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SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY
DLA OSP LISÓW

Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w 2021 roku,
niech obfituje w piękne chwile, zdrowie i spokój. Po miesiącach dystansu, izolacji i niepewności
życzymy, by Nowy Rok przyniósł powrót do normalności.
Barbara Bruzdewicz
Przewodnicząca Rady Gminy

Zygmunt Tucholski
Wójt Gminy Elbląg

Uchwalono Budżet Gminy Elbląg na 2021 rok
W dniu 28.12.2020 r. Rada Gminy Elbląg podczas XXV
sesji jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Elbląg na
2021 rok. Planowane dochody gminy to 44.709.739 zł,
a wydatki 51.358.703 zł. Deficyt budżetowy szacowany
na kwotę 6.648.964 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz
kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie
działań finansowych ze środków Unii Europejskiej oraz
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach. Założono wzrost
stawek podatków lokalnych średnio o 3,9% w stosunku
do stawek z 2020 roku, spowodowany inflacją, która za
6 miesięcy 2020 rok wyniosła właśnie 3,9%. Wydatki
inwestycyjne w 2021 roku zaplanowano na poziomie
10.939.165 zł. Planowane inwestycje to m.in.: remonty
dróg, opracowania dokumentacji technicznych sieci
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, projekty
oświetlenia drogowego, rozbudowa świetlicy wiejskiej,

wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów
szkolnych,
naprawa
przegród
zewnętrznych
budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Nowakowie. Wydatki inwestycyjne zostały ustalone na
poziomie umożliwiającym ich realizację. Wykorzystane
zostaną wszelkie możliwości pozyskiwania środków
pozabudżetowych, dotacji unijnych, rządowych
i dostępnych grantów.
W budżecie Gminy Elbląg na 2021 rok po raz pierwszy
zarezerwowano środki na realizację funduszu
sołeckiego w wysokości 772.404 zł. Wnioski złożyły
wszystkie sołectwa, które same zdecydowały podczas
zebrań wiejskich o ich przeznaczeniu.
Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski podkreślił
podczas obrad, że opracowanie budżetu na 2021 rok
w dobie pandemii było trudnym zadaniem, a realizacja
zamierzeń da gwarancje dalszego zrównoważonego
rozwoju naszej Gminy i przyczyni się do podniesienia
jakości życia mieszkańców.
Treść uchwały budżetowej Gminy Elbląg na 2021 rok jest
dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Elbląg: www.bip.gminaelblag.pl

Dotacja na sprzęt pożarniczy
Gmina Elbląg otrzymała dotację
z Ministerstwa Sprawiedliwości
dla gminnych jednostek OSP
na zakup sprzętu pożarniczego,
łączności oraz indywidualnych
środków
ochrony
osobistej
strażaków w kwocie 88.241,02 zł.
Symboliczne przekazanie czeku na
ręce Wójta Gminy Elbląg Zygmunta
Tucholskiego przez przedstawiciela
Ministerstwa Sprawiedliwości Pana
Michała Gzowskiego odbyło się
w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg.
W
ramach
przekazanych

środków zakupiono buty wodery,
rękawice
ochronne,
rękawice
techniczne,
ubrania
specjalne
ciężkie, radiotelefony przewoźne
i przenośne, hełmy strażackie,
latarki do hełmów, buty strażackie,
sprzęt oświetleniowy, motopompę
pływającą, drabiny, sprzęt do
oznakowania
terenu
działań,
agregat gaśniczy do samochodu,
agregaty prądotwórcze o napięciu
230V i 400V. Sprzęt przekazano
jednostkom OSP z terenu Gminy
Elbląg.

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lisów
Dla jednostki OSP Lisów zakupiono lekki samochód koszarowych dla załogi. Środki na zakup samochodu
ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Peugeot Bokser pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji
z kabiną 6-osobową oraz specjalistyczną zabudową. Lokalnych w wysokości 195.570 zł.
Pojazd wyposażony jest w wyciągarkę samochodową,
oświetlenie zewnętrzne, maszt oświetleniowy i agregat
gaśniczy wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym.
Dodatkowo samochód doposażono w sprzęt ratowniczy
tj. pompę pływającą, pompę szlamową, pompę
zanurzeniową, zestaw ratownictwa medycznego z deską
ortopedyczną do transportu osób poszkodowanych,
zestaw szyn usztywniających oraz komplet mundurów

PLAN ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE ELBLĄG
W Gminie Elbląg opracowano plan rozwoju
oświaty w ramach projektu „VULCAN kompetencji
w
warmińsko-mazurskich
samorządach”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020. Projekt ma na celu podniesienie jakości
usług edukacyjnych, objęcie procesem wspomagania co
najmniej dwóch szkół oraz podniesienie kompetencji
w zakresie zarządzania oświatą.

