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Nowe stowarzyszenia w Gminie Elbl¹g
Komunikaty

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych
Sk³adamy wszystkim mieszkañcom najlepsze ¿yczenia.
Niech to bêdzie dla wszystkich czas wyciszenia,
wypoczynku i prawdziwej radoœci.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Wojciech Jezierski
Alarm powodziowy

Wójt Gminy
Genowefa Kwoczek

Podsumowanie zagro¿enia powodziowego

Gmina Fakty Wydarzenia
Zagro¿enie powodziowe dla Gminy Elbl¹g
Dnia 14 stycznia 2012 r. w Gminie Elbl¹g og³oszony
zosta³ alarm przeciwpowodziowy. G³ówne
zagro¿enie dotyczy³o Wyspy Nowakowskiej,
w szczególnoœci obwa³owañ rzeki Cieplicówki i rzeki
Elbl¹g. Stra¿acy w wielu miejscach od godzin
nocnych pracowali przy wzmacnianiu wa³ów.

Warmiñsko-Mazurskiej Kompanii Obwodowej
Jeziorak. W sumie w akcji bra³o udzia³ ponad
100 stra¿aków. W budynku szko³y w Nowakowie by³o
zlokalizowane stanowisko dowodzenia, natomiast
kuchnia przygotowywa³a ciep³e posi³ki dla osób
bior¹cych udzia³ w akcji. Dla zapewnienia im noclegu
i wypoczynku wydawano z magazynu Gminy Elbl¹g
materace i koce. Trwa³a gotowoœæ do ewentualnej
ewakuacji ludnoœci. Natomiast w Szkole
Podstawowej w Gronowie Górnym zabezpieczone
by³y miejsca noclegowe, wy¿ywienie, pomoc
psychologiczna oraz pomoc pracownika pomocy
spo³ecznej. By³y to dni pe³nej mobilizacji, obaw
i niepewnoœci. Sytuacja by³a na bie¿¹co
monitorowana przez 24 godziny na dobê.
Dnia 17 stycznia 2012 r. dziêki sprzyjaj¹cej aurze
pogodowej alarm powodziowy zosta³ odwo³any.
Sprawny przebieg akcji zawdziêczaæ nale¿y oprócz
s³u¿b do tego powo³anych tak¿e ogromnemu
zaanga¿owaniu mieszkañców terenów objêtych
zagro¿eniem.
M.. Wojarz

Trwa³a walka z czasem. Niestety, by³y miejsca, gdzie
woda wdar³a siê na tereny domostw. W miejscowoœci
Nowakowo woda wesz³a na teren trzech posesji.
Podobna sytuacja mia³a miejsce w Kêpie Rybackiej.
Podtopione zosta³o gospodarstwo domowe
po³o¿one poni¿ej obwa³owania rzeki. Stra¿acy
ochotnicy ob³o¿yli gospodarstwo workami z piaskiem
i prowadzony by³ sta³y monitoring.
Trudna sytuacja by³a w Jagodnie. Woda by³a tam na
równi z koron¹ wa³ów. Stra¿acy z Nowakowa
uszczelnili przeciekaj¹cy wa³, poniewa¿ w razie jego
przelania zagro¿ona by³a droga wojewódzka nr 503.
Wysoka woda by³a tak¿e w rejonie Jeziora Dru¿no,
a w Tropach Elbl¹skich przecieka³ wa³ rzeki Tyny.
W akcji przeciwpowodziowej bra³o udzia³
11 zastêpów stra¿aków zawodowych i ochotniczych,
sprowadzono dodatkowo 10 zastêpów gaœniczych
Spotkanie podsumowuj¹ce zagro¿enie
powodziowe
W dniu 15 lutego 2012 r. o godzinie 15.00 w Urzêdzie
Gminy Elbl¹g odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce
zagro¿enie powodziowe jakie mia³o miejsce
w dniach 14 – 16 stycznia 2012 r. na terenie Gminy
Elbl¹g. W spotkaniu uczestniczyli cz³onkowie OSP
Nowakowo, OSP Myœlêcin, OSP Weklice, OSP
Tropy Elbl¹skie, OSP Krzesk oraz pracownicy
Zespo³u Szkó³ w Nowakowie.
Wojciech Jezierski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy
i Genowefa Kwoczek - Wójt Gminy Elbl¹g w imieniu
w³asnym oraz ca³ej spo³ecznoœci lokalnej Gminy
Elbl¹g serdecznie podziêkowali wszystkim osobom
bior¹cym udzia³ w spotkaniu za uczestnictwo
w dzia³aniach eliminuj¹cych zagro¿enie powodziowe
na terenie gminy Elbl¹g oraz za okazan¹ pomoc
w dzia³aniu.

