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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

Numer (11) 1/2010 Marzec

ISSN: 1506-4832

www.gminaelblag.pl
Urząd Gminy, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, tel. 055 234-18-84(86), fax. 055 234-08-71

w numerze m.in

Urząd Gminy Elbląg
BOŚ S.A. O/Elbląg
20 1540 1274 2019 5243 2488 0001
NIP: 578 -10-11-218
REGON: 000531625

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
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Festiwal piosenki szkolnej
Jak szukać środków na inwestycje - szkolenie
Harmonogram zebrań wiejskich 2010
Mieszkańcy wspólnie decydują o kierunku rozwoju miejscowości
Mieszkańcy Gronowa Górnego boją się komunikacyjnej zapaści
Gmina Elbląg stara się o środki finansowe

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak
najlepiej.
Wojciech Jezierski
Przewodniczący Rady
Gminy Elbląg

Genowefa Kwoczek
Wójt Gminy Elbląg

Czy wiesz, że ?

Gmina. Fakty, wydarzenia

Jak szukać środków na inwestycje - szkolenie

Mieszkańcy Gronowa Górnego boją się komunikacyjnej zapaści

Dnia 10.03.2010 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące poradnictwa w zakresie:
tworzenia planu odnowy miejscowości, zasad przygotowywania dokumentów do rejestracji stowarzyszenia, sposobów
poszukiwania informacji na temat konkursów i pozyskiwania środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich.
Inicjatorem spotkania była insp.Dorota Białobrzeska pracownik Urzędu Gminy oraz radny Włodzimierz Żuk. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski
Lokalna Grupa Działania przy licznym, bo ponad 40-osobowym udziale naszych mieszkańców (sołtysów, przewodniczących
zarządu osiedli, rad sołeckich, lokalnych liderów i przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy Elbląg).

Mieszkańcy Gronowa Górnego próbowali przekonać dyrektora olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad do drogowych rozwiązań, które - po rozbudowie "siódemki" - mają ich ustrzec przed komunikacyjnym
piekłem.
Dyrektor obiecał, że wstawi się za nimi u ministra infrastruktury. Minister infrastruktury miał być dla mieszkańców
Gronowa Górnego ostatnią deską ratunku. W kwietniu ubiegłego roku, w piśmie do niego gmina alarmowała, że po
przebudowie "siódemki" cały ruch z południowej części gminy, od Bogaczewa do Elbląga, będzie prowadził środkiem
wsi, przez ul. Szafirową. Żeby do tego nie dopuścić, gmina poprosiła ministra o rozważenie możliwości wybudowania
dróg zbierająco - rozprowadzających z włączeniem ich do węzła Elbląg - Wschód. Ten pomysł się ministrowi nie spodobał.
Ta koncepcja "zakłóca podstawowe funkcje drogi ekspresowej, tj. bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego" lakonicznie odpowiedziało ministerstwo. W kolejnym, wysłanym w połowie grudnia piśmie do ministra infrastruktury
pani wójt nie ukrywała że "brak pozytywnych rozwiązań stanowi przyczynę narastającej frustracji, która może przerodzić
się w różnego rodzaju akcje społecznego protestu". Pani wójt poprosiła jednocześnie ministra o "poważne i merytoryczne
odniesienie się do propozycji gminy". O to samo mieszkańcy mieszkańcy prosili zaproszonego na spotkanie wiejskie
Mirosława Nicewicza, dyrektora olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Jeżeli minister
zapyta mnie o zdanie, będę sugerował, że w tej szczególnej sytuacji, może wyjątkowo należałoby odstąpić od niektórych
warunków technicznych obowiązujących przy tego typu inwestycjach. Tylko tyle mogę zrobić - podkreślił Mirosław
Nicewicz. Nie rezygnują Irlandzka spółka Spirit International Poland chce wybudować na obrzeżach Elbląga, w Gronowie
Górnym duże centrum handlowo-usługowe.
Skomunikowanie centrum nie należało do najłatwiejszych zadań, ale z pewnością nie zrezygnujemy z inwestycji
- podkreśla Piotr Wencel, dyrektor firmy Wencel&Partners, doradca konsultacyjny Spirit International Poland. Zawarliśmy
porozumienie z GDDKiA w Olsztynie oraz uzyskaliśmy stosowne uzgodnienia w przedmiocie budowy ronda w ulicy
Berylowej, co pozwoli nam na efektywne skomunikowanie centrum handlowego. Ponadto, ściśle współpracujemy z
gminą Elbląg, wspierając potrzebę lokalnej społeczności, polegającą na budowie drogi zbierająco-rozprowadzającej,
między innymi przeznaczając 7 mln zł na jej realizację. - Mając na uwadze dotychczasowe uzgodnienia i stopień
zaawansowanie projektantów układu drogowego w ulicy Berylowej, liczymy, że wszelkie prace zostaną ukończone wiosną
2010 i ruszy budowa zarówno układu drogowego, jak i samego centrum handlowego - dodaje Piotr Wencel.

Harmonogram zebrań wiejskich 2010

Dorota Białobrzeska

1.
2.
3.
4.
5.

Janów - 07.04.2010 r. (środa) 16.30 - świetlica Janów
Komorowo Żuławskie - 08.04.2010 r. (czwartek) 16.30 - GOK Komorowo Żuławskie
Dłużyna, Węzina - 09.04.2010 r. (piątek) 11.00 - SP Węzina
Pilona - 12.04.2010 r. (poniedziałek) 16.30 - SP Pilona
Nowina - 13.04.2010 r. (wtorek) 16.30 - u Pana Kosińskiego
Czechowo - 13.04.2010 r. (wtorek) 11.00 - u Sołtysa
6. Weklice, Bogaczewo wieś i osiedle - 14.04.2010 r. (środa) 16.30 - Świetlica OSP Weklice
7. Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi - 15.04.2010 r. (czwartek) 16.30 - pomieszczenie kotłowni Bielnik Drugi
8. Drużno - Karczowizna - 16.04.2010 r. (piątek) 11.00 - u Sołtysa
9. Przezmark wieś, Przezmark osiedle, Sierpin - 19.04.2010 r. (poniedziałek) 16.30 - Świetlica w Przezmarku
10. Nowakowo, Kępa Rybacka - 20.04.2010 r. (wtorek) - 16.30 - Zespół Szkół w Nowakowie
11. Adamowo – wieś, Kazimierzowo Janowo - 21.04.2010 r. (środa) 16.30 - Świetlica Kazimierzowo
12. Władysławowo, Helenowo, Adamowo osiedle - 22.04.2010 r. (czwartek) 16.00 - DPS „KROKUS” Władysławowo
13. Myślęcin, Pasieki, Nowa Pilona - 26.04.2010 r. (poniedziałek) 16.30 - Świetlica OSP Myślęcin
14. Batorowo osiedle - 27.04.2010 r. (wtorek) 16.30 - u Ronalda van Muijena
15. CiepliceNowotki - 28.04.2010 r. (środa) 16.30 - Świetlica w Cieplicach
16. Lisów, Nowy Dwór - 05.05.2010 r. (środa) 16.30 - Świetlica Lisów
17. TropyRaczki Elbląskie - 06.05.2010 r. (czwartek) 16.30 - Świetlica Raczki Elbląskie
18. Gronowo Górne wieś, Gronowo Górne osiedle - 10.05.2010 r. (poniedziałek) 17.00 SP Gronowo Górne
19. Nowe Batorowo, Kępiny Wielkie - 11.05.2010 r. (wtorek) 16.30 - Zespół Szkół w Nowakowie
Dorota Białobrzeska