wybrana
w
drodze
zaproszenia do składania ofert.
Powyższe działała pozwoliły określić priorytet polityki
oświatowej w Gminie Elbląg, czyli jakościowy rozwój
szkół ukierunkowany na kształtowanie kompetencji
kluczowych, który osiągnąć można poprzez dwa
cele strategiczne: wspieranie szkół w kształtowaniu
kompetencji kluczowych uczniów oraz optymalizacja
wydatków oświatowych. W Gminie Elbląg planujemy
edukację wysokiej jakości z dobrymi wynikami
Opracowanie
planu
poprzedziła
diagnoza edukacyjnymi, zarządzaną efektywnie, racjonalizując
przeprowadzona różnymi metodami w okresie od przy tym wydatki oświatowe.
stycznia do sierpnia 2020 r. Wyniki jednoznacznie Zapraszamy do zapoznania się z „Planem rozwoju
wskazały potrzebę doskonalenia nauczycieli i organizacji oświaty w Gminie Elbląg”, który dostępny jest na stronie
procesów edukacyjnych. Kolejnym ważnym aspektem internetowej Gminy Elbląg www.gminaelblag.pl oraz
jest przeprowadzenie audytu oświatowego i podjęcie stronach internetowych poszczególnych szkół.
decyzji co do racjonalizacji wydatków ponoszonych na
zadania oświatowe w gminie. Audytu dokona w okresie
od stycznia do czerwca 2021 roku firma zewnętrzna

Stadion Klubu Sportowego Zagłada Lisów
W październiku 2020 r. zakończyła się budowa nowego ogrodzenia wraz
z miejscami siedzącymi stadionu gminnego, użytkowanego przez Klub
Sportowy Zagłada Lisów. Prace montażowe realizowała Firma: Krzysztof
Urbański Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „URBUD”
z siedzibą w Tarnowskich Górach wyłoniona spośród innych wykonawców
w przetargu nieograniczonym. Łączny koszt inwestycji uwzględniający
koszty dokumentacji projektowej, dostawy i montażu ogrodzenia, nadzoru
inwestorskiego oraz karczowania wyniósł 224 622,82 zł brutto. Środki na
sfinansowanie zadania pochodziły w całości z budżetu Gminy Elbląg. Celem
realizacji zadania było dostosowanie infrastruktury istniejącego boiska
do wymagań licencyjnych PZPN dla drużyn grających w rozgrywkach
B klasy. Wraz z wybudowanym w 2019r. budynkiem świetlicy, w którym
mieszczą się szatnie dla piłkarzy KS Zagłada Lisów i ich boiskowych rywali,
nowopowstałe ogrodzenie tworzy nowoczesną i spójną infrastrukturę,
która przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości Lisów, jako
miejsca turystycznego z bazą sportową.

Szkoła w Pilonie w nowej odsłonie
W
październiku
2020
r.
zakończyły się roboty budowlane
polegające na dociepleniu ścian
zewnętrznych wraz z kolorystyką
elewacji
budynku
Szkoły
Podstawowej w miejscowości
Pilona. Efektem realizacji zadania
jest
poprawa
efektywności
energetycznej, stanu technicznego
i wizualnego budynku oraz

obniżenie kosztów utrzymania
obiektu, a także spadek emisji
gazów cieplarnianych. Łączny
koszt inwestycji, tj. dokumentacji
projektowej, robót budowlanych
i nadzoru wyniósł 317.428,04 zł
brutto.
Środki pochodziły w całości
z budżetu Gminy Elbląg.
www.gminaelblag.pl

Pani Bożena Lemierska wygrała konkurs „Barwy Wolontariatu”.
Dnia 04 grudnia w trybie on-line, odbyła się Gala z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariatu z udziałem
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uroczystość ta była okazją do podziękowań dla osób,
które w swoim wolnym czasie pomagają innym.
Podczas Gali ogłoszono wyniki konkursu „Barwy
wolontariatu” organizowanego przez Regionalne
Centrum Wolontariatu w Elblągu pod patronatem
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Do tegorocznej edycji wpłynęły 22 zgłoszenia. Kapituła konkursu
oceniała zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo
w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Niezmiernie miło
nam poinformować, że Pani Bożena Lemierska mieszkanka Lisowa
zajęła w tym konkursie I. miejsce i została Wolontariuszem Warmii
i Mazur 2020. Składamy serdeczne gratulacje Pani Bożenie Lemierskiej
i wszystkim laureatom konkursu.

Zygmunt Tucholski najlepszym Wójtem w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Wójt Gminy Elbląg został drugim
samorządowcem w województwie
warmińsko - mazurskim i pierwszym
wśród
wójtów
w
plebiscycie
na
„Samorządowca
2020”
organizowanym
przez
Gazetę
Olsztyńską i Dziennik Elbląski.
Najwięcej głosów zdobył Jan Harhaj,
starosta
powiatu
lidzbarskiego.
Zygmunt Tucholski, Wójt Gminy Elbląg
zdobył największą popularność wśród
wójtów województwa warmińsko –
mazurskiego i tym samym zwyciężył
w tej kategorii. W naszym regionie
mamy 3 prezydentów, 47 burmistrzów
i 66 wójtów. Uzyskanie tak wysokiej
pozycji plebiscytowej jest znaczącym
wyróżnieniem.

Zygmunt Tucholski – Wójt Gminy
Elbląg:
„Dziękuję wszystkim, którzy oddali na
mnie głos. To dla mnie kolejny impuls
do jeszcze lepszej pracy na rzecz
mieszkańców Gminy Elbląg. Takie
zaufanie dopinguje i mobilizuje.”
„Czuję się wyróżniony zajęciem tak
wysokiej pozycji w „Plebiscycie na
Samorządowca 2020”. Każde działanie
podejmowane przez samorządowców
jest oceniane przez mieszkańców
danej gminy. To oni są najlepszym
weryfikatorem pracy Wójta, czy
Burmistrza. Głosy oddane na mnie
poczytuję, jako akceptację przez
mieszkańców wyników mojej pracy”.

Nowe wiaty przystankowe
W listopadzie 2020r. Gmina Elbląg
zakupiła i zleciła montaż wiat
przystankowych
w
miejscowości
Nowotki, Batorowo oraz Gronowo Górne
przy ul. Szafirowej. Dostawę i montaż
wiat przystankowych zrealizowała firma
„BIN” z Aleksandrowa Kujawskiego
za cenę 13.180 zł brutto. W związku
z przebudową zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Gronowie Górnym montaż wiaty przystankowej
musiał być poprzedzony wykonaniem stóp fundamentowych oraz utwardzenia terenu pod wiatę. Wartość robót
ziemnych wyniosła 6.150zł brutto. Koszt całego zadania wyniósł zatem blisko 20 tys. zł brutto i został pokryty
w całości z budżetu Gminy.

Remonty i przebudowy dróg
Przebudowa drogi gminnej nr 101035N w miejscowości Władysławowo.
Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg
Samorządowych. W ramach zadania wykonana
została nowa nawierzchnia bitumiczna na
odcinkach o łącznej długości ponad 800m.
Przebudowane zostały zjazdy. Wybudowana
została
kanalizacja
deszczowa
służąca
odwodnieniu drogi. Koszt zadania to 1.399.100
zł. Prace zrealizowała Firma BudowlanoDrogowa MTM S.A. z Gdyni.

Remont nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 121 w miejscowości
Myślęcin
W ramach zadania wykonana została nowa
nawierzchnia bitumiczna na odcinku blisko 400m.
Koszt zadania: 399.400zł Prace wykonała firma
MASTERS Sp. z o.o. z Elbląga.

Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 101041N w miejscowości Przezmark
W ramach zadania wykonana została nowa
nawierzchnia bitumiczna na odcinku blisko 500m.
Koszt zadania: 757.800zł Prace wykonała firma
TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego.

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 101028N Nowakowo – Kępa Rybacka – etap II
W ramach zadania wykonana została nowa
nawierzchnia z płyt drogowych, pełnych na
odcinku 950 m. Oczyszczone zostały rowy
i udrożnione przepusty. Koszt zadania to 532.000
zł. Prace wykonała firma RMC Marek Rudziński
z Nowego Dworu Gdańskiego.

Wykonanie odwodnienia i remont nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Helenowo.
Wybudowana została kanalizacja deszczowa
służąca odwodnieniu drogi. Odtworzona została
konstrukcja drogi i ułożona została nowa
nawierzchnia bitumiczna na odcinku o długości
ponad 250mb. Koszt zadania to 394.997zł. Prace
zrealizowała firma Transport Ciężarowy Kupno
i Sprzedaż Materiałów Budowlanych R.Kamecki
z Milejewa.
www.gminaelblag.pl

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że zmarł
Dobry, Serdeczny Człowiek, Przyjaciel
Ś. † P.

Stanisław Turoń

Ceniony Długoletni Sołtys Sołectwa Nowe Batorowo, cieszący się ogromnym szacunkiem, zaangażowany w sprawy sołectwa i jego mieszkańców, oddany pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako aktywny i życzliwy człowiek.
Rodzinie i bliskim
przekazujemy szczere wyrazy współczucia

KOMUNIKACJA GMINNA
Od 1 stycznia 2021 r. została uruchomiona na terenie Gminy Elbląg komunikacja gminna
na następujących liniach:
41 - Elbląg Dworzec (pętla) - Grunwaldzka (ELZAM) – Aleja Tysiąclecia (OPGiK) – Warszawska (Elsin) –
Warszawska (mostek) – Stawidłowa – Radomska – Bielnik Pierwszy
42 – Sierpin - Przezmark-Osiedle – Przezmark – Nowina – Gronowo Górne – Grunwaldzka (RDP) – Elbląg
Grunwaldzka (hotel/McDonald’s)
43 - Nowotki – Cieplice – Batorowo – Nowe Batorowo – Batorowo – Nowe Batorowo – Nowakowo – Mazurska –
Robotnicza (Alstom) – Plac Słowiański – Aleja Tysiąclecia (OPGiK) – Grunwaldzka (ELZAM) – Elbląg Dworzec
(pętla)
44 - Kępiny Wielkie – Kępa Rybacