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Gminne Jednostki
Jednostki Organizacyjne
Organizacyjne
Gminne
Urząd Gminy Elbląg
Wójt: Genowefa Kwoczek
Zastępca: Zygmunt Tucholski
Sekretarz: Krystyna Murawska
Skarbnik: Wioletta Kotkowska
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
tel. (055) 234-18-84, (055) 234-18-86
fax. 055 234-08-71
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
środa: 8:00-16:00
www.gminaelblag.pl
Zespół Szkół w Nowakowie
Dyrektor: Bogusław Milusz
Nowakowo 47,
82-310 Elbląg 2
tel. (055) 231-27-93
www.zsnowakowo.gminaelblag.pl
zsnowakowo@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Pilonie
Dyrektor: Edyta Rokita
Pilona, 82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 231-29-28
www.sppilona.gminaelblag.pl
sppilona1@interia.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik: Zbigniew Pawłowski
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
środa: 8:00-16:00
fax. 055 234-08-71
tel. (055) 237-10-65, (055) 237-10-66
www.gops.gminaelblag.pl
sekretariat@gops.gminaelblag.pl
Gimnazjum w Gronowie Górnym
Dyrektor: Kazimiera Pierzyńska
ul. Szmaragdowa 5,
82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 236-60-08
www.gimgg.gminaelblag.pl
gimgronowo@vp.pl
Szkoła Podstawowa w Węzinie
Dyrektor: Krystyna Bohdanowicz
Węzina, 82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 231-10-02
www.spwezina.gminaelblag.pl
sp.wezina@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor: Irena Marcińczuk
Komorowo Żuławskie 6,
82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 231-10-55
www.gok.gminaelblag.pl
gok6@op.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
w Gronowie Górnym
Dyrektor: Zenon Chmiel
ul. Szmaragdowa 5,
82-310 Elbląg 2
Tel. (055) 233-32-26
www.sp1gg.gminaelblag.pl
spnr1gg@gmail.com
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Prawo miejscowe
miejscowe
Prawo
A. Stawki podatku od nieruczęści zajętych na prowadzenie
Stawki za zaopatrzenie w wodę i
chomości na 2009 r. [w zł za m2]
działalności gospodarczej - 15.20,
odprowadzenie
ścieków
1.) od gruntów:
c.) zajętych na prowadzenie
obowiązujące od 01.07.2009 r. do
a.) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie
30.06.2010 r.
działalności gospodarczej bez
obrotu kwalifikowanym materiałem
1. Dopłaty Gminy Elbląg dla
względu na sposób zakwalifisiewnym – 9.24,
odbiorców indywidualnych i
kowania w ewidencji gruntów
d.) zajętych na prowadzenie
jednostek sektora publicznego do
i budynków – 0.71,
działalności gospodarczej w zakresie
taryf określonych przez EPWiK w
b.) pod jeziorami, zajętych na
udzielania świadczeń zdrowotnych –
Elblągu:
zbiorniki wodne retencyjne lub
2.16,
- woda - 0,98 zł/ za m3 brutto
elektrowni wodnych – 3.90,
e.) od pozostałych, w tym zajętych na
- ścieki - 1,45 zł/ za m3 brutto
c.) od pozostałych, w tym zajętych
prowadzenie odpłatnej statutowej
2. Ceny usług dla odbiorców
na prowadzenie odpłatnej stadziałalności pożytku publicznego
indywidualnych i jednostek
tutowej działalności pożytku
przez
organizacje
pożytku
sektora publicznego:
publicznego przez organizacje
publicznego pozostałych – 3.49.
- woda - 4,00 zł/ za m3 brutto
pożytku publicznego – 0.20.
3.) od budowli [% od wartości] - 2%
- ścieki - 4,60 zł/ za m3 brutto
2.) od budynków lub ich części
B. Stawka podatku rolnego na 2009
3.
Ceny
usług
dla
a.) mieszkalnych – 0.43,
rok wynosi – 47,00 zł za 1 dt
przedsiębiorców:
b.) związanych z prowadzeniem
C. Stawka podatku leśnego na 2009
- woda - 4,98 zł/ za m3 brutto
działalności gospodarczej oraz od
- ścieki - 6,05 zł/za m3 brutto
rok wynosi – 33,5566 zł za 1ha
budynków mieszkalnych lub ich
Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych: 1. Osoby prawne – do 15 każdego miesiąca
2. Osoby fizyczne: I rata do 15 marca II rata do 15 maja III rata do 15 września IV rata do 15 listopada

