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Prawo miejscowe
miejscowe
Prawo
A. Stawki podatku od nieruczęści zajętych na prowadzenie
Stawki za zaopatrzenie w wodę
chomości na 2010 r. [w zł za m2]
działalności gospodarczej - 15,70,
i 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 – 9,57,
odbiorców
indywidualnych
kowania w ewidencji gruntów
d.) zajętych na prowadzenie
i jednostek sektora publicznego do
i budynków – 0,73,
działalności gospodarczej w zakresie
taryf określonych przez EPWiK
b.) pod jeziorami, zajętych na
udzielania świadczeń zdrowotnych –
w Elblągu:
zbiorniki wodne retencyjne lub
2,24,
- woda - 0,98 zł/ za m3 brutto
elektrowni wodnych – 4,04,
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 – 3,61.
- woda - 4,00 zł/ za m3 brutto
pożytku publicznego – 0,21.
3.) od budowli [% od wartości] - 2%
- ścieki - 4,60 zł/ za m3 brutto
2.) od budynków lub ich części
B. Stawka podatku rolnego na 2010
3. Ceny usług dla
a.) mieszkalnych – 0,45,
rok wynosi – 34,10 zł za 1 dt
przedsiębiorców:
b.) związanych z prowadzeniem
C. Stawka podatku leśnego na 2010
- woda - 4,98 zł/ za m3 brutto
działalności gospodarczej oraz od
rok wynosi – 30,0388 za 1ha
- ścieki - 6,05 zł/za m3 brutto
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

Zespół redakcyjny
Krystyna Murawska
Wioletta Kotkowska
Jacek Boruszka
Dorota Białobrzeska
Teresa Patura
Anna Kimbar
Ludwika Cieciora
Janusz Graczyk

Adres redakcji:
Urząd Gminy
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg
dopisek ”gazetka”
redakcja@gminaelblag.pl

Druk:
Drukarnia Folarex
ul. Warszawska11
82-300 Elbląg
055 232 88 81
www.folarex.cdi.pl

Powódź na Wyspie Nowakowskiej
Moje Boisko Orlik – 2012
Inwestycje na terenie Gminy
Koncert profilaktyczny Jarosława Wajka
Jedno okienko

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas miłości, refleksji,
wspomnień oraz radości w gronie rodzinnym. Życzymy, by czas
spędzony z najbliższymi i świąteczna atmosfera umocniły nadzieję na
spełnienie najskrytszych marzeń.
Życzymy, by nadchodzący Nowy Rok 2010 przyniósł pomyślność
i realizację zamierzeń. Oby to, co piękne, dobre, wartościowe zawitało
w magiczny Wigilijny Wieczór i pozostało w nas przez wszystkie dni
2010 roku.
Wojciech Jezierski
Przewodniczący Rady
Gminy Elbląg

Genowefa Kwoczek
Wójt Gminy Elbląg

Czy wiesz, że ?

Gmina. Fakty, wydarzenia

Powódź na wyspie Nowakowskiej

Moje Boisko Orlik – 2012

Październik to czas trudny dla naszej Gminy
z uwagi na powódź, która dotknęła Wyspę
Nowakowską. Z uwagi na zagrożenie dla życia
i zdrowia mieszkańców ewakuowano ludność,
głównie z Batorowa, która otrzymała schronienie
w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Gronowie
Górnym. Dla grupy 101 osób zapewniono gorący
posiłek oraz pomoc psychologa. Po powrocie do
miejsc zamieszkania Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zapewnił mieszkańcom dotkniętym
powodzią wsparcie finansowe na zrobienie zakupów
pierwszej pomocy oraz węgiel i drewno. Wojewoda
warmińsko-mazurski przekazał środki w postaci dotacji
celowej z przeznaczeniem dla 24 rodzin na częściowe
pokrycie strat w gospodarstwach domowych.
Wspólnie z Przewodniczącym Rady skierowałam
podziękowania do wszystkich podmiotów prawnych
i fizycznych za zaangażowanie w pomoc na rzecz powodzian.

W dniu 16 października dokonano oficjalnego otwarcia nowego kompleksu sportowego zbudowanego w ramach
rządowego programu „Moje Boisko Orlik – 2012” zlokalizowanego przy ul. Diamentowej. Otwarcia dokonali Grzegorz
Nowaczyk, członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Genowefa Kwoczek, Wójt Gminy Elbląg i Sławomir
Jezierski, Starosta Elbląski. Wykonawcą obiektu była firma Prestige sp. z o. o. ze Szczecina. Prace rozpoczęły się
w czerwcu, a ich efektem jest wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m oraz boiska do koszykówki
i siatkówki o wymiarach 19,1
x 32,1 m. Powstał również
budynek
sanitarnoszatniowy,
a
całość
otrzymała
sztuczne
oświetlenie i została
ogrodzona.
Budowa
kosztowała 1 mln 200 tys. zł.
Część inwestycji kwotą 300
tys.
zł
sfinansowało
ministerstwo sportu, 100 tys.
zł gmina dostała od
marszałka województwa
warmińsko-mazurskiego,
pół miliona pozyskała z
Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich, a
pozostałe koszta pokryła
gmina z własnych środków.
Z kompleksu sportowego
będą korzystali przede
wszystkim
uczniowie
pobliskiej
szkoły
podstawowej i gimnazjum, a
po południu wszyscy chętni.
Krystyna Murawska

Jedno okienko - rejestracja działalności gospodarczej

Krystyna Murawska

Inwestycje na terenie Gminy
WŁADYSŁAWOWO
Zakończono remont drogi gminnej nr 101005 N Adamowo-Władysławowo-Elbląg o długości 2,0 km. Do prac remontowych
przystąpiono w dniu 20 sierpnia 2009 r. Wykonano remont drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię stabilizowaną
cementem w/g technologii wgłębnego frezowania z zagęszczeniem mechanicznym. Koszt robót remontowo –
drogowych wyniósł 198.000,- zł. brutto, z czego Gmina otrzymała dofinansowanie z dotacji Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 80.000 złotych. Termin zakończenia
realizacji zadania – 21.09.2009 r.
DŁUŻYNA
Zakończono budowę zewnętrznych schodów – zejścia z mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1150 N nad Kanałem
Elbląskim na drogę gminną nr 101016 N dojazdową do miejscowości Karczowizna i Drużno. Wybudowane schody
udogodnią komunikację pieszą okolicznym mieszkańcom oraz wiekszej liczby turystów odwiedzających rejony Kanału
Elbląskiego oraz Jeziora Dużno. Zrealizowane schody są w konstrukcji żelbetowej i osadzone są w skarpie nasypu
mostu o szer. 120 cm z balustradą z rur stalowych, gdzie różnica poziomów pomiędzy drogą powiatową na moście, a
drogą gminną przy Kanale Elbląskim wynosi 5,40 m. Koszt robót zamknął się w kwocie 36.860 złotych brutto. Termin
zakończenia realizacji zadania 30.11.2009 r.
DŁUŻYNA - KLEPA
Wyremontowano zniszczony odcinek drogi gruntowej gminnej o długości ok.160 mb prowadzącej do zabudowań
rolniczych i pól uprawnych oraz naprawiono i uzupełniono ubytki w nawierzchni drogi z płyt drogowych betonowych
pełnych i ażurowych typu „Jumba”. Na wyremontowanym odcinku drogi ułożono nawierzchnię z warstwy mieszanki
żużlowo-piaskowo-kamiennej, odwodniono koronę korpusu drogi. Koszt robót zamknął się w kwocie 18.860 złotych
brutto.Termin zakończenia realizacji zadania – 14.12.2009 r.
Dariusz Zięba
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Biuletyn „W Naszej Gminie”

Nowe przepisy dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności
gospodarczej weszły w życie 31 marca 2009 r. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą
składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( EDG-1) w Urzędzie Gminy.
Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie :
1)
wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( Urząd Gminy Elbląg),
2)
wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego przedmiotów gospodarki narodowej ( REGON - Urząd Statystyczny),
3)
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników ( NIP- Urząd Skarbowy),
4)
zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników ( ZUS lub KRUS).
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi równocześnie :
1)
wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2)
wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej,
3)
wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
4)
wniosek o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Wnioski o wpis, zmianę wpisu, o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.
Niestety zasada "jednego okienka" nie oznacza, że po złożeniu formularza EDG-1 w Urzędzie Gminy przedsiębiorca nie musi
już udać się do innych urzędów.
W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi samodzielnie dokonać zgłoszenia do
ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS.
Jeżeli przedsiębiorca nie chce korzystać z ogólnej formy rozliczenia, musi pamiętać, aby przed uzyskaniem pierwszego
dochodu zgłosić w Urzędzie Skarbowym wybraną przez siebie formę opodatkowania. Wzór wniosku EDG-1 wraz z jego
załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej www.bip.gminaelbalg.pl ( procedury załatwiana spraw - samodzielne
stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej)
Maria Sobczak

Biuletyn „W Naszej Gminie”
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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

Zdzisław Marcińczuk

Jestem radnym od 1998 roku. Na terenie Gminy Elbląg mieszkam od 1961 roku, w Pilonie od
1989 r. Prowadzę ponad 35 hektarowe gospodarstwo rolne. Jestem zaangażowany w problemy
mieszkańców i konsekwentny w działaniu. W Radzie Gminy jestem członkiem Komisji ds. Budżetu
i Finansów.

Eugeniusz Nakonieczny

Od 1947 roku jestem związany z Wyspą Nowakowską. Od kilku kadencji zasiadam w Radzie
Gminy. W obecnym samorządzie jestem radnym przez wszystkie kadencje z wyłączeniem
pierwszej. Zadowolony jestem, że po zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb oświatowych
i zaopatrzenia w wodę gmina zajmie się poprawą stanu dróg. Bardzo ważnym zadaniem dla
części wsi Wyspy Nowakowskiej jest rozwiązanie problemu komunikacji, ponieważ w okresie
wakacyjnym do naszych miejscowości kursuje w dni robocze tylko jeden autobus.

Roman Piotrowski

Jestem mieszkańcem wsi Janowo od 1971 roku. Jako rolnikowi nie są mi obce problemy wsi
i jej mieszkańców. Uważam, że godnie reprezentuję społeczność lokalną o czym świadczy
fakt, iż jako jedyny w Radzie Gminy Elbląg jestem radnym z najdłuższym stażem. Funkcję radnego
sprawuję od 1990 roku. Jestem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji ds.
Społeczno-Oświatowych.

IV kwartał 2009 roku w Radzie Gminy Elbląg
Rada Gminy Elbląg w IV kwartale 2009 r. odbyła 3 posiedzenia, na których podjęła następujące uchwały:
1. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez CLOE INVESTMETS Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
2. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Sylwię Wencel oraz Annę
Korzeniewską i Ireneusza Korzeniewskiego ,
3. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej , którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Elbląg,
4. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.,( dwie uchwały )
5. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010,
6. w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok,
7. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
8. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Kultury w Komorowie Żuławskim do realizacji
projektu pt. "Kulturalna Edukacja" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości,
10. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Elbląg,
11. w sprawie skargi Pani Agnieszki Mostowy na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Nowakowie.
12. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu
obrębu geodezyjnego Gronowo Górne.
13. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Elbląg dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Gronowo Górne.
Dorota Białobrzeska

System Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001 - 2009
W dniach od 5.10.2009 r. do 7.10.2009 r. w Urzędzie Gminy Elbląg Polska Izba Handlu Zagranicznego
„Certyfikacja” przeprowadziła audit odnowieniowy Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy
PN – EN ISO 9001 – 2009. Urząd otrzymał rekomendację na odnowienie Certyfikatu. Uroczyste wręczenie certyfikatu
odbędzie się na grudniowej sesji Rady Gminy Elbląg. Podczas auditu dokonano oceny systemu zarządzania dotyczącej
między innymi realizacji Polityki Jakości.
Teresa Patura
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Młodzież i jej sukcesy

Gminny Dzień Seniora

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie

14
listopada
br.
W Gminnym Ośrodku Kultury
w
Komorowie
Żuławskim
uroczyście obchodzono Dzień
Seniora. Seniorzy, emeryci,
renciści, Wójt Gminy Elbląg, radni
Gminy Elbląg, sołtysi okolicznych
wsi oraz liczni zaproszeni goście
spotkali się w sali Gminnego
Ośrodka Kultury, by wspólnie uczcić
ten szczególny dzień i spędzić miłe
chwile.
W programie były występy
zespołów działających przy GOK:
Zespół dziecięcy “Iskierki”, zespół
“Venus”, solista Piotr Gawin oraz
zespół ludowy “Janowiacy ”.
Gościnnie do zabawy tanecznej
przygrywał zespół “Oni” z Elbląga.
Nie
zabrakło
wspólnego
poczęstunku
oraz
udanej,
integracyjnej zabawy tanecznej.
Po raz pierwszy ośrodek kultury wybrał Seniorów 2009 r. Osobami szczególnie zasłużonymi zostali: Pani Marianna
Stolarowicz z miejscowości Pilona oraz Pan Roman Irek z Nowakowa. Podczas uroczystości wszystkim seniorom złożono
najserdeczniejsze życzenia długich lat życia spędzonych w zdrowiu, szczęściu i radości.

We wtorek, dnia 3 listopada 2009 roku
zrobiło się tłoczno na sali gimnastycznej naszej
szkoły. Na turnieju zorganizowanym przez Panią
Dorotę Karczewską i Marię Ignaciuk spotkali się
pasjonaci tenisa stołowego. Na czterech stołach
rozegranych zostało ponad 25 spotkań
w systemie pucharowym do dwóch
przegranych pojedynków.
Wśród dziewcząt i chłopców do końca toczyła
się zacięta walka w grupach o awans do rundy
finałowej. Po rozegraniu przez każdego
zawodnika co najmniej 2 meczów, zgodnie
z regulaminem, w finałach zagrali
najlepsi.Zwycięzcami turnieju zostali: w kategorii
dziewcząt 1) Mokosa Marta 2) Jasińska Izabela
3) Cicholewska Pamela, w kategorii chłopców 1)
Gierczak Bartłomiej 2) Pietrucha Marcin 3) Gliwa
Oskar. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

Koncert profilaktyczny Jarosława Wajka

Irena Marcińczuk

W dniu 2 listopada
2009 roku w Sali Kina Orzeł
w Elblągu, w ramach
realizacji
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii,
odbył
się
koncert
profilaktyczny mówiący o
narkotykach i innych
uzależnieniach p. n. "JUTRO
JEST...WTEDY POCHYLISZ
SIĘ
NAD
SOBĄ"
w wykonaniu Jarosława
Wajka. Były wokalista
kultowego zespołu “Oddział
Zamknięty ” spotkał się z
starszą
młodzieżą
gimnazjalną Zespołu Szkół
w Nowakowie i Gminnego
Gimnazjum w Gronowie Górnym, by przedstawić im zgubne skutki stosowania używek. Artysta wykonał 6 utworów
muzycznych przeplatanych wypowiedziami odnoszącymi się do drogi, jaką sam pokonał w walce o trzeźwe życie.
Krystyna Murawska

Krystyna Bohdanowicz

Elwira Wojtaś zajęła II miejsce w konkursie poetyckim
Dnia 04.12.2009 roku uczennica klasy V – Elwira Wojtaś odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca w Konkursie
Poetyckim pt. “Iskierka radości” zorganizowanym po raz XIII przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Na konkurs nadesłanych
zostało ponad 3 000 wierszy, spośród których jury nagrodziło 33 prace. Uroczysta Gala Finałowa miała miejsce na Zamku
Królewskim
w
Warszawie.
Najważniejszą nagrodą był tomik
z nagrodzonymi wierszami, który
każdy z laureatów odebrał z rąk
koordynator konkursu pani Grażyny
Sułek. I tu pozwolę sobie zacytować
wstęp
pana
Stanisława
Grabowskiego, który pisze: „A niejako
„na deser” proponuję zwrócić jeszcze
uwagę na wiersz Elwiry Wojtaś z
Nowakowa. Elwira ma 11 lat i
zapowiada się na poetkę, która może
w przyszłości zawładnąć sercami
czytelników.”
Oprócz wartościowych nagród
rzeczowych
i
dyplomów
organizatorzy przewidzieli również
inne atrakcje: wybrane wiersze
laureatów można było wysłuchać
w wykonaniu aktora – pana Tadeusza
Chudeckiego, który chętnie potem
rozdawał autografy i rozmawiał
z młodymi autorami. Ponadto była to
okazja do zwiedzenia Zamku
Królewskiego.
Bogusław Milusz

IX edycja konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości .
W dniu 6 listopada 2009 roku Pani Barbara Pierzyńska - Czujwid Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Gronowie
Górnym odebrała z rąk Pani Jolanty Szulc, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego statuetkę stanowiąca
wyróżnienie w IX edycji konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji edukacyjnych.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Elbląg oraz czytelnikom naszego
kwartalnika składamy życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w każdym dniu Nowego
2010 Roku.

Krystyna Murawska
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