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Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
sk³adamy wszystkim mieszkañcom najlepsze ¿yczenia.
Niech to bêdzie dla wszystkich czas zadumy, wyciszenia,
wypoczynku i prawdziwej radoœci.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Wojciech Jezierski

Wójt Gminy Elbl¹g
Genowefa Kwoczek

Z dzia³alnoœci Rady Gminy
VI kadencja Rady Gminy na lata 2010-2014.

Dnia 2 grudnia 2010 r. odby³a siê I sesja Rady Gminy Elbl¹g VI kadencji na lata 2010-2014, na której ukonstytuowa³ siê
nowy sk³ad rady. Obrady otworzy³ Radny Senior Eugeniusz Nakonieczny. Kolejnym punktem sesji by³a prezentacja nowo
wybranych radnych poprzez w³asn¹ krótk¹ charakterystykê. Przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Wyborczej Jadwiga Hirko
wrêczy³a zaœwiadczenie o wyborze radnego. Po zaprzysiê¿eniu Rada Gminy Elbl¹g po powo³aniu Komisji Skrutacyjnej,
wybra³a spoœród siebie Przewodnicz¹cego Rady Gminy Wojciecha Jezierskiego, który przej¹³ obrady od Radnego
Seniora. Nastêpnie powo³ano sk³ad sta³ych Komisji Rady Gminy tzn.: Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Bud¿etu i Finansów
oraz Komisji ds. Spo³eczno Oœwiatowych

Podczas II Sesji Rady Gminy odczytane zosta³y wyniki wyborów bezpoœrednich w Gminie Elbl¹g na stanowisko Wójta na
kadencjê 2010-2014. Wójtem Gminy zosta³a Pani Genowefa Kwoczek. Po otrzymaniu stosownego zaœwiadczenia
o wyborze, Pani Genowefa Kwoczek z³o¿y³a œlubowanie w obecnoœci Rady Gminy.
Na III sesji Rady Gminy Elbl¹g dokonano wyboru Wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy, którym zosta³a Radna Barbara
Bruzdewicz.
Sk³ad Rady Gminy Elbl¹g VI kadencji na lata 2010-2014:
Olaf Baranowski, Barbara Bruzdewicz, Beata Cackowska,
Jadwiga Ciszewska, Pawe³ Gutfrañski, Witold JaŸwiec, Wojciech Jezierski, S³awomir Kostrzewa, Jan Lemierski, Ryszard
Nadolny, Eugeniusz Nakonieczny, Katarzyna Rêkas, Aleksandra Rzeszutek, Halina Tomczak, Dorota Wielesik.
Sk³ad osobowy Komisji Rewizyjnej: Eugeniusz Nakonieczny ( przewodnicz¹cy) , Jan Lemierski, S³awomir Kostrzewa.
Sk³ad osobowy Komisji ds. Bud¿etu i Finansów: Pawe³ Gutfrañski ( przewodnicz¹cy), Olaf Baranowski, Beata
Cackowska, Wojciech Jezierski, S³awomir Kostrzewa, Jan Lemierski, Ryszard Nadolny, Halina Tomczak, Dorota Wielesik.
Sk³ad osobowy Komisji ds. Spo³eczno-Oœwiatowych: Katarzyna Rêkas ( przewodnicz¹ca), Barbara Bruzdewicz,
Jadwiga Ciszewska, Witold JaŸwiec, Eugeniusz Nakonieczny, Aleksandra Rzeszutek.
Przez 4 miesi¹ce dzia³alnoœci nowej rady odby³o siê V sesji, podczas których podjêto 19 uchwa³.
Wzorem lat ubieg³ych Przewodnicz¹cy Rady Gminy Elbl¹g pe³ni swój dy¿ur w ka¿d¹ œrodê w godz. od 10.00 do godz. 14.00
w Urzêdzie Gminy Elbl¹g pok. 3. Biuro Rady Gminy prowadzi Pani Dorota Bia³obrzeska w pok. 2.
Dorota Bia³obrzeska

Z ¿ycia gminnej jednostki organizacyjnej
Programy Aktywnoœci Lokalnej realizowane przez
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Elbl¹gu w 2009 i 2010 roku
Gmina Elbl¹g to typowo wiejska gmina, której wiêkszoœæ terenów to obszary po by³ych
PGR-ach. Gmina liczy prawie 7 tysiêcy mieszkañców. A¿ jedna pi¹ta z nich korzysta ze œwiadczeñ oferowanych przez
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Elbl¹gu. Oœrodek od 2008 roku realizuje projekt systemowy „Od Biernoœci do
aktywnoœci”. W 2009 roku po raz pierwszy przyst¹piono do realizacji Programu Aktywnoœci Lokalnej. Przeprowadzono
diagnozê œrodowiska i ustalono newralgiczne wsie, tzn. takie które cechuje stagnacja spo³eczna, brak infrastruktury
kulturalno-rekreacyjnej, wysoka liczba œwiadczeniobiorców pomocy spo³ecznej. W 2009 roku zadecydowano, i¿ Program
Aktywnoœci Lokalnej bêdzie realizowany na terenie wsi Batorowo, które do niedawna by³o „bia³¹ plam¹” na mapie gminy
Elbl¹g. We wsi brakowa³o infrastruktury dla mieszkañców, a miejscem spotkañ by³ zdewastowany przystanek i teren wokó³
sklepu. Ten smutny obraz zmieni³ Program Aktywnoœci Lokalnej, którym objêtych zosta³o 9 mieszkañców (7 kobiet,
2 mê¿czyzn) wsi. G³ównym celem naszego projektu systemowego „Od biernoœci do aktywnoœci” jest aktywizacja spo³eczna
i zawodowa naszych œwiadczeniobiorców mówi Gabriela Laskowska, specjalistka pracy socjalnej GOPS w Elbl¹gu.
Uwa¿amy, ¿e nasi œwiadczeniobiorcy maj¹ du¿y potencja³, ale po prostu o tym czêsto nie wiedz¹. D³ugotrwa³y brak pracy
i bierne siedzenie w domu zrobi³y swoje. Udzia³ w projekcie mia³ uœwiadomiæ jego uczestnikom, ¿e s¹ wartoœciowymi ludŸmi,
którzy mog¹ mieæ pozytywny wp³yw na swoje ¿ycie oraz przysz³oœæ swoich rodzin, a nawet ca³ych miejscowoœci. Chcieliœmy,
¿eby uczestnicy PAL obudzili z letargu resztê wsi.Cel uda³o siê osi¹gn¹æ, a zaanga¿owanie uczestników PAL z Batorowa
przesz³o najœmielsze oczekiwania. Swoj¹ chêci¹ do dzia³ania zarazili innych mieszkañców wsi, w tym m.in. holenderskiego
w³aœciciela by³ego PGR w Batorowie. Pan Ron van Miujen udostêpni³ uczestnikom PAL pomieszczenie dawnej œwietlicy
pegeerowskiej. Dziewi¹tka uczestników PAL spotyka³a siê tutaj z doradc¹ zawodowym, psychologiem, prawnikiem
i terapeut¹ uzale¿nieñ. Uczyli siê te¿, jak aktywnie szukaæ pracy, jak zarz¹dzaæ wolnym czasem i swoimi zasobami.
W ramach programu uczestnikom uda³o siê reaktywowaæ boisko pi³karskie i rozwi¹zan¹ w 2003 roku dru¿ynê pi³karsk¹ Zalew
Batorowo. Uda³o siê pozyskaæ sponsorów, którzy sfinansowali prace ziemne i polowe przy boisku, jego zaplecze socjalne,
³awki i pierwszy piknik rodzinny dla wsi, który odby³ siê na nowym boisku dniu 5 wrzeœnia 2009 roku. W imprezie wziê³o udzia³
kilkuset mieszkañców Batorowa i okolic oraz radni, ksiê¿a i w³adze gminy. M³odzi mieszkañcy Batorowa od jesieni 2009 graj¹
w rozgrywkach pi³karskiej „B” klasy. M³odzie¿ znowu skrzyknê³a siê w dru¿ynê.
Integracyjno-turystycznym bonusem projektu, który szczególnie przypad³ do gustu uczestnikom, by³y terapeutyczne
warsztaty wyjazdowe nad jezioro Dadaj w okolicach Ramsowa i pobyt w górskich okolicach Kudowy Zdroju. To by³y piêkne
wyjazdy podobnie, jak wizyta w teatrze muzycznym Buffo w Warszawie i spotkanie wigilijne na zakoñczenie projektu.
W 2010 roku Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Elbl¹gu postawi³ na realizacjê
Programu Aktywnoœci Lokalnej w kolejnej popegeerowskiej wsi Janów. Do projektu
zosta³o zakwalifikowanych 10 osób (9 kobiet i 1 mê¿czyzna). Podobnie jak w 2009 roku
uczestnicy brali udzia³ w warsztatach Klubu Integracji Spo³ecznej z doradc¹ zawodowym,
psychologiem, terapeut¹ ds. uzale¿nieñ i przemocy, prawnikiem oraz wiza¿ystk¹.
Dodatkowo zadecydowano o wyposa¿eniu uczestników w umiejêtnoœci, które zwiêksz¹
szansê na pozyskiwanie w³asnego dochodu, a w konsekwencji uniezale¿ni¹ od
œwiadczeñ finansowych Oœrodka. W tym celu przebadano rynek i ustalono, ¿e to co mo¿e
daæ niezale¿n¹ aktywnoœæ zawodow¹, a tym samym dochód jest rêkodzie³o.
Aktualnie produkty, wyroby w³asne prze¿ywaj¹ renesans i w niczym nie ograniczaj¹ aktywnoœci zawodowej. Dlatego do
zajêæ PAL w³¹czono warsztaty decoupage. To te¿ by³o ryzyko. Jednak ju¿ po trzecich zajêciach uczestnicy przekonali siê
i zaczêli wykazywaæ w³asn¹ inicjatywê na spotkaniach. Ka¿de zajêcia koñczy³y siê wykonaniem w³asnego produktu
i opanowaniem kolejnej techniki zdobienia przedmiotów. W pewnym momencie zaanga¿owanie przekszta³ci³o siê w pasjê
i teraz pomiêdzy zajêciami uczestnicy sami pracuj¹ w domu. Maj¹ tym wiêksz¹ satysfakcjê z tego, i¿ wykonane produkty
spotykaj¹ siê z du¿ym zainteresowaniem i przek³adaj¹ siê na wymierne korzyœci, tzn. s¹ chêtnie kupowane i tym samy ju¿
przynosz¹ dochód uczestnikom. Mogli siê o tym przekonaæ na Festynie w Janowie i Do¿ynkach Gminnych. Poza tym
przyjmuj¹ ju¿ indywidualne zamówienia na konkretne produkty. To cieszy uczestników i pracowników Oœrodka. Do grupy
uczestników PAL na zajêcia decoupage chêtnie do³¹czaj¹ pozostali mieszkañcy Janowa.
Poza stacjonarnymi warsztatami w Janowie i Elbl¹gu
uczestnicy PAL brali udzia³ w dwóch terapeutycznych
warsztatach wyjazdowych. Podczas pierwszego wyjazdu
zosta³a zorganizowana wizyta w Sejmie RP, zwiedzanie
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wizyta studyjna
w „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce z aktywnym udzia³em
w warsztatach. Drugi wyjazd przebiega³ pod has³em wiosek
tematycznych, tj. „Wioska Hobbitów” w Sierakowie i „Wioska
labiryntów i Ÿróde³” w Paprotach. Wyjazdy dostarczy³y tak
wielu wra¿eñ i wzbogaci³y doœwiadczenie, ¿e ca³y czas s¹
wspominane przez uczestników.Partnerem w realizacji PAL
we wsi Janów by³ Gminny Oœrodek Kultury, który w ramach
wspó³pracy u¿yczy³ pomieszczenie œwietlicy. Tak¿e wspólnie
z GOK zosta³ zorganizowany w dniu 28 sierpnia 2010 roku
Festyn Rodzinny dla mieszkañców Janowa i okolicznych
miejscowoœci. Na imprezie bawi³o siê oko³o 150 osób.
Z inicjatywy mieszkañców Janowa na rêce Pani Wójt
Genowefy Kwoczek z³o¿yli podziêkowania dla pracowników
socjalnych GOPS za zorganizowanie Festynu Rodzinnego.

Programy Aktywnoœci Lokalnej realizowane przez Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Elbl¹gu uwzglêdniaj¹ zastosowanie:
- zasi³ków - z przeznaczeniem na koszty dojazdu na warsztaty,
- œrodowiskowej pracy socjalnej,
-instrumentu aktywnej integracji - aktywizacji zawodowej poprzez
uczestnictwo w zajêciach Klubu Integracji Spo³ecznej w oparciu
o program reintegracji spo³eczno-zawodowej,
- prace spo³ecznie u¿yteczne- od marca do paŸdziernika w³¹cznie,
- dzia³ania o charakterze œrodowiskowym Festyny Rodzinne.
W 2011 roku GOPS bêdzie nadal kontynuowa³ kierunek wytyczony
przez dokonan¹ diagnozê i planuje zrealizowaæ PAL w kolejnej
popegeerowskiej wsi Przezmark. Grupê docelow¹ ma stanowiæ m³odzie¿
do 24 r.¿. Poza realizacj¹ dzia³añ aktywizuj¹cych spo³ecznie i zawodowe,
chcemy stworzyæ m³odzie¿y miejsce do spotkañ, tj. M³odzie¿owy Klub
Integracji Spo³ecznej. Wyra¿amy nadziejê, i¿ realizacja PAL w 2011 roku
dostarczy uczestnikom i pracownikom socjalnym tyle samo satysfakcji
i efektów, co dotychczasowe Programy Aktywnoœci Lokalnej.
Gabriela Laskowska