Kasa Urzędu Gminy

Kasa Urzędu Gminy znajduje się na
piętrze, przyjmuje wpłaty od
poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 14:00.
Wydawca
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
www.gminaelblag.pl
sekretariat@gminaelblag.pl

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Jezierski
przyjmuje w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 14:00.
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Białobrzeska
pod nr tel. 055 234 18 84 wew. 34
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14 Dożynki Gminne połączone z nadaniem Gminie Elbląg sztandaru
Droga Drużno-Karczowizna - Dłużyna-Klepa otwarta
Wizyta w gminie partnerskiej Barssel
Sprzęt informatyczny dla dzielnicowych
Promocja Gminy Elbląg na Jarmarku Św. Dominika

Czy wiesz, że ?

Gmina. Fakty, wydarzenia

14 Dożynki Gminne połączone z nadaniem Gminie Elbląg sztandaru

Wizyta w gminie partnerskiej Barssel

W niedzielę 13 września 2009
r. w Przezmarku odbyły się 14
Dożynki Gminne, które zostały
poprzedzone uroczystą Sesją Rady
Gminy podczas której radni podjęli
uchwałę w sprawie nadania Gminie
Elbląg sztandaru. Na zaproszenie
Przewodniczącego Rady w sesji
uczestniczyli radni, sołtysi,
przewodniczący zarządów osiedli,
przedstawiciele administracji
samorządowej
z
Panem
Grzegorzem Nowaczykiem wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, goście
z
zaprzyjaźnionej
Gminy
partnerskiej Czeczelnik z Ukrainy,
honorowi obywatele Gminy,
przedsiębiorcy, przyjaciele Gminy,
dyrektorzy gminnych jednostek
organiza-cyjnych oraz pracownicy
urzędu.
Msza Święta Dożynkowa
podczas której sztandar został
poświęcony, poprzedzona został
uroczystościami
związanymi
z symbolicznym przybiciem
Gwoźdźców w drzewcu sztandaru
przez jego fundatorów.
Podczas Mszy Świętej
nastąpiło poświęcenie sztandaru,
chleba dożynkowego oraz owoców,
wiązanki, wieńców. Tegorocznymi
starostami dożynek zostali
Katarzyna i Władysław Rękas z
Weklic.
Część artystyczną tegorocznych dożynek wypełniły
występy Ludowego Zespołu
„Janowiacy”, Zespołu „Wenus”,
duetu Piotr Gawin i Lidia Wiercicka,
Zespołu wokalno-instrumentalnego
„VEKI”.
Krystyna Murawska

Przedstawiciele Gminy Elbląg w
składzie Genowefa Kwoczek Wójt
Gminy,
Wojciech
Jezierski
Przewodniczący Rady, Ludwika
Cieciora Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Zabezpieczenia Socjalnego
oraz radni Grażyna Kabaja, Zenon
Marcińczuk w dniach 25-29.06.2009 r.
odwiedzili Gminę Partnerską Barssel.
Umowa o współpracy partnerskiej
między Gminą Elbląg o Gminą Barssel
została podpisana 16 marca 2001
roku. Gmina Barssel i Gmina Elbląg
są bardzo podobne zarówno pod
względem gospodarczym, jak
i geograficznym. Nasza Gmina leży 60
km od morza, ich gmina także leży 60
km od morza - mówi Pani Genowefa
Kwoczek Wójt Gminy Elbląg, - My
mamy 7 tysięcy mieszkańców, oni 12
tysięcy mieszkańców. U nas dominuje
mała i średnia przedsiębiorczość u
nich także. Oni mają pięć szkół i my
mamy pięć szkół. Wymieniamy się
doświadczeniami z kilku płaszczyzn
działania. Podczas tegorocznej wizyty
zostały wymienione doświadczenia w
zakresie dotyczącym problemów
oświatowo - społecznych. Przedstawiciele naszej Gminy odwiedzili
Przedszkole `Die Arche` Elizabethfehn z żłobkiem dziecięcym,
wiejski dom komunalny Elizabethfehn, Przedszkole leśne, Centra

szkolne, szkołę główną i realną, Centrum dla młodzieży i centrum spotkań "Jubz",
Centrum Opieki Barssel. Burgermeister Bernd Schulze towarzyszył nam przez
cały pobyt prezentując niemiecki sposób zarządzania Gminą. Podczas wizyty
obie strony wyraziły gotowość do poszerzenia i pogłębienia współpracy i
partnerstwa, głównie w zakresie wspólnego udziału młodzieży w zawodach
sportowych, z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.
Krystyna Murawska

Promocja Gminy Elbląg na Jarmarku Św. Dominika
2 sierpnia podczas Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku Gmina Elbląg przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Komorowie Żuławskim zorganizowała stoisko promujące walory turystyczne oraz możliwości inwestycyjne Gminy
Elbląg. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
Jacek Boruszka

Kto zostaje w pamięci innych nie umiera nigdy…
Dnia 30.08.2009 r. na zawsze odeszła od nas Pani Danuta
Jędrzyńska, długoletni kierownik gminnej służby zdrowia, a następnie
właściciel przychodni. Po czterech dniach na cmentarzu komunalnym
Dębica żegnały Ją tłumy, co świadczy o tym, jak szanowanym była
człowiekiem, kim była i co po sobie zostawiła.
Danuta Jędrzyńska pozostanie w naszej pamięci jako lekarz, a przede
wszystkim jako bardzo dobry, czuły, ciepły, rozumiejący innych człowiek.
Kto zostaje w pamięci innych nie umiera nigdy…
Wojciech Jezierski
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg
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Najczęściej zadawane pytania

Z działalności Rady Gminy

Przedstawiamy sylwetki radnych gminy Elbląg

Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych
Zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198), od
dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują
nowe zasady dotyczące obowiązku
wymiany oraz unieważniania
dowodów osobistych.
Art. 40 ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych
w nowym brzmieniu nakłada na
posiadacza dowodu osobistego
obowiązek
jego
wymiany
w przypadku: 1.) zmiany danych
zamieszczonych w dowodzie –
w terminie 14 dni od dnia doręczenia
dokumentu potwierdzającego zmianę
danych (w przypadku osób
przebywających za granicą termin ten
wynosi 3 miesiące); 2.) uszkodzenia

dowodu osobistego lub zaistnienia
innej okoliczności utrudniającej
ustalenie tożsamości osoby –
niezwłocznie; 3.) upływu terminu
ważności dowodu osobistego - nie
później niż na 30 dni przed upływem
tego terminu.
Ponadto nowe przepisy ustawy
przewidują unieważnienie dowodu
osobistego przez organ, który go
wydał (wójta, burmistrza, prezydenta
miasta): 1.) z dniem zawiadomienia
o utracie dokumentu, jego zniszczeniu
lub z dniem przekazania przez osobę
trzecią znalezionego dowodu
osobistego; 2.) z dniem utraty
obywatelstwa polskiego przez
posiadacza dowodu; 3.) z dniem
zgonu posiadacza dowodu; 4.)
z dniem odbioru dowodu osobistego
wydanego w miejsce poprzedniego;

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania
czystości i porządku zostały zawarte
w ustawie z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /tekst jednolity Dz.U.
z 2005r. Nr 236,poz.2008/.
Natomiast szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Elbląg określono
w „Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Elbląg”,
który został przyjęty Uchwałą Rady
Gminy Elbląg Nr IV/16/2007 z dnia 8
lutego 2007 r. i ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2007r. Nr 42, poz.
689.
Właściciele
nieruchomości
zgodnie z w/w aktami prawnymi
zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez:
1.) wyposażenie nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania
odpadów
komunalnych
oraz
utrzymywanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
(minimalna częstotliwość zbiórki
zmieszanych odpadów komunalnych
oraz wyselekcjonowanych odpadów
z terenów zabudowy jednorodzinnej
została określona w regulaminie
utrzymania czystości i porządku),

2.) przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie
nieuzasadniona,
wyposażenie
nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych,
3.) zbieranie powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie,
4.) gromadzenie nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych,
5.) pozbywanie się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów
komunalnych oraz nieczystości
ciekłych
w
sposób
zgodny
z przepisami ustawy i przepisami
odrębnymi – właściciel nieruchomości
powinien okazać się umową na wywóz
odpadów komunalnych i nieczystości
płynnych,
5.) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości,

5.) z dniem upływu terminu ważności
dowodu osobistego; 6.) po upływie 3
miesięcy od dnia zmiany danych,
które zamieszcza się w dowodzie
w razie niezłożenia przez posiadacza
dowodu osobistego wniosku o jego
wymianę
(w przypadku osób
przebywających za granicą termin ten
wynosi 4 miesiące).
Osoby posiadające nieważny
dowód osobisty będą miały trudności
z załatwianiem spraw w urzędach,
sądach czy bankach. Bez ważnego
dowodu tożsamości nie będzie można
przekroczyć granicy ani zawrzeć
małżeństwa w urzędzie stanu
cywilnego.
Za brak ważnego dokumentu
obowiązują
sankcje:
kara
ograniczenia wolności do 1 miesiąca
albo kara grzywny (do 5000 zł).
Wiesława Bęben

przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio
przy
granicy
nieruchomości - właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych,
6.) realizację innych obowiązków
określonych w regulaminie np.
dotyczących selektywnej zbiórki
odpadów.
Nadzór nad realizacją powyższych
obowiązków sprawuje Wójt Gminy
Elbląg.
Ustawa z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach /tekst jednolity Dz.U.
z 2005r. Nr 236,poz.2008/.
„Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Elbląg”
został przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Elbląg Nr IV/16/2007 z dnia 8 lutego
2007 r. i ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.03.2007r. Nr 42, poz.
689.
Hanna Nowicka

Paweł Gutfrański

Paweł Gutfrański ur 18.09.1976. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego i szkoły podyplomowej z zakresu zarządzania w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie.
Od 7 lat pracownik firmy Polpharma, od 3 lat Regionalny Biznes Menedżer w regionie
Trójmiasta. Od 12.11.2006 Radny Gminy Elbląg, członek Komisji Budżetu i Finansów.
Od początku jej powstania związany z Platformą Obywatelską, członek koła w Elblągu.
Prywatnie: mieszkaniec Gronowa Górnego, żona Magda i 2,5 letni synek Staś. Wolne
chwile lubię spędzać z rodziną, podróżować i czytać.

Wojciech Jezierski
Miałem szczęście, 26 lat temu zamieszkałem na terenie Gminy Elbląg. Tu poznałem
cudownych ludzi, z którymi współpraca to czysta przyjemność.

Zenon Marcińczuk

W Przezmarku mieszkam od urodzenia. Jako radny staram się dbać o dobro
mieszkańców, o to, aby żyło się lepiej w swoich miejscowościach. Nie zrealizowałbym
działań lokalnych bez dobrych chęci i pracy społecznej ludzi tu żyjących. Za priorytetowe
zadanie uważam budowę wodociągu Sierpin-Przezmark, które jest aktualnie realizowane.

III kwartał 2009 roku w Radzie Gminy Elbląg
W III kwartale br. odbyły się trzy sesje Rady Gminy Elbląg. Dwie sesje 21.07.2009 r. i 10.09.2009 r. zwołane w trybie
nadzwyczajnym i uroczysta sesja, która odbyła się 13.09.2009 r. Podczas obrad podjęto następujące uchwały:
1. w sprawie w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012
mieszkańcom Gminy Elbląg oraz przyjęcia regulaminu udostępnienia boisk;
2. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gronowo Górne na lata 2009-2015.
3. w sprawie zmian budżecie Gminy Elbląg na 2009 r.;
4. ustanowienia sztandaru Gminy Elbląg.
Dorota Białobrzeska