M.Wojarz

M. Wojarz
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Spotkanie Zespo³u Interdyscyplinarnego

Dnia 07 lutego 2012 roku odby³o siê pierwsze
posiedzenie Zespo³u Interdyscyplinarnego
w Gminie Elbl¹g, powo³anego na podstawie
uchwa³y Rady Gminy Elbl¹g z dnia 22.09.2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powo³ywania cz³onków
Zespo³u Interdyscyplinarnego w Gminie Elbl¹g
oraz na podstawie zarz¹dzenia Wójta Gminy Elbl¹g
z dnia 20.01.2012 roku w sprawie powo³ania
takiego zespo³u.
Zespó³ Interdyscyplinarny jako nowe zadania
ka¿dej gminy wprowadzi³a nowelizacja ustawy
z dnia dnia 10.06.2010 roku o przeciwdzia³aniu
przemocy.
W sk³ad Zespo³u Interdyscyplinarnego wesz³o
19 osób reprezentuj¹cych 11 instytucji zwi¹zanych
z przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie na
terenie naszej gminy:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Elbl¹gu,
- Komendy Miejskiej Policji w Elbl¹gu,
- S¹du Rejonowego w Elbl¹gu,
- Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomanii,
- Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
„ Nasza przychodnia” w Elbl¹gu,
- Szko³y Podstawowej w Gronowie Górnym,
- Szko³y Podstawowej w Pilonie,
- Szko³y Podstawowej w Wêzinie,
- Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym,
- Zespo³u Szkó³ w Nowakowie,
- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Elbl¹gu.
W wyniku g³osowania wszystkich powo³anych
cz³onków Zespo³u, przewodnicz¹cym zosta³

Zbigniew Paw³owski – Kierownik Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Elbl¹gu.
Zespó³ Interdyscyplinarny to grupa specjalistów
podejmuj¹ca siê wspó³pracy w celu udzielenia
pomocy podopiecznemu lub ca³ej rodzinie.
Dzia³ania Zespo³u s¹ skierowane do rodzin
w kryzysie, niewydolnych wychowawczo
i ukierunkowane s¹ na rozwi¹zanie konkretnego
problemu w rodzinie, a ich celem jest
przeciwdzia³anie nastêpstwom zaistnienia
problemu przemocy w rodzinie.
Adresatami dzia³añ podejmowanych przez Zespó³
Interdyscyplinarny s¹ w szczególnoœci:
• rodziny, w których zdarzaj¹ siê przypadki
stosowania przemocy wobec dziecka lub
wspó³ma³¿onka,
• rodziny, w których dzieci s¹ zaniedbywane
wychowawczo lub opiekuñczo (np. brak opieki
lekarskiej, brak realizacji obowi¹zku szkolnego
itp.),
• rodziny, w których nadu¿ywa siê alkoholu lub
innych œrodków,
• rodziny, w których wystêpuj¹ konflikty pomiêdzy
rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania
dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itp.,
• rodziny, w których s¹ osoby niepe³nosprawne,
• rodziny, w których matka lub ojciec zostali
osadzenia w zak³adzie karnym,
• rodziny zastêpcze i adopcyjne, które prze¿ywaj¹
problemy zwi¹zane z wychowywaniem
powierzonych dzieci,
• rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców s¹
nieletni,
Uruchomienie pracy Zespo³u mo¿e nast¹piæ
w wyniku reakcji na:
• proœbê rodzica lub innych doros³ych cz³onków
rodziny,
• proœbê dziecka,
• informacje uzyskane od cz³onków spo³ecznoœci
lokalnej,
• informacje uzyskane z placówek oœwiatowych,
• informacje innych s³u¿b (biura poœrednictwa
pracy, pomocy spo³ecznej, policji, Koœcio³a,
organizacji pozarz¹dowych).
Posiedzenia Zespo³u Interdyscyplinarnego
odbywaj¹ siê w zale¿noœci od potrzeb, jednak nie
rzadziej ni¿ raz na trzy miesi¹ce.
Z.Paw³owski

Z ¿ycia Rady Gminy
XIV Sesja Rady Gminy Elbl¹g
Podczas XIV Sesji Rady Gminy Elbl¹g w dniu
16 lutego 2012 r. Rada Gminy Elbl¹g podjê³a
nastêpuj¹ce uchwa³y:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Elbl¹g na lata 2012-2021.
-w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy Elbl¹g na 2012r.
-w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ w Gronowie
Górnym.
-w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Oœrodka

Kultury w Komorowie ¯u³awskim.
- w sprawie zmiany uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
terenu obrêbu geodezyjnego w Adamowie.
- w sprawie zmiany wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomoœci, na podatek rolny oraz na
podatek leœny.
D.Bia³obrzeska
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“Postaw na rodzinê”
Ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinê”
to instrument wspierania naszych dzia³añ
profilaktycznych. Gmina Elbl¹g ponownie przy³¹cza
siê do kampanii.
Za³o¿enia kampanii s¹ zgodne z dzia³aniami
prowadzonymi przez szko³ê tzn. wspieraniem
i wzmacnianiem roli rodziny, która w obecnych
czasach niebywale tego potrzebuje. Nauczyciele
i wychowawcy wybieraj¹ skuteczn¹ profilaktykê
i dzia³aj¹ wspólnie z Gminn¹ Komisj¹
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Zachêcamy do prowadzenia zajêæ z uczniami
dotycz¹cymi wzmacniania i promowania wartoœci
rodzinnych, podkreœla Wójt Gminy Elbl¹g Pani
Genowefa Kwoczek. W ramach kampanii pozyskano
materia³y, które ju¿ s¹ i bêd¹ wykorzystane przez
wychowawców w szko³ach, œwietlicach, bibliotekach
oraz przekazane dzieciom i rodzicom. Dodatkowo
ulotki bêd¹ wykorzystywane podczas imprez
profilaktycznych i rekreacyjnych, organizowanych na
terenie gminy pod has³em „Postaw na rodzinê!”.
Udzia³ w kampanii bêdzie doskona³ym
uzupe³nieniem tegorocznych obchodów XIV
Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny w dniach 17
maja – 14 czerwca br. pod has³em „Mamo, Tato,
b¹dŸmy razem”. Has³o kampanii pojawi siê na
szkolnych festynach, w Dniu Dziecka, w Dniu Sportu.
W ramach kampanii, w dniu 12 marca br. w Zespole
Szkó³ w Nowakowie odby³ siê wyk³ad dla rodziców
uczniów klas VI szko³y podstawowej i klas I-II
gimnazjum oraz dla wychowawców i nauczycieli
z cyklu „Kocham i wychowujê” – „Nauka szkolna –
problem dziecka czy rodzica? Jak towarzyszyæ
naszym dzieciom w szkolnych zmaganiach”,
a prowadzi³a je Pani Aleksandra Karasowska,
doœwiadczony psycholog, terapeuta,
licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia
treningów i warsztatów psychologicznych,
konsultant PARPA, autorka publikacji z zakresu
Z ¿ycia gminnej jednostki organizacyjnej
Zakoñczenie projektu „E-belfer...”

„E-belfer….” to projekt realizowany w Zespole Szkó³
w Nowakowie w okresie od 1.10.2011 do 29.02.2012
roku. To projekt edukacyjny finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego POKL, którego g³ównym celem jest

pomocy dzieciom i rodzin, m. in. „Profilaktyka na co
dzieñ”, „Metody budowania strategii w pracy
z dzieckiem i klas¹.
Szkolenie zosta³o zrealizowane w ramach programu
prowadzenia kompleksowego, specjalistycznego
wsparcia dla rodzin, sfinansowanego ze œrodków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.

Natomiast w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki
14 marca w SP w Pilonie, w SP w Wêzinie i ZS
w Nowakowie odby³y siê niezwyk³e przedstawienia
profilaktyczne pt. "Byæ sob¹". W spektaklu
zaprezentowano m³odym widzom postawê dziecka
asertywnego, które dostrzega korzyœci z bycia
dobrym synem, uczniem, przyjacielem. Spektakl
zachêca do rozwijania swoich pasji i kszta³towania
charakteru poprzez sport. Przedstawiono historiê
12 letniego Paw³a, który pali papierosy, wagaruje, ma
zaleg³oœci w nauce, przez co jego mama czêsto jest
wzywana do szko³y. W domu jest leniem, nie pomaga
w najdrobniejszych czynnoœciach. Sytuacja zmienia
siê, kiedy przemêczona matka s³abnie na ulicy i trafia
do szpitala. Wystêp bardzo siê uczniom podoba³ i by³
pouczaj¹cy. Po spektaklu aktorzy rozmawiali
z uczniami o ich problemach oraz odpowiadali na
zadawane przez nich pytania. Programy zrealizowa³
Teatr Kurtyna z Krakowa.
K.Jasiñska

udzia³ nauczycieli
w szkoleniach za pomoc¹
innowacyjnego narzêdzia dydaktycznego jakim jest
platforma e-learningowa.
Wsparciem objêtych zosta³o 10 nauczycieli,
doposa¿ono ich w niezbêdne pomoce dydaktyczne.
Zrealizowano 100 godzin zajêæ szkoleniowych.
Na potrzeby projektu zbudowano platformê
e-learningow¹, przygotowano pakiety edukacyjne,
scenariusze kursów, materia³y szkoleniowe.
Doposa¿ono szko³ê w wysokiej jakoœci sprzêt
elektroniczny tj. laptop z oprogramowaniem, tablicê
interaktywn¹ - 7 500,00 z³
Na potrzeby realizacji projektu
„E- belfer” –
przygotowanie nauczycieli Zespo³u Szkó³
w Nowakowie do stosowania e-learningu
w nauczaniu i samokszta³ceniu” pozyskano
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w sumie 57 289, 34 z³.
B.Milusz
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Z ¿ycia gminnej jednostki organizacyjnej
Ogólnopolski konkurs matematyczny
EDI - PINGWIN 2011

29 listopada 2011 roku w Gminnym Gimnazjum
w Gronowie Górnym odby³ siê ogólnopolski konkurs
matematyczny EDI - PINGWIN 2011, którego
organizatorem by³a firma z bran¿y edukacyjnej
„Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI”.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Warszawie
Dnia 23 marca uczniowie Szko³y Podstawowej
w Wêzinie wyjechali na wycieczkê do Warszawy.
Stolica przywita³a wycieczkowiczów piêkn¹,
s³oneczn¹ pogod¹. Pierwszym punktem programu
by³o za³o¿one w 2005 roku Centrum Nauki Kopernik,
które zrobi³o na wszystkich du¿e wra¿enie. Dzieci
by³y zaskoczone ogromem obiektu, ale œwietnie
radzi³y sobie z przemieszczaniem siê po Centrum.
Poznawa³y prawa nauki poprzez samodzielne
przeprowadzanie doœwiadczeñ w galeriach
tematycznych: Œwiat ruchu, Cz³owiek i œrodowisko,
Korzenie cywilizacji, Strefa œwiat³a. Bezpoœredni
kontakt z nauk¹ w formie doœwiadczeñ z pewnoœci¹
na d³ugo wszystkim zapadnie w pamiêci.

Celem konkursu by³o sprawdzenie wiedzy
i umiejêtnoœci z zakresu matematyki na poziomie
gimnazjum. Szkolnymi organizatorami konkursu
w naszym gimnazjum by³y nauczycielki matematyki:
Ma³gorzata Czajkowska i Marzena Fortuna.
W konkursie udzia³ wziê³o 43 uczniów, którzy pisali
na trzech poziomach: -poziom pierwszy – dla klasy 1
gimnazjum, do którego przyst¹pi³o 13 uczniów;
-poziom drugi – dla klas 2 gimnazjum, do którego
przyst¹pi³o 17 uczniów;
-poziom trzeci – dla klas 3 gimnazjum, do którego
przyst¹pi³o 13 uczniów.
Tytu³ laureata konkursu uzyska³ Marcin Pietrucha
z klasy 2b zdobywaj¹c 2 miejsce w Polsce.
Dyrektor szko³y, Kazimiera Pierzyñska – Czujwid,
wraz ze szkolnymi koordynatorkami, wrêczy³y
uczniowi nagrodê i grawerowany dyplom. Nagrodê
ksi¹¿kow¹ ufundowa³ organizator konkursu,
a nagrodê rzeczow¹ ufundowa³a Rada Rodziców
Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym.
K.Pierzyñska – Czujwid

Kolejnym punktem by³o zwiedzanie gmachu Sejmu
i Senatu RP. Przewodnik opowiada³ o wadze i roli,
jak¹ pe³ni¹ Pos³owie i Senatorowie. Uczniowie byli
wprowadzeni na galeriê, sk¹d mogli obserwowaæ
salê obrad Sejmu. Nastêpnie obejrzeli tablicê
upamiêtniaj¹c¹ pos³ów, którzy zginêli podczas
II wojny œwiatowej. M³odzie¿ mia³ te¿ okazjê stan¹æ
przed tablic¹ upamiêtniaj¹ca ofiary Katastrofy pod
Smoleñskiem.
Wycieczka z ca³¹ pewnoœci¹
nale¿a³a do udanych i d³ugo uczniowie bêd¹
j¹ wspominaæ.
A.Bia³as, K. Bohdanowicz

Kolejnym punktem na mapie wycieczki by³ gmach
Telewizji Polskiej przy ul.Woronicza 17. Podczas
wizyty uczestnicy zwiedzali studia telewizyjne oraz
zapoznali siê z kulisami prac nad najciekawszymi
programami telewizyjnymi, m.in. „Kawa czy herbata”,
„Jaka to melodia” czy wydarzenia sportowe.
Przewodnik przekaza³ nam podstawowe informacje
o „magii telewizji”.
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Nowe Stowarzyszenia w Gminie Elbl¹g
Plan odnowy miejscowoœci Wêzina
Dnia 29.02.2012 r. w Wêzinie odby³o siê pierwsze
spotkanie animacyjne z mieszkañcami w celu
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowoœci Wêzina.

Inicjatywa wysz³a od cz³onków Stowarzyszenia
„Dwie wsie”, które dzia³a w Wêzinie od niedawna.
Plan Odnowy Miejscowoœci, który by³ opracowany
w 2006 roku zosta³ czêœciowo zrealizowany,
a niektóre zapisy przesta³y byæ aktualne. Warsztaty
z mieszkañcami prowadzi³y Stanis³awa Pañczuk
i Iwona Grajkowska ze Stowarzyszenia „£¹czy Nas
Kana³ Elbl¹ski LGD”. Mieszkañcy aktywnie w³¹czyli
siê w prace nad aktualizacj¹ Planu.
Przewartoœciowano priorytety, wyznaczono nowe
cele, wskazano nowe zadania do realizacji. Ciekawe
pomys³y na rozwój bêd¹ mog³y byæ dofinansowane
ze œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Konkursy ju¿ w maju br.,
a wnioski mo¿na bêdzie sk³adaæ za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania przy ul. Komeñskiego 40
w Elbl¹gu.
D.Bia³obrzeska

„IWA INTEGRACJA – WSPÓ£PRACA –
AKTYWNOŒÆ”

Mieszkañcy W³adys³awowa i osiedla Adamowo
powo³ali nowe stowarzyszenie pn. „IWA
INTEGRACJA – WSPÓ£PRACA – AKTYWNOŒÆ”.
Celami Stowarzyszenia IWA s¹:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównowa¿onego
rozwoju terenów wiejskich: gospodarczego,

kulturalnego, spo³ecznego i przestrzennego,
2) aktywizacja wspó³pracy mieszkañców wsi,
3) wspieranie demokracji i budowanie
spo³eczeñstwa obywatelskiego w œrodowisku
lokalnym, regionalnym i miêdzynarodowym,
4) integracja oraz aktywizacja spo³eczna i zawodowa
osób dotkniêtych i zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym,
5) wspieranie inicjatyw spo³ecznych na rzecz
dobroczynnoœci, ochrony zdrowia i pomocy
spo³ecznej, aktywizacji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych i wykluczonych spo³ecznie,
6) rozwój obszarów wiejskich w oparciu o potencja³
spo³eczny, kulturowy, krajobrazowy,
7) dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatowa,
8) dzia³alnoœæ w zakresie ochrony œrodowiska,
9) dzia³alnoœæ w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W sk³ad Zarz¹du powsta³ego Stowarzyszenia IWA
weszli: Prezes – El¿bieta Mieczkowska;
Wiceprezes – Janusz Graczyk;
Skarbnik – Iwona Pawluk;
Cz³onek – Renata Mys³owska;
Cz³onek – Agnieszka Kostrzewa.
D.Bia³obrzeska

Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi Nowakowo –
TERRANOVA
Dnia 26 stycznia 2012 r. zosta³o zarejestrowane
Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi Nowakowo –
TERRANOVA. Siedziba Stowarzyszenia przy Filii
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowakowie nr 20.
Sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia: Turoñ Aleksandra prezes, Serdyñski Marek - cz³onek zarz¹du,
Zagalski Artur - cz³onek zarz¹du, Œwiniarska

Walentyna - sekretarz, Rogoz Marek - skarbnik.
Celem Stowarzyszenia jest dzia³anie na rzecz
wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie,
integrowanie wspólnot obywatelskich, a tak¿e
realizowanie inicjatyw spo³ecznych s³u¿¹cych dobru
mieszkañców wsi Nowakowo.
D.Bia³obrzeska
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Nowe Stowarzyszenia w Gminie Elbl¹g
Stowarzyszenie: Janów - Dru¿no - Truso

Podczas Zebrania Za³o¿ycielskiego 27 stycznia
2012 roku mieszkañcy osiedla Janów w gminie
Elbl¹g powo³ali stowarzyszenie o nazwie Janów Dru¿no - Truso. Jego celem jest aktywizacja,

integracja i promocja mieszkañców Janowa
w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego,
g³ównie Jeziora Dru¿no i kulturowego na bazie
odkrytego 22 lata temu emporium Truso. Powo³ane
stowarzyszenie wybra³o czteroosobowy Komitet
Za³o¿ycielski, którego zadaniem jest rejestracja
powo³anego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze
S¹dowym w Olsztynie i przygotowanie kolejnego
Walnego Zebrania Cz³onków, na którym wybrany
zostanie Zarz¹d i Komisja Rewizyjna. Po Zebraniu
Za³o¿ycielskim wypracowano za³o¿enia do
tworzenia Planu Odnowy Miejscowoœci Janów.
Wsparcia merytorycznego przy tworzeniu
stowarzyszenia Janów - Dru¿no - Truso udzieli³o
Stowarzyszenie £¹czy Nas Kana³ Elbl¹ski Lokalna
Grupa Dzia³ania w Elbl¹gu i Gmina Elbl¹g.
D.Bia³obrzeska

Komunikaty
Uprzejmie informujemy, ¿e w zwi¹zku z nowelizacj¹
ustawy o systemie oœwiaty do 2014 roku
wprowadzono odroczenie obowi¹zku szkolnego dla
dzieci szeœcioletnich. Ustawa o dwa lata przed³u¿a
okres, w którym rodzice podejmuj¹ decyzjê
o rozpoczêciu przez dziecko 6-letnie edukacji
szkolnej. Dzieci urodzone w roku 2006, które nie
pójd¹ do I klasy szko³y podstawowej od 1 wrzeœnia
2012 r., bêd¹ nadal przedszkolakami. Zgodnie z
ustaw¹, w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014
dyrektor szko³y bêdzie mia³ obowi¹zek przyj¹æ
dziecko 6-letnie do szko³y, je¿eli jego rodzice
podejm¹ tak¹ decyzjê. Maj¹c powy¿sze na uwadze,
chcemy zachêciæ rodziców do umieszczania dzieci
szeœcioletnich w klasach pierwszych szkó³
podstawowych prowadzonych przez Gminê Elbl¹g.
Nasze szko³y s¹ dobrze przygotowane na przyjêcie
najm³odszych uczniów. Fakt ten potwierdzaj¹ przede
wszystkim wykwalifikowani nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, w³aœciwie wyposa¿one sale
lekcyjne z regulowanymi stolikami i krzese³kami
dostosowanymi do wzrostu dzieci, wydzielone
miejsca rekreacyjne, k¹ciki nadaj¹ce siê do
wypoczynku i zabawy czy wyremontowane
sanitariaty. Baza dydaktyczna szkó³ jest stale
wzbogacana o ró¿norodne materia³y naukowe, które
s³u¿¹ do prawid³owej realizacji podstawy

programowej. W ramach programu rz¹dowego
„Radosna Szko³a” oraz projektu systemowego
pn. „Szko³y Gminy Elbl¹g bli¿ej ucznia” placówki
zosta³y wyposa¿one w nowoczesne pomoce
dydaktyczne odpowiadaj¹ce rozpoznanym
potrzebom i zaplanowanym zajêciom dodatkowym,
co wp³ywa na wzmocnienie mo¿liwoœci
edukacyjnych szkó³ w realizacji tych zajêæ,
a jednoczeœnie zmniejsza nierównoœci w jakoœci
us³ug edukacyjnych pomiêdzy obszarami wiejskimi
i miejskimi. Powy¿sze sprawia, ¿e w naszych
szko³ach stwarzamy dzieciom mo¿liwoœæ wspólnej
zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e w przypadku dzieci
piêcioletnich,a wiêc urodzonych w roku 2007 nadal
istnieje obowi¹zek uczestnictwa w wychowaniu
przedszkolnym. Rekrutacja do oddzia³ów
przedszkolnych w szko³ach podstawowych
odbywa³a siê lub odbywaæ siê bêdzie
w nastêpuj¹cych terminach: w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Gronowie Górnym - 15.03.2012 r., w Szkole
Podstawowej w Wêzinie – 29.03.2012 r., w Szkole
Podstawowej w Pilonie – do koñca kwietnia,
w Zespole Szkó³ w Nowakowie 02-04.04.2012 r.

W dniach 17 – 19 kwietnia 2012 r. w Elbl¹gu przy
ul.Komeñskiego 35 (w Elbl¹skim Szpitalu
Specjalistycznym z Przychodni¹) odbêdzie siê
kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy
Elbl¹g urodzonych w 1993 r. i roczników starszych,
którzy nie stawili siê na kwalifikacjê wojskow¹.
Wobec osoby, która nie stawi³a siê do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, mo¿e byæ
na³o¿ona grzywna w celu przymuszenia lub
zarz¹dzone przymusowe doprowadzenie przez
Policjê do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póŸn. zm.)
„Niestawienie siê do kwalifikacji wojskowej przed
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
w³aœciw¹ komisj¹ lekarsk¹ lub wojskowym
komendantem uzupe³nieñ w okreœlonym terminie
i miejscu lub nie poddanie siê badaniom lekarskim
albo nie przedstawienie dokumentów, których
przedstawienie zosta³o nakazane, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolnoœci (art. 224 pkt 1 i 3
ww. Ustawy).”

A.Kimbar
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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 Pierzyñska-Czujwid
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
NORDEA BANK S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697
NIP: 578 -10-11-218
REGON: 000531625

Prawo miejscowe
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
17,06
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materia³em siewnym
10,24
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielenia
œwiadczeñ zdrowotnych 4,45
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
pozosta³ych 3,93
B. Stawka podatku rolnego na 2012 rok
wynosi 45,00 za 2,5 dt
C. Stawka podatku leœnego na 2012 rok
wynosi 41,0696 za 1 ha

A. Stawki podatku od nieruchomoœci na
2012 r. [w z³ za m2]
1) od gruntów
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania gruntów i budynku 0,80
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego 0,23
2) od budynków lub ich czêœci
a) mieszkalnych 0,50
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na

Stawki za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie œcieków
od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
[w z³/m3 brutto]
1) Ceny us³ug dla odbiorców
indywidualnych i jednostek sektora
publicznego:
- woda 4,32
- œcieki 4,93
2) Ceny us³ug dla przedsiêbiorców:
- woda 5,62
- œcieki 6,48

Termin sk³adania deklaracji i informacji podatkowych na podatek od nieruchomoœci: Osoby prawne podatek od nieruchomoœci
do 31 stycznia 2012 , na podatek rolny i leœny do 15 stycznia 2012. Terminy wp³at rat podatków: Osoby prawne podatek od
nieruchomoœci do 31 stycznia 2012 za styczeñ, do 15 ka¿dego miesi¹ca za kolejne miesi¹ce. 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 Wojciech Jezierski
przyjmuje w ka¿d¹ œrodê od godz. 10:00 do godz. 14:00.
Dodatkowych informacji udziela Dorota Bia³obrzeska
pod nr tel. 55 234 18 84 wew.34

Zespó³ redakcyjny
Krystyna Murawska
Dorota Bia³obrzeska
Piotr Tulski
Katarzyna Rêkas
Pawe³ Gutfrañski

Adres redakcji:
Urz¹d Gminy
ul. Browarna 85
82-300 Elbl¹g
dopisek ”gazetka”
redakcja@gminaelblag.pl

Druk:
DrukarniaW&P
Edward Waszkiewicz,
Aleksander Panter Sp.j.
ul.Akacjowa 29
82-200 Malbork

Zamieszczone zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów w³asnych Urzêdu Gminy Elbl¹g i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