Mieszkańcy wspólnie decydują o kierunku rozwoju miejscowości
Dnia 15.02.2010 r. mieszkańcy Nowakowa na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy
Miejscowości Nowakowo na lata 2010-2016. Ideę opracowania takiego planu zainicjowała radna Ludwika Cieciora.
Plan Odnowy Miejscowości jest instrumentem do realizacji wspólnie wytyczonych celów dla poprawy życia na
wsi. Plan Odnowy Miejscowości Nowakowo dotyczy lat 2010-2016. Podstawową jego część stanowi opis zasobów wsi
i tkwiącego w niej potencjału oraz możliwości organizacyjnych mieszkańców. Na tej podstawie przeprowadzona została
analiza słabych i mocnych stron miejscowości oraz analiza szans i zagrożeń jej rozwoju. Pozwoliła ona na określenie
kierunków rozwoju miejscowości , wyznaczenie priorytetów oraz wyszczególnienie zadań, które w ich ramach będą
realizowane . W planie odnowy określono szeroki wachlarz przedsięwzięć, które wynikają z potrzeb mieszkańców.
Mieszkańcy wspólnie decydują o kierunku rozwoju swojej miejscowości. W Nowakowie określono wizję, że w 2016
roku Nowakowo to będzie miejscowość: bezpieczna i przyjazna dla mieszkańców z prężnie działającą Ochotniczą
StrażąPożarną, atrakcyjna i interesująca dla odwiedzających i turystów, zadbana, uporządkowana, aktywna i nowoczesna.
Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych
i uwarunkowań finansowych, ustalanych w wyniku dyskusji lokalnej na poziomie sołectwa. Oznacza to, że mogą być
dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmieniać się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia
i dostępu do funduszy unijnych. Historię wsi i diagnozę obecnego stanu w Planie Odnowy Nowakowa opracowała
Ludwika Cieciora przy współpracy z: Dorotą Białobrzeską (Urząd Gminy Elbląg ), Jolantą Gadomską (Stowarzyszenie
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu) oraz z mieszkańcami Nowakowa-Edwardem Cieciorą,
Anną Filipowicz i Aleksandrą Turoń. Zaangażowanymi współtwórcami planu byli: Barbara Grzeszczak, Emilia Machy,
Ewa Marcyjańska, Irena Mierzwa, Aleksandra Olewnik, Marek Filipowicz, Roman Irek, Jerzy Marcyjański, Andrzej Mierzwa,
Marcin Olewnik, Piotr Turoń. Dnia 25.02.2010 r. Rada Gminy Elbląg uchwałą Nr XXXVII/200/2010 jednogłośnie zatwierdziła
Plan Odnowy Miejscowości Nowakowo na lata 2010-2016.
Dorota Białobrzeska

Wydanie dowodu osobistego jest darmowe

"Dziennik Elbląski" G.Gosk

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306). Przepis art. 1 powołanej ustawy uchy;a art. 36a ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2010 r.
wszystkie wnioski o wydanie dowodu osobistego są przyjmowane i realizowane bez opłat.
Wiesława Bęben

W Weklicach znajdują się Grodziska Staropruskie
Niezwykle ważnym elementem w archeologii Weklice
jest zespół 4 grodzisk pruskich znajdujący się w wąwozach
Weklickich bezpośrednio na północ od wsi, w lesie wśród
jarów. Na podstawie badań archeologicznych wiadomo, że
grody te, będące pozostałością największego założenia
obronnego funkcjonowały około połowy XII do połowy XIII
wieku.To założenie obronne składało się z trzech grodzisk
i strażnicy wysuniętej w kierunku Żuław.
We wczesnym średniowieczu Weklice stanowiły silny ośrodek
obronny z trzema grodami. Jeden z nich rozbudowali Krzyżacy
w XIII w na własną warownię, zdobytą jednak przez Prusów
i doszczętnie spaloną. Mieściła się tu siedziba pruskiego
komornika.
Ze względu na te walory historyczne od 20 lat z przerwami
prowadzone są w Weklicach wykopaliska archeologiczne.
Aktualnie wzrosła intensywność badań w związku
z przygotowaniami do publikacji monografii na temat Weklic.
Znaleziska należące do największych i najcenniejszych
w regionie, można podziwiać na wystawach Elbląskiego
Muzeum.
Dorota Białobrzeska
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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

Katarzyna Rękas

Jestem mieszkanką wsi Weklice od 1984 roku.
Prowadzę wraz z mężem gospodarstwo rolne. Od 2002 roku jestem radną, członkiem Komisji
ds. Budżetu i Finansów. Znam problemy wsi, dlatego podejmuję inicjatywy na rzecz aktywności
naszej gminy, zwłaszcza ludzi młodych. Pragnę zintegrować mieszkańców, by podtrzymywać
tradycję i kulturę polskiej wsi.

Artur Zagalski
Urodzony 15 marca 1973 roku w Gdyni. Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem.
Prywatny przedsiębiorca, właściciel firmy rodzinnej Tartak-Jagodno. Radny Gminy Elbląg od 1998 roku.
Członek Platformy Obywatelskiej w Elblągu.
Prywatnie: mieszkaniec wsi Jagodno, żonaty, trójka dzieci. Wolne chwile spędzam wraz z rodziną na
czynnym uprawianiu sportu - wspinaczka górska, jazda na nartach, wycieczki rowerowe, żeglarstwo.

Włodzimierz Żuk
Włodzimierz Żuk radny od dwóch kadencji. Mam 52 lata, żonę, dwóch synów i dwie synowe, jedną
wnuczkę. Mieszkam w Drużnie. Po wielu latach pracy w ZAMECHU i mieszkaniu w Elblągu wróciłem do
korzeni - mieszkam tam gdzie kiedyś moi dziadkowie. Prowadzę działalność gospodarczą. Lisów,
Drużno,Nowy Dwór , Karczowizna to zróżnicowani kulturowo i obyczajowo sympatyczni mieszkańcy oraz
piękny ale jeszcze niestety mało znany teren, którego walory przyrodniczo-turystyczno-krajoznawcze nie
są w pełni docenione. To piękno zauważam i fotografuję. Fotografia to moje hobby. W Stowarzyszeniu
Łączy Nas Kanał Elbląski promuję nasz teren.

I kwartał 2010 roku w Radzie Gminy Elbląg
W I kwartale 2010 roku odbyły się 3 sesje Rady Gminy Elbląg , podczas których zostały podjęte następujące uchwały:
1. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przez CLOE
INVESTMENTS Sp. z o.o. w Warszawie na uchwałę Rady Gminy Elbląg z dnia 18 grudnia 2003 r. Nr XIV/67/03;
2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Elbląg na 2010 r.;
3. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy;
4. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowakowo na lata 2010-2016;
5. w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Nowakowie
mieszkańcom Gminy Elbląg oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk;
6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości;
7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu użytkowego oraz części budynku
gospodarczego;
8. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, z tytułu dzierżawy gruntów, będących własnością Gminy
Elbląg;
9. w sprawie wyboru Komisji do spraw Mieszkaniowych;
10.w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Elbląg;
11.w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015;
12. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, z tytułu dzierżawy gruntów, będących własnością Gminy
Elbląg;
13. w sprawie wydania opinii dotyczącej przywrócenia przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 204 Malbork Elbląg - Bogaczewo - Braniewo - Granica Państwa, na odcinku Bogaczewo-Braniewo;
14. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Dorota Białobrzeska

Gmina Elbląg stara się o środki finansowe
- Gmina Elbląg przystąpiła do kolejnego konkursu realizowanego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna
Grupa Działania w Elblągu dotyczącym operacji "małe projekty" i "odnowa wsi" realizowanym poprzez Oś IV LEADER.
Został złożony wniosek na remont świetlicy w Tropach w ramach "małych projektów". Wnioskowana kwota to 22 029,08
zł. W ramach "odnowy wsi" zawnioskowano o kwotę 268 769 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1139N
- ul. Szafirowej w miejscowości Gronowo Górne.
Dorota Białobrzeska
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Młodzież i jej sukcesy

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Gminny Turniej Piłki Nożnej

W grudniu 2008 roku Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym wzięło udział w seminarium przygotowanym przez
Starostę Elbląskiego w ramach projektu międzynarodowego Comenius. Celem tego seminarium było pozyskanie
partnerów dla poszczególnych szkół. W wyniku spotkań, wizyt studyjnych Gimnazjum przygotowało wspólnie ze szkołami
z Dani, Austrii i Czech projekt pod tytułem A „making a difference” czyli dążąc do zmian. Szkoła czeska wycofała się z
projektu z powodu świńskiej grypy. Projekt obiął współpracę przez okres 2 lat i na ten cel Narodowa Agencja przekazała
środki w wysokości 24 tys. euro.
W ramach projektu Gimnazjum gościło w terminie od 8 do 12 lutego br 17 osób z Austrii i 12 z Danii. Dzieci były
goszczone przez uczniów Gimnazjum, natomiast nauczyciele – opiekunowie zamieszkali w hotelach.
W ramach wizyty uczniowie dyskutowali o systemie szkolnictwa w poszczególnych krajach, wymieniali uwagi o
nurtujących ich problemach, poszukiwali wspólnie rozwiązań. Program zakładał też edukację regionalną: poznanie
kultury, zwyczajów, historii państw i regionów. Uczniowie wzięli udział w International Market Place (międzynarodowym
pokazie), gdzie zaprezentowali dziedzictwo narodowe poszczególnych państw. W czasie każdej wizyty w każdym państwie
przewidziane było spotkanie z władzami lokalnymi. W ramach projektu uczniowie gimnazjum wyjadą w kwietniu 2010
do Austrii – 10 uczniów; lutym 2011 – Danii 10 uczniów i maju 2011 do Austrii – 10 uczniów.
Osobami realizującymi projekt były: Pani Edyta Niemira – Dudek i Magdalena Lewko. Dzięki realizacji programu uczniowie
nie tylko poznali poszczególne państwa, ich dorobek, ale również kształcili umiejętność posługiwania się językiem
angielskim.

21 marca 2010 na terenie kompleksu sportowego
"Orlik 2012" w Gronowie Górnym odbył się Gminny
Turniej Piłki Nożnej. W turnieju uczestniczyło 10 drużyn:
Lisów I, Lisów II, Batorowo I, Batorowo II, Nowakowo,
Janów, Gronowo Górne Oldboys, Gronowo Górne
Młodzież, Przezmark I, Przezmark II. Wymienione wyżej
drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których
rozgrywane mecze "każdy z każdym". Najlepsze dwie
ekipy z każdej grup miały zapewniony awans do
dalszych gier. Po rozegraniu 24 emocjonujących meczy
ostateczne wyniki wyglądały następująco:
I miejsce Gronowo Górne Młodzież, II miejsce Janów,
III miejsce Gronowo Górne Oldboys, IV miejsce
Batorowo II, V miejsce Nowakowo, VI miejsce
Przezmark II ,VII miejsce Lisów II, VIII miejsce Lisów I,
IX miejsce Przezmark I, X miejsce Batorowo I.
Królem strzelców z liczbą 10 bramek został Piotr
Romanek z zespołu Gronowo Górne Młodzież.
Pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski.
W Turnieju brało łącznie udział około 100 osób. Drużyny były dopingowane przez znaczną ilość kibiców. Wartym
zaznaczenia był fakt, że sędzią zawodów był Marcin Grubecki - sołtys wsi Raczki Elbląskie.
W organizacji Turnieju pomogło liczne grono sponsorów: Exclusive Sport -Oddział Elbląg, E.M. Consulting Edward
Mołodziejko, Piekarnia "BOGDANKA", P.H.U. PAL-DREW Piotr Żabiński, KS Sokół Łęcze, ZPCH Hurtownia Napojów
"BIG" Marian Groblewski, "SOLARIS" Studio Zdrowia i Urody Danuta Mołodziejko, Elbląg, ul.Krakusa 7a, KRIS-MAR
Gronowo Górne, ZENEX Gronowo Górne, KS Concordia Elbląg.
Jerzy Jarzyło

Festiwal piosenki szkolnej

Krystyna Murawska

Po raz drugi w Szkole Podstawowej w Pilonie odbył się gminny festiwal piosenki szkolnej. 25 lutego 2010 roku
przyjechali do Pilony uczniowie szkół podstawowych z Gronowa Górnego, Węziny i Nowakowa. Wszyscy uczestnicy
zaprezentowali po jednej piosence o tematyce dziecięcej. Występy oceniali nasi goście - pracownicy GOK w Komorowie
Żuławskim, pani Irena Marcińczuk, pani Beata Wąsik i pan Adam Godzieba. Przyznano nagrody w trzech kategoriach
wiekowych. I kategoria: I m. - Klaudia Markiewicz z kl. II SP Węzina, II m. - Dagmara Kwapisz z kl. I SP Nowakowo, III m.
- Urszula Lewandowska z kl. II SP Pilona.
II kategoria: I m. - Kinga Lewczuk z kl. III SP Pilona, II m. - Martyna Wielesik
z kl. IV SP Nowakowo, III m. - Dominika Gójska z kl. IV SP Gronowo Górne. Wyróżnienie: Przemysław Guss z kl. III SP
Węzina. III kategoria: I m. Aleksandra Skowrońska z kl. V SP Węzina i Przemysław Budek z kl. V SP Nowakowo, II m.
Magdalena Rychter z kl. V SP Pilona. Wyróżnienie: Sandra Zdanowska z kl. VI SP Nowakowo.
Andrzej Smoliński

Ferie zimowe w Węzinie
Ferie spędzone w domu nie muszą być nudne,
przekonały się o tym dzieci naszej szkoły. Od ósmego
do dwunastego lutego, codziennie, przez kilka godzin
mogły uczestniczyć w zajęciach przygotowanych właśnie
z myślą o nich. Otworem stała przed nimi sala
gimnastyczna i świetlica. Młodzież szkolna chętnie
doskonaliła swoje umiejętności, rozgrywając mecze piłki
siatkowej i koszykowej. Stół do tenisa był niejednokrotnie
miejscem zaciekłej walki. Czasem skakanki trochę się
plątały i robiły psikusy. I choć szkolny dzwonek milczał,
a sale lekcyjne były puste, dzięki roześmianym dzieciom
Szkoła, jak zawsze, tętniła życiem. Zimowe ferie
sportowców Szkoły Podstawowej w Węzinie upłynęły
na rozgrywkach piłki siatkowej, unihokeja i tenisa, które
odbyły się w Gronowie Górnym. Dziewczęta zajęły IV
miejsce, a chłopcy II w I Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Elbląg, który odbył się dnia 26.01.2010
roku. 28 stycznia podczas I Gminnego Turnieju Unihokeja dziewcząt i chłopców o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Elbląg uczennice naszej szkoły wywalczyły IV miejsce, a chłopcy II miejsce. Powodem do dumy był udział dnia
01.02.2010 roku w Turnieju Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców. Nasi sportowcy zajęli: dziewczęta - klasa IV - Marta
Mokosa - I miejsce, klasa V Izabela Jasińska - I miejsce. Chłopcy - klasa VI Oskar Gliwa - I miejsce, Marcin Pietrucha - III
miejsce, z klasy V Jakub Ignaciuk - II miejsce.
Agnieszka Biłas

Nowakowo i Węzina najlepsze w siatkarskich czwórkach
W powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej jedną z konkurencji, w której rywalizowały reprezentacje dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych, była mini siatkówka. W siatkarskich czwórkach zwyciężyły reprezentacje szkół z
Nowakowa i Węziny.
W eliminacjach do finałów powiatowych uczestniczyło 10 szkolnych reprezentacji siatkarek. Awans do finałów wywalczyły
drużyny szkół: nr 2 z Pasłęka, Nowakowa, Młynar i Rychlik.
W decydującej o prymacie rozgrywce dziewczęta z Nowakowa pokonały wszystkie zespoły, zdobywając mistrzostwo
powiatu elbląskiego i awans do rozgrywek rejonowych. Drużyna prowadzona przez Piotra Szubę grała w składzie:
Joanna Skarżyńska, Natalia Szmeichel, Justyna Szulc, Karolina Górzyńska, Sandra Zdanowska, Dagmara Kulesz, Sandra
Kamieniak, Natalia Kurowska i Aleksandra Pasiecznik. Miejsca na podium zajęły także drużyny z Rychlik i Młynar.
Rywalizacja 11 drużyn chłopców zakończyła się sukcesem siatkarzy z Węziny, którzy w finale okazali się najlepsi,
wygrywając z zespołami Zielonki Pasłęckiej, Rychlik, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Zwierzna. Mistrzowie
powiatu prowadzeni przez Dorotę Karczewską grali w składzie: Jakub Ignaciuk, Piotr Kamieńczuk, Artur Tużyk, Oskar
Gliwa, Tomasz Mikołajczyk, Paweł Zawadzki, Bartłomiej Gierczak i Marcin Pietrucha. Drugie miejsce zdobyła reprezentacja
szkoły ze Zwierzna, a trzecie SP z Gronowa Elbląskiego.
www.portel.pl/artykul.php3?i=40635

I Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej "4"
W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym odbył się
I Gminny Turniej Mini Piłki Siatkowej "4" dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta Gminy Elbląg. Brało udział około 65
uczestników szkół podstawowych gminy Elbląg.
W turnieju dziewcząt zwyciężyły uczennice SP w Nowakowie przed SP w Gronowie Górnym i SP w Węzinie.
W turnieju mini piłki siatkowej chłopców pierwsze miejsce zajęli uczniowie SP w Gronowie Górnym przed SP w Węzinie,
SP w Pilonie i SP w Nowakowie. Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary ufundowane przez Wójta
Gminy Elbląg Genowefę Kwoczek. Najlepsi zawodnicy Aleksadra Pasiecznik i Bartłomiej Gierczak otrzymali nagrody
rzeczowe.

"Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda".
Wszystkim mieszkańcom Gminy Elbląg oraz czytelnikom naszego
kwartalnika składamy życzenia aby te święta były pełne nadziei i
wiary, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka.
Zespół Redakcyjny
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Uczniowie szkoły w Węzinie wzięli udział w XII edycji Konkursu Plastycznego 2009/2010 dla dzieci i młodzieży pod
nazwą "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda". Organizatorem konkursu jest Komendant Główny
Państwowej straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów
Wojewódzkich. Promowanie zasad bezpiecznego zachowania to jeden z celów konkursu. Okazuje się, że dzieci są
świadome czyhających różnego rodzaju niebezpiecznych zagrożeń. Prace plastyczne zostały wykonane pod opieką
pani Marii Ignaciuk.
Agnieszka Biłas
Biuletyn „W Naszej Gminie”
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