Droga Drużno-Karczowizna - Dłużyna-Klepa otwarta
W dniu 7 września br. Przewodniczący Rady Gminy
Elbląg Wojciech Jezierski, Wójt Gminy Elbląg Genowefa
Kwoczek oraz Wojewoda Marian Podziewski otworzyli
uroczyście wyremontowaną drogę Drużno-Karczowizna
Dłużyna-Klepa.
Inwestycja drogowa kosztowała 1.200.000 zł z czego
ponad 600.000 zł z budżetu Gminy Elbląg. Remont drogi
został współfinansowany w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Na
odcinku 7,5 km wykonano nawierzchnię bitumiczną, wyremontowano pobocza oraz zjazdy. Przeprowadzono
wycinkę oraz przycinkę drzew i krzewów z poboczy pasa
drogowego oraz dla poprawy bezpieczeństwa
zamontowano bariery ochronne stalowe na długości
ponad 1 km.
Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski
otworzył także wyremontowany ponad dwukilometrowy
odcinek drogi powiatowej łączącej Bielnik I z Elblągiem.
W kosztach tej inwestycji partycypowała także Gmina
Elbląg. Remont na odcinku Bielnik I - Elbląg polegał m.in. na wykonaniu warstwy ścieralnej na całym odcinku, wykonaniu
trzech zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków autobusowych (dwie bez peronu i jedną z peronem
i chodnikami), utwardzeniu prawostronnego pobocza, odmuleniu obustronnych rowów, rozebraniu nawierzchni z kostki
betonowej trylinki i krawężników betonowych.
Jacek Boruszka

Uczestnicy półkolonii
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Młodzież i jej sukcesy

Sprzęt informatyczny dla dzielnicowych

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Elbląg

Wójt Gminy Elbląg Genowefa
Kwoczek przekazała do użytku
dzielnicowych z Komendy Miejskiej
Policji w Elblągu nowoczesny sprzęt
informatyczny. Policjanci otrzymali 2
komputery przenośne, drukarkę
laserową, niszczarkę biurową oraz
latarki.
Wójt Gminy Elbląg znając
problemy dzielnicowych zakupiła
sprzęt w celu poprawienia warunków
i efektywności pracy policjantów.
Gmina Elbląg przeznaczyła na ten cel
kwotę ponad około 9 tyś zł.
Nowoczesny sprzęt ułatwi pracę
dzielnicowym i znacznie skróci czas
ich pracy w biurze.
Przekazując sprzęt na ręce
Komendanta mł. insp. Marka Osika
Pani Wójt życzyła, aby służył on
niezawodnie policjantom i zadeklarowała, że policja w miarę
możliwości w dalszym ciągu będzie
wspierana przez władze Gminy Elbląg.
Podczas spotkania Komendant
wielokrotnie podkreślał, jak dużą rolę
dla działania jednostki odgrywają
samorządy.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
Kierownik I Rewiru Dzielnicowych
asp. szt. Adam Świder oraz mł. asp.
Rafał Gorczyński, którzy będą
korzystali z darowanego sprzętu w
codziennej służbie.

W dniu 26 lipca 2009 odbył się
coroczny Turniej Piłki Siatkowej o
Puchar Wójta Gminy Elbląg.
Głównym organizatorem turnieju
był Radny Gminy Elbląg
Włodzimierz Żuk. Miejscem
zawodów było boisko w
miejscowości Lisów.
Na organizację turnieju środki
finansowe przeznaczyła Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej odbył
się pod przewodnim hasłem:
„Aktywność ruchowa wspomaga
profilaktykę uzależnień”.
W turnieju wzięło udział 8
zespołów : Lisów, Węzina, Urząd
Gminy Elbląg, Jelonki, Jelonkidziewczyny, Kadus –Zalewo,
Skolwitex –Gołutowo, Urząd
Miasta Elbląg.
W meczu o 3 miejsce spotkały
się drużyny Urzędu Miasta Elbląg i
Zalewa.
Zalewo wygrało w stosunku 2:0
Pierwsze miejsce w turnieju
zajęła
drużyna
Skolwitex
Gołutowo, która w finale pokonała

Jerzy Jarzyło

Sezon piłkarski 2009
Od sierpnia 2009 roku do rozgrywek B-klasy, II grupy warmińsko-mazurskiej przystąpiły dwa Kluby Sportowe
będące z terenu Gminy Elbląg: „Zagłada Lisów” i „Zalew Gmina Elbląg”.
Klub „Zagłada Lisów” rozgrywa swoje mecze na boisku w Lisowie. Zespół Zalew Gmina Elbląg z uwagi na prace
modernizacyjne boiska piłkarskiego w Batorowie w rundzie jesiennej rozgrywa mecze w Elblągu przy ul.Fałata na
terenie Parku Kajki.
W dniu 29 sierpnia 2009 r. na boisku w Lisowie nastąpiła prezentacja zespołu. W prezentacji zawodników uczestniczyła
Wójt Gminy Elbląg Genowefa Kwoczek. Pani Wójt podziękowała za inicjatywę stworzenia klubu piłkarskiego zarówno
Zarządowi Klubu oraz piłkarzom. Zapoznała się ze problemami organizacyjnymi Klubu oraz stanem infrastruktury
sportowej w Lisowie. Pani Genowefa Kwoczek życzyła piłkarzom samych sukcesów i godnego reprezentowania Gminy
Elbląg.
Prezentacja zawodników Klubu Sportowego „Zalew Gmina Elbląg” nastąpiła dnia 5 września podczas festynu
rodzinnego w Batorowie. Władze Gminy Elbląg reprezentował Zastępca Wójta Zygmunt Tucholski. Wójt podkreślił, iż
cieszy się z reaktywacji zespołu futbolowego i liczy na podobne wyniki sportowe jakie były osiągane kilka lat wcześniej.
Życzył zawodnikom samych wygranych meczy i dalszego rozwoju Klubu piłkarskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wyników drużyn B-klasy, terminarz, tabele można znaleźć na stronie
www.90minut.pl oraz www.wmzpn.pl
Osoby, firmy które chciałyby wesprzeć finansowo oba kluby zapraszamy do współpracy. Życzymy zawodnikom
zespołu Zalew Gmina Elbląg oraz Zagłada Lisów samych zwycięskich meczy. Kibiców i sympatyków zapraszamy do
kibicowania. W dotychczasowych rozegranych meczach B-klasy przez drużyny z terenu Gminy Elbląg padły następujące
wyniki:

Krystyna Murawska

Festyn rodzinny w Batorowie
Dnia 5 września 2009 roku w Batorowie odbył się
Festyn Rodzinny. Jego głównymi organizatorami był
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu i nowo
powstałe Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Gminy
Elbląg - SALGE.
Dzieci i dorośli brali udział w różnych konkurencjach
sportowych takich jak: rzut kaloszem, rzut podkową, skoki
przez skakankę, strzelanie z łuku, skoki w workach i wiele,
wiele innych. Największe emocje wzbudziło jednak
przeciąganie liny i strącanie 5-litrowej butli ze stołu, wodą
pod ciśnieniem, z węża strażackiego.
Dodatkową atrakcją były dwa wozy strażackie,
policyjne i żandarmerii wojskowej.
Natomiast dla tych najmłodszych przygotowany był
basen z kulkami wypełniony słodkościami. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się również malowanie twarzy.
Dla głodnych festynowiczów panie z Programu
Aktywności Lokalnej (PAL) przygotowały ciasta, kiełbaski,
grochówkę, bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz
ciepłe i zimne napoje. Każdy mógł się najeść do woli, bo
wszystko było darmowe dzięki licznym sponsorom.

Kolejka 1 22-23 sierpnia

Kolejka 3 5-6 września

Kolejka 5 12-13 września

Relax Płoskinia 2-1 Zalew Gmina Elbląg

Magdalenka Markusy 2-1 Zalew Gmina Elbląg

Żuraw Godkowo 7-2 Zagłada Lisów

Victoria II Rychliki 3-4 Zagłada Lisów

Gmina Braniewo 4-1 Zagłada Lisów

Sokół Łęcze 4-0 Zalew Gmina Elbląg

Kolejka 2 29-30 sierpnia

Kolejka 4 4-9 września

Kolejka 6 19-20 września

Zalew Gmina Elbląg 1- 2 Zalew Kamińsk

Zalew Gmina Elbląg 1-2 Victoria II Rychliki

Zalew Gmina Elbląg 4-3 Gmina Braniewo

Zagłada Lisów 3-4 Sokół Łęcze

Zagłada Lisów 0-0 Pama Powodowo

MGKS II Tolkmicko 1-2 Zagłada Lisów

Jerzy Jarzyło
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drużynę Jelonek 2:0. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone pucharami oraz
nagrodami rzeczowymi.
Turniej można uznać za bardzo udany. Uczestnicy oraz zgromadzeni kibice
liczą, że turniej odbędzie się również w przyszłym roku.

Jerzy Jarzyło
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