
zonów można wymienić mistrzostwo Pol-
ski w 2012 r., mistrzostwo Polski juniorów 
LZS w 2012 r., udany występ na Mistrzost-
wach Świata Juniorów w Barcelonie w 2012 
r., 1. miejsce na Mityngu Lekkoatletycznym 
w Halle (Niemcy 2013 r.), wicemistrzostwo 
Polski juniorów w 2013 r., 4. miejsce na Mis-
trzostwach Europy Juniorów we Włoszech 
w  2013 r., 2 miejsce na Młodzieżowych Mis-
trzostwach Polski w Inowrocławiu w 2014 r.
Swoimi osiągnięciami i sportową postawą 
promuje powiat elbląski w kraju i w Europie.

Rafał Staszewski – bokser reprezentujący 
Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” 
Elbląg. Mimo krótkiego stażu w tej dyscy-
plinie sportu osiągnął wiele tytułów na rin-
gach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Najważniejsze osiągnięcia ostatnich sezonów: 
brązowy medalista na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w boksie w 2012 roku, wi-
cemistrz Pucharu Polski Juniorów w 2013r., 
ćwierćfinalista Młodzieżowych Mistrzostw 
Świata – Sofi a 2014 r.

Zbigniew Witkowski – założyciel Sportowe-
go Klubu Jeździeckiego „Baskil” Rzeczna. 
Trener i opiekun zawodników i zawodniczek, 
sędzia międzynarodowy, miłośnik i propa-
gator sportu jeździeckiego na terenie Warm-
ii i Mazur. Organizator wielu zawodów kon-
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nych w skokach przez przeszkody Promuje nie 
tylko tę wyjątkową dyscyplinę sportu, ale także 
piękno Stadniny Koni i regionu elbląskiego. 
Jego wychowankowie, jako zawodnicy rep-
rezentowali barwy powiatu i województwa, 
osiągając wysokie wyniki sportowe.  

Eugeniusz Zapolski – od ponad 15 lat jest 
organizatorem największego i najbardziej 
masowego systemu rozgrywek dla dzie-
ci i młodzieży z powiatu elbląskiego, jakimi 
są Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
Powiatowa Gimnazjada, Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Licealiada”. Łącznie 
w ramach Powiatowego Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci i Młodzieży przeprowadził 
blisko 1,5 tys. imprez z udziałem ponad 100 
tys. uczniów. Ponadto był współorganizatorem 
międzynarodowych i ogólnopolskich imprez 
sportowych dla dzieci i młodzieży promujących 
Powiat Elbląski.

WYRÓŻNIENIE

Klub Sportowy „Polonia” Pasłęk – najwyżej 
sklasyfikowana drużyna piłki nożnej sen-
iorów w powiecie elbląskim. Zdobyła awans do 
grupy rozgrywkowej IV ligi piłkarskiej, który 
przyczynił się do szerokiej promocji tej dyscy-
pliny sportu wśród młodzieży na terenie mia-
sta i gminy Pasłęk, jak i powiatu elbląskiego. 
Drużyna składa się głownie z własnych wy-
chowanków, a klub szkoli ok. 130-osobową 
grupę dzieci i młodzieży.

Mistrzostwa Regionu 
Warmińsko-
Mazurskiego 
w Rzucie Podkową 

W dniu 19 lipca 2014 r. w Gronowie Elbląskim 
odbyły się VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Re-
gionu Warmińsko-Mazurskiego w Rzucie 
Podkową pod patronatem Starosty Elbląskiego 
i Wójta Gminy Gronowo Elbląskie. Organiza-
torem zawodów był Klub Sportowy SIODŁO 
z Kępniewa.

W zawodach wzięło udział 70 osób z różnych 
regionów Polski, z takich miejscowości jak: By-
dgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Rachowo, 

Gronowo Elbląskie oraz Markusy. Przy pięknej 
pogodzie w szranki stanęły 22 kobiety i 48 
mężczyzn, reprezentując 15 drużyn.
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Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
prezentują się następująco:

Kategoria kobiet:

I. Teresa Górska – Klub Sportowy SIODŁO
II. Anna Banasik – Klub JEDNOŚĆ 

Bydgoszcz
III. Elżbieta Żukowska – Klub Sportowy 

SIODŁO

Kategoria mężczyzn:

I. Franciszek Szeremiuk – Stowarzyszenie 
Rachowo

II. Aleksander Mackiewicz – LOTOS 
Gdańsk

III. Stanisław Parzych – Klub Sportowy 
SIODŁO

Kategoria drużynowa:

I. Rachowo I
II. SIODŁO
III. LOTOS Gdańsk
IV. WYDMY Bydgoszcz
V. JEDNOŚĆ Bydgoszcz

Zwycięzcom wręczono puchary oraz cenne 
nagrody.