W szkole w Pilonie

Naszym Kochanym Dziadkom!
W szkole podstawowej w Pilonie dnia 4 stycznia 2011 roku odby³a
siê (podobnie jak i w innych szko³ach naszej Gminy ) uroczystoœæ z
okazji Dnia Babci i Dziadka, na któr¹ licznie przybyli nasi drodzy
Seniorzy. W piêknie udekorowanej sali uczniowie klas 0 - III
zaprezentowali wzruszaj¹cy program artystyczny przygotowany pod
kierunkiem swoich wychowawczyñ. Przypomnieli wszystkim, jak
wa¿nymi osobami w naszych rodzinach s¹ Babcie i Dziadkowie. To
oni wspieraj¹ nas, zawsze s¹ przy nas, znajduj¹ radê na ka¿dy
smutek i zmartwienie.
Dzieci podziêkowa³y Goœciom za ich trud, oddanie, mi³oœæ,
cierpliwoœæ, dobroæ oraz z³o¿y³y ¿yczenia i wrêczy³y w³asnorêcznie
wykonane laurki. Nastêpnie wszyscy wys³uchali koncertu
muzycznego w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego w Gdyni, a
nawet przy³¹czyli siê do wspólnego œpiewania. Spotkanie to
dostarczy³o wszystkim wiele radoœci, wzruszeñ, a nawet ³ez..
Bogumi³aGusto³ek

W szkole w Nowakowie
Dnia 9.11.2010 w Zespole Szkó³ w Nowakowie, w obecnoœci licznie
zgromadzonych rodziców, uczniów, nauczycieli i Wójta Gminy Elbl¹g Pani
Genowefy Kwoczek, dyrektor szko³y - Bogus³awa Milusz, dokona³ uroczystej
inauguracji projektu unijnego, pt.: „Szko³a wiejska te¿ mo¿e byæ
nowoczesna”. W ramach projektu, podczas realizowanych zajêæ, bêd¹
wdra¿ane innowacyjne metody nauczania w oparciu o sprawdzone praktyki
edukacyjne Akademii Nauki. S¹ to programy: Ma³y Odkrywca, Pre- M¹dre
Dziecko, M¹dre Dziecko, Uczeñ z Charakterem. Projektem objêtych bêdzie
231 uczniów ze Szko³y Podstawowej w Wêzinie i Szko³y Podstawowej
w Nowakowie.

Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od paŸdziernika 2010, do paŸdziernika 2011 roku. W trakcie zajêæ, dzieci przejd¹ kurs szybkiego
czytania i opanuj¹ nowoczesne techniki zapamiêtywania. Ka¿de zajêcia zakoñcz¹ siê wspólnie przygotowanym
eksperymentem z dziedziny chemii i fizyki. Szko³y, dziêki udzia³owi w projekcie, wzbogac¹ swoj¹ bazê dydaktyczn¹
o nowoczesne zestawy tablic interaktywnych z oprogramowaniem. Projektem bêd¹ równie¿ objêci rodzice, dla których
przygotowane s¹ warsztaty dotycz¹ce powy¿szej tematyki. Wartoœæ aplikowanego projektu wynosi: 330 000,00 z³. Jest to ju¿
kolejny projekt unijny przygotowany i realizowany przez Zespó³ Szkó³ w Nowakowie.
Bogus³aw Milusz

Oœwiata
Wyp³ata drugiej transzy stypendium szkolnego
Od 1 kwietnia 2011 do 26 sierpnia 2011 roku realizowana bêdzie wyp³ata drugiej czêœci stypendium szkolnego, która w tym
semestrze wynosi 438 z³. Pomoc¹ materialn¹ o charakterze socjalnym zostanie objêtych ogó³em 208 uczniów zamieszka³ych
na terenie Gminy Elbl¹g.
Zapisy piêciolatków do oddzia³ów przedszkolnych
Od 1 wrzeœnia 2011 roku przepisy ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) wprowadzaj¹ obowi¹zek odbycia przez piêciolatków rocznego
przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej
formie wychowania przedszkolnego. Zapisy do oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych prowadzonych przez
Gminê Elbl¹g odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach:
- Zespó³ Szkó³ w Nowakowie 18-19 kwietnia godz. od 9.00-13.00
- Szko³a Podstawowa w Pilonie do 10 kwietnia 2011 r.
- Szko³a Podstawowa w Wêzinie do 15 kwietnia 2011 r.
- Szko³a Podstawowa Nr 1 w Gronowie Górnym do 15 kwietnia 2011 r.
Szeœciolatki do szkó³
Nadchodz¹cy rok szkolny 2011/2012 jest ostatnim rokiem, w którym na wniosek rodziców, obowi¹zkiem szkolnym mog¹ byæ
objête dzieci, które w danym roku kalendarzowym koñcz¹ 6 lat. W takiej sytuacji, dyrektor publicznej szko³y podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, mo¿e przyj¹æ dziecko do klasy pierwszej, je¿eli pozwalaj¹ na to warunki organizacyjne
szko³y. Warunkiem jest, ¿e dziecko by³o objête wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzaj¹cym rok szkolny,
w którym ma rozpocz¹æ naukê w szkole podstawowej. Wymogu objêcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje siê
w przypadku, gdy dziecko posiada pozytywn¹ opiniê poradni psychologiczno-pedagogicznej o mo¿liwoœci rozpoczêcia
spe³niania obowi¹zku szkolnego.
Ju¿ od wrzeœnia 2012 roku zgodnie z reform¹ obni¿aj¹c¹ wiek szkolny wszystkie szeœciolatki obowi¹zkowo pójd¹ do
pierwszej klasy.
Anna Kimbar

Sport w Gminie
W Zespole Szkó³ w Nowakowie w dwa weekendy lutego rozegrano
Ligê Siatkówki -Nowakowo CUP 2011. W wyniku rozegranych spotkañ
ligowych mistrzem Ligi Siatkówki Nowakowo CUP 2011 zosta³ zespó³
Zak³ady Meblowe Walentynowicz, drugie miejsce zaj¹³ Merkury Elbl¹g,
trzecie Snajper Nowakowo, czwarte Atom Elbl¹g. Mecze by³y bardzo
zaciête i sta³y na wysokim poziomie. Zespo³y bior¹ce udzia³ w turnieju
otrzyma³y pami¹tkowe puchary i dyplomy.
Jerzy Jarzy³o

Sezon pi³karski - runda wiosenna 2011
Od sierpnia 2010r. trwa sezon pi³ki no¿nej. Do rozgrywek B-klasy w pi³ce no¿nej seniorów przyst¹pi³y trzy dru¿yny z terenu
gminy Elbl¹g tj:
- Zag³ada Lisów
- Zalew Gmina Elbl¹g
- Orze³ Przezmark
Dru¿yn¹, która zadebiutowa³a w rozgrywkach jest dru¿yna z Przezmarka. Dru¿yna ta jako debiutant radzi³a sobie dobrze.
Zespó³ rozegra³ wiele emocjonuj¹cych meczy i zajmuje 13 miejsce w tabeli. Runda wiosenna ma byæ lepsza w koñcowej tabeli
zawodnicy z Przezmarka maj¹ zamiar uplasowaæ siê wy¿ej.
Po rundzie jesiennej najwy¿ej z gminnych zespo³ów w tabeli plasuje siê Zalew Gmina Elbl¹g z Batorowa. Dru¿yna zanotowa³a
liczne efektowne zwyciêstwa. Czwarte miejsce zespo³u nale¿y uznaæ za sukces i jest potwierdzeniem du¿ych aspiracji
sportowych. Zawodnicy licz¹ na awans do A-klasy. Przeszkod¹ w awansie mog¹ byæ jednak ubytki kadrowe.
Zespó³ Zag³ady Lisów po rundzie jesiennej dru¿yna plasuje siê na 12 pozycji. Jest to wynik poni¿ej oczekiwañ kibiców
i samych zawodników.
Trzy gminne zespo³y swoimi wynikami potwierdzi³y, i¿ istnieje potrzeba wspierania pi³ki no¿nej na terenie gminy Elbl¹g.
Bardzo wa¿ny jest przy tym rozwój dzieci i m³odzie¿y, którzy licznie bior¹ udzia³ w treningach seniorów.
Runda wiosenna pi³ki no¿nej B-klasy rozpoczyna siê w dniu 2 kwietnia 2011r. i bêdzie trwaæ do 26 czerwca 2011r.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do kibicowania naszym dru¿ynom.
Szczegó³owy harmonogram rozgrywek dostêpny jest na stronach: www.wmzpn.pl, www.zagladalisow.pl,
www.90minut.pl , www.zalewgminaelblag.futbolowo.pl
Jerzy Jarzy³o

Ferie zimowe 2011 na sportowo
W okresie ferii zimowych 20 uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 w Gronowie
Górnym przez 4 dni uczestniczy³o w rywalizacji sportowej na szczeblu gminy
Elbl¹g i powiatu elbl¹skiego.
W dniach 31.01.2011r. i 02.02.2011r. Uczniowski Klub Sportowy
,,Concordia” przy SP nr 1 w Gronowie Górnym by³ organizatorem II Gminnego
Turnieju Mini Pi³ki Siatkowej dziewcz¹t i ch³opców o Puchar Wójta Gminy
Elbl¹g i II Gminnego Turnieju Unihokeja dziewcz¹t i ch³opców o Puchar
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Elbl¹g.W turnieju mini siatkówki dziewcz¹t
zwyciê¿y³y uczennice z SP Wêzina przed SP Nowakowo, trzecie miejsce
zajê³y uczennice SP Gronowo Górne, a czwarte by³y dziewczêta z SP Pilona
.W turnieju mini siatkówki ch³opców pierwsze miejsce zajêli uczniowie z SP
Gronowo Górne przed SP Nowakowo, SP Wêzina i SP Pilona.W rywalizacji
unihokeja dziewcz¹t zwyciê¿y³y uczennice z SP Gronowo Górne przed SP
Wêzina, SP Nowakowo i SP Pilona.Wœród ch³opców w unihokeju pierwsze
miejsce zajêli uczniowie SP Gronowo Górne przed SP Nowakowo, SP Wêzina
i SP Pilona.
Wszystkie szko³y uczestnicz¹ce w obu turniejach uhonorowane zosta³y
okolicznoœciowymi pucharami, które wrêczy³y Wójt Gminy Elbl¹g Pani
Genowefa Kwoczek i Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy Elbl¹g Pani Barbara
Bruzdewicz.W dniu 26.01.2011r. nasi uczniowie uczestniczyli w powiatowym
turnieju halowej pi³ki no¿nej, w którym zajêli czwarte miejsce.
Na zakoñczenie ferii zimowych, w dniu 04.02.2011r. w Gronowie Górnym odby³ siê powiatowy turniej dziewcz¹t i ch³opców
w tenisie sto³owym z udzia³em 5 uczniów naszej szko³y. Organizatorem tych imprez by³ Elbl¹ski Szkolny Zwi¹zek Sportowy.
Wymiernym efektem udzia³u uczniów naszej szko³y w zawodach sportowych w okresie ferii zimowych s¹ cztery puchary
sportowe, dwie pi³ki do siatkówki i pi³ka no¿na. Wszyscy uczestnicy sportowej rywalizacji otrzymali okolicznoœciowe upominki
i s³odycze ufundowane przez Starostwo Powiatu Elbl¹skiego.
Bogus³aw Radziewicz

Inicjatywy mieszkañców
W lutym 2011 roku Ponadlokalna Œwietlica Œrodowiskowa w Przezmarku obchodzi³a 6-ste urodziny. Z tej okazji zosta³a
zorganizowana zabawa taneczna. By³ tort, ¿yczenia, tañce, jednym s³owem - doskona³a zabawa.Œwietlica funkcjonuje ju¿
6 lat, jest palcówk¹ wsparcia dziennego dla 30 dzieci, jest miejscem, w którym dzieci mog¹ przyjemnie, po¿ytecznie i mi³o
spêdziæ czas wolny od zajêæ lekcyjnych. Do dyspozycji dzieci maja trzy sale: wyrównywania ró¿nic edukacyjnych,
relaksacyjno telewizyjn¹, edukacyjno- jêzykow¹. Posiadamy na swoim koncie wiele osi¹gniêæ, nasi wychowankowie
bior¹ udzia³ w konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Dziêkujemy naszym „œwietlicowym dzieciaczkom” za wspólne 6 lat i
mamy nadziejê ¿e nastêpne bêd¹ tak samo udane.
Magdalena Szeligowska, Justyna Grabowska

Stowarzyszenie Mieszkañców i Sympatyków Wsi Raczki Elbl¹skie i Tropy Elbl¹skie „Nad Tyn¹”
uzyska³o status stowarzyszenia z chwil¹ rejestracji w dniu 09.11.2009 r. organem samorz¹dowym
sprawuj¹cym „zewnêtrzny”
nadzór nad dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia „Nad Tyn¹” jest Starosta
Elbl¹ski.
G³ówne cele dzia³ania Stowarzyszenia to miêdzy innymi:
1. inicjowanie i wspieranie wszechstronnego i zrównowa¿onego rozwoju; spo³ecznego, oœwiatowego, kulturalnego
i gospodarczego wsi Raczki Elbl¹skie i wsi Tropy Elbl¹skie, a w szczególnoœci dzia³añ w zakresie integracji i aktywizacji
spo³ecznoœci lokalnej oraz rozwoju infrastruktury tych wsi,
2. wspieranie demokracji i budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego w œrodowisku lokalnym;
3. promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych wsi Raczki Elbl¹skie i Tropy Elbl¹skie,
Stowarzyszenie czynnie dzia³a poprzez udzia³ w szkoleniach. Do tej pory uczestniczono:
26-27.10.2009 Karnity - Szkolenie liderów wiejskich "Odnowa i rozwój wsi"
28-29.10.2009 Elbl¹g - Tworzenie projektów i pisanie wniosków
02.11.2009 Elbl¹g - Zarz¹dzanie finansami
09.11.2009 Elbl¹g - Edukacja obywatelska m³odzie¿y
10.11.2009 Elbl¹g - Warsztaty ma³ych projektów
14.11.2009 Elbl¹g - Zarz¹dzanie finansami organizacji
15.11.2009 Elbl¹g - Warsztaty (praca z dzieæmi)
19-20.11.2009 Pas³êk - Procedura wdra¿ania projektów EFS
03.03.2010 r. Elbl¹g - Zasady Równoœci Szans Kobiet i Mê¿czyzn
24-25 09.2010 r. Ostróda - Bu³ka z mas³em jak budowaæ kapita³ organizacji pozarz¹dowej + cykl wirtualnych spotkañ na
forum oraz z mentorami w celu opracowania rocznej strategii rozwoju organizacji ( do 29 listopada 2010 r.).
Dotychczasowe osi¹gniêcia:
?Przeprowadzenie zbiórki z³omu i przekazanie œrodków na cele statutowe,
?Zorganizowanie zabawy karnawa³owej inauguruj¹cej dzia³alnoœæ Stowarzyszenia,
?Opracowanie i zatwierdzenie Planów odnowy wsi Raczki Elbl¹skie i Tropy Elbl¹skie,
?Spotkanie pañ z obu wsi z okazji Dnia Kobiet,
?Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
?Ufundowanie wyjazdu dzieci do Teatru w Elbl¹gu,
?Zorganizowanie wycieczki rowerowej na wierzê widokow¹ w ¯ó³wiñcu,
?Zainicjowanie starañ o pozyskanie przez w³adze samorz¹dowe œrodków z funduszy unijnych na remonty œwietlic
w Raczkach Elbl¹skich i Tropach.
W chwili obecnej Stowarzyszenie „Nad Tyn¹” tworzy 30 cz³onków zwyczajnych.
Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e zostaæ ka¿dy chêtny mieszkaniec jak i sympatyk naszych wsi po wype³nieniu deklaracji
, której treœæ zosta³a opracowana przez Zarz¹d Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zaprasza na swoj¹ stronê internetow¹:
www.nadtyna.za.pl .
El¿bieta Grzywacz

Spis powszechny
Od kwietnia do czerwca br. przeprowadzony bêdzie w ca³ym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ.
Objête nim zostan¹:osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach, które
nie s¹ mieszkaniami, osoby nie maj¹ce miejsce zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i
inne zamieszkane pomieszczenia nie bêd¹ce mieszkaniami.Tegoroczny spis powszechny bêdzie pierwszym, w którym
oprócz tradycyjnej metody wywiadu bezpoœredniego zostanie na wiêksz¹ skalê wykorzystany system teleinformatyczny.
Pierwszy raz zafunkcjonuj¹ trzy metody zbierania danych:samospis internetowy (polegaj¹cy na zaakceptowaniu lub korekcie
danych pobranych z systemów administracji publicznej w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca),wywiad telefoniczny
prowadzony przez ankieterów w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca, wywiad bezpoœredni prowadzony przez rachmistrzów
spisowych w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca. Od 1 kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne zostan¹ udostêpnione
na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl.
Dorota Bia³obrzeska

Gminne Jednostki Organizacyjne
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Kierownik: Zbigniew Paw³owski
ul. Browarna 85, 82-300 Elbl¹g
poniedzia³ek-pi¹tek 7:00-15:00
œroda: 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

Urz¹d Gminy Elbl¹g
Wójt: Genowefa Kwoczek
Zastêpca: Zygmunt Tucholski
Sekretarz: Krystyna Murawska
Skarbnik: Wioletta Kotkowska
ul. Browarna 85, 82-300 Elbl¹g
tel. (055) 234-18-84, (055) 234-18-86
fax. 055 234-08-71
poniedzia³ek-pi¹tek 7:00-15:00
œroda: 8:00-16:00
www.gminaelblag.pl
Zespó³ Szkó³ w Nowakowie
Dyrektor: Bogus³aw Milusz
Nowakowo 47,
82-310 Elbl¹g 2
tel. (055) 231-27-93
www.zsnowakowo.gminaelblag.pl
zsnowakowo@wp.pl

Gimnazjum w Gronowie Górnym
Dyrektor: Kazimiera Czujwid-Pierzyñska
ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 236-60-08
www.gimgg.gminaelblag.pl
gimgronowo@vp.pl

Szko³a Podstawowa w Pilonie
Dyrektor: Edyta Rokita
Pilona, 82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-29-28
www.sppilona.gminaelblag.pl
sppilona1@interia.pl

Szko³a Podstawowa w Wêzinie
Dyrektor: Krystyna Bohdanowicz
Wêzina, 82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-10-02
www.spwezina.gminaelblag.pl
sp.wezina@wp.pl

Gminny Oœrodek Kultury
Dyrektor: Irena Marciñczuk
Komorowo ¯u³awskie 6,
82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 231-10-55
www.gok.gminaelblag.pl
gok6@op.pl

Szko³a Podstawowa nr 1
w Gronowie Górnym
Dyrektor: Zenon Chmiel
ul. Szmaragdowa 5,
82-310 Elbl¹g 2
Tel. (055) 233-32-26
www.sp1gg.gminaelblag.pl
spnr1gg@gmail.com
Urz¹d Gminy Elbl¹g
BOŒ S.A. O/Elbl¹g
20 1540 1274 2019 5243 2488 0001
NIP: 578 -10-11-218
REGON: 000531625

Prawo miejscowe
A. Stawki podatku od nieruchomoœci na
2011 r. [w z³ za m2]
1) od gruntów
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania gruntów i budynku 0,76
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,22
2) od budynków lub ich czêœci
a) mieszkalnych 0,47
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
16,25
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym 9,82
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielenia
œwiadczeñ zdrowotnych 4,00
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
pozosta³ych 3,74
B. Stawka podatku rolnego na 2011 rok
wynosi 36,00 z³ za 1 dt
C. Stawka podatku leœnego na 2011 rok
wynosi 34,0230 za 1 ha

Stawki za zaopatrzenie w wodê i
odprowadzanie œcieków od
01.07.2010 r. do 30.06.2011 r.
1) Dop³aty Gminy Elbl¹g dla
odbiorców indywidualnych i jednostek
sektora publicznego do taryf
okreœlonych przez Epik w Elbl¹gu:
- woda 1,30 z³/ za m3 brutto
- œcieki 1,55 z³/ za m3 brutto
2) Ceny us³ug dla odbiorców
indywidualnych i jednostek sektora
publicznego:
- woda 4,00 z³/ za m3 brutto
- œcieki 4,60 z³/ za m3 brutto
3) Ceny us³ug dla przedsiêbiorców:
- woda 5,30 z³/ za m3 brutto
- œcieki 6,55 z³/ za m3 brutto

Termin sk³adania deklaracji i informacji podatkowych: 1. osoby prawne do 15 ka¿dego miesi¹ca
2. Osoby fizyczne: I rata do 15 marca II rata do 15 maja III rata do 15 wrzeœnia IV rata do 15 listopada

Kasa Urzêdu Gminy
Kasa Urzêdu Gminy znajduje siê na
piêtrze, przyjmuje wp³aty od
poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach od 8:00 do 14:00.

Wydawca
Urz¹d Gminy Elbl¹g
ul. Browarna 85
82-300 Elbl¹g
www.gminaelblag.pl
sekretariat@gminaelblag.pl

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Wojciech Jezierski
przyjmuje w ka¿d¹ œrodê od godz. 10:00 do godz. 14:00.
Dodatkowych informacji udziela pani Dorota Bia³obrzeska
pod nr tel. 55 234 18 84 wew.34
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