Imprezę zorganizowano przy wsparciu fi nan-
sowym Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz 
gminy Gronowo Elbląskie, a także przy udziale 
licznych sponsorów i darczyńców. 

Wojewódzka 
Inauguracja 
Sportowego Roku 
Szkolnego 2014/2015
Park ekologiczny im. Stanisława Pankalli 
w Pasłęku gościł młodych lekkoatletów podczas 
Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku 
Szkolnego 2014/2015. Należy wspomnieć, że 
jednym z głównych organizatorów imprezy był 
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy Ze-
spole Szkół w Pasłęku.

Około 800 zawodniczek i zawodników 
z całego województwa w kategorii szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych rywalizowało w biegach przełajowych 
na dystansach około 500 i 1200 metrów. 
W zawodach bardzo dobrze wypadli ucznio-

wie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technic-
znych w Pasłęku oraz Zespołu Szkół w Pasłęku. 
Dziewczęta i chłopcy z tych szkół zdoby-
li pierwsze miejsca drużynowo w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych województwa 
warmińsko–mazurskiego.

Wyniki drużynowe dziewcząt:

1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicz-
nych w Pasłęku

2. Zespół Szkół w Nowym Mieście 
Lubawskim

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu

Wyniki drużynowe chłopców:

1. Zespół Szkół w Pasłęku
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicz-

nych w Pasłęku
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Piszu.



Starostwo Powiatowe w Elblągu

50

Poznajemy 
Wysoczyznę 
i Zalew Wiślany

Andrzej Nitka

W wakacje bieżącego roku Stanica Wodna 
w Nadbrzeżu dwukrotnie gościła 20-osobowe 
grupydzieci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu gminu Milejewo, 
Młynary i Tolkmicko. Okazją do tego były zor-
ganizowane przez Powiat Elbląski przy dużym 
zaangażowaniu Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kamionku Wielkim, w ram-
ach projektu „Poznajemy Wysoczyznę i Zal-
ew Wiślany”, warsztaty sportowo-edukacyjne. 
Projekt ten był współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla 
małych projektów Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Pierwszy turnus warsztatów odbył się w dnia-
ch 30 czerwca – 6 lipca 2014 r., uczestniczyły 
w nim dzieci ze szkół podstawowych w Mile-
jewie, Błudowie, Młynarach, Pogrodziu, Łęczu, 
Tolkmicku i Suchaczu. Natomiast drugi turnus, 
w którym wzięła udział młodzież z gimnazjów 
z Milejewa, Młynar i Tolkmicka, miał miejsce 
w dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2014 r. 

W ramach projektu młodzi ludzie mieli przede 
wszystkim możliwość udziału w zajęciach 
sportowych z kajakarstwa i żeglarstwa reali-
zowanych w Stanicy, na które przeznaczone 
były w całości pierwsze trzy dni każdego z tur-
nusów. Przez kolejne dwa dni poznawali oni 
walory przyrodnicze regionu w trakcie rajdu 

pieszego po Wysoczyźnie Elbląskiej z pracown-
ikiem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 
Elbląskiej oraz jego dziedzictwo kulturowe 
w trakcie wycieczki autokarowej z przewod-
nikiem z Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
Krajoznawczego. Dla uczestników warsztatów 
zorganizowano również zajęcia praktyczne 
z ceramiki i garncarstwa, pozwalające im na 
zapoznanie się z tą dziedziną twórczości silnie 
związaną z regionem.

Zwieńczeniem wypoczynku dzieci i młodzieży 
były pikniki rodzinne zorganizowane w Sta-
nicy Wodnej w Nadbrzeżu ostatniego dnia 
obu turnusów. Uczestniczyli w nich również 
mieszkańcy okolicznych miejscowości. 
W ich trakcie dla uczestników warsztatów 
i ich rodziców przeprowadzono następujące 
konkurencje:

- wyścig kajaków dwuosobowych na dystan-
sie 1000 m

- wyścig kajaków jednoosobowych na dystan-
sie 1000 m

- konkurs na rzut rzutką ratowniczą do celu
- konkurs na rzut podkową
- wyścig w workach
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- konkurs wiedzy.

Największe emocje wywoływały rodzinne 
wyścigi kajakowe, w których startowały 
dwuosobowe zespoły złożone z dziecka 
uczestniczącego w warsztatach wraz z jednym 
z rodziców, rodzeństwa lub wychowawcą/
instruktorem. Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji odbywających się zarówno 
na wodzie jak i na lądzie otrzymali nagro-
dy książkowe. Dopełnieniem przyjemnego 
wypoczynku nad wodą były potrawy z grilla 
i piękna letnia pogoda.

Dodatkowym aspektem projektu było wydanie 
ulotki informacyjnej o Stanicy Wodnej 
w Nadbrzeżu jako nowego obiektu turystyc-
znego nad Zalewem Wiślanym.

Łącznie w warsztatach wzięło udział 40 uc-
zniów, szkół podstawowych i gimnazjów, zaś 
w piknikach rodzinnych około 200 osób. Projekt 
obsługiwali pracownicy Starostwa Powiatowe-
go w Elblągu, MOW w Kamionku Wielkim 
oraz osoby zatrudnione w ramach projektu. 
Wspierało ich czterech wolontariuszy będących 
wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Kamionku Wielkim.

Całkowity koszt projektu to 36 277,50 zł, wkład 
własny Powiatu Elbląskiego 1 893,88 zł, a kwota 
dofi nansowania 34 383,62 zł. 

VI Festiwal Krainy 
Kanału Elbląskiego

Marek Murdzia

30 sierpnia odbył się w Elblągu VI Festiw-
al Krainy Kanału Elbląskiego. Jego organiza-
torem w tym roku było Starostwo Powiatowe 
w Elblągu we współpracy z partnerami po-
rozumienia w sprawie zachowania trwałości 
projektu „Zintegrowany system promocji tu-
rystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, tj. 
Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Star-
ostwami Powiatowymi w Iławie i Ostródzie 
a także Urzędem Miejskim w Elblągu. 

Festiwal otworzyła konferencja w Ratuszu Star-
omiejskim w Elblągu z udziałem Haliny Czar-
neckiej – dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Elżbiety 
Topolnickiej-Niemcewicz – prezesa Fun-
dacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, 
prof. Krzysztofa Młynarczyka - Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i prof. 
Edmunda Kizika – Instytut Historii Polskiej 
Akademii Nauk. Wykłady dotyczyły prowad-
zonej obecnie rewitalizacji Kanału Elbląskiego, 
historii i zabytków obszaru kanału Elbląskiego, 
walorów przyrodniczych tego regionu i ich 
znaczenia w rozwoju turystyki oraz roli me-
nonitów w rozwoju Żuław.

Wielkie sportowe emocje wzbudził turni-
ej piłki na wodzie o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego roz-
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grywany pomiędzy reprezentacjami powiatu 
elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego i Urzędu 
Marszałkowskiego. Po wyrównanych meczach, 
gdzie czasami o ostatecznym wyniku musiały 
decydować rzuty karne, na najwyższym stopniu 
podium stanęła drużyna Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie. 
Drugie miejsce zajęło Starost-
wo Powiatowe w Ostródzie, zaś 
trzecie miejsce przypadło rep-
rezentacji Starostwa Powiatowe-
go w Elblągu.

Po raz pierwszy w ramach Festi-
walu na rzece Elbląg odbyły się 
wyścigi łodzi smoczych, pod-
czas których emocje sięgnęły 
zenitu. Wystartowało 11 osad 
i w wyniku zaciętej rywaliza-
cji wyłoniono zwycięską trójkę: 
I miejsce zajęła reprezentacja 
PTTK oddział Ziemi Elbląskiej, 
II miejsce – Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Elblągu, III miejsce 
– Komenda Miejska 
Policji w Elblągu.

Miłośnicy pieszych 
wędrówek prowadzeni 
przez doświadczonych 
przewodników PTTK 
obeszli dwie trasy. Jed-
na z grup zwiedzała 
zabytki Starego Mi-
asta w Elblągu, dru-
ga - elbląskie parki. 
Odbyła się również 
wycieczka autokarowa 
po Żuławach ze zw-
iedzaniem stacji pomp 
w Różanach. 

To tylko niektóre z lic-
znych atrakcji, które 

organizatorzy przygotowali na cały festiwalowy 
dzień, tak aby każdy mieszkaniec naszego re-
gionu mógł znaleźć coś interesującego dla 
siebie.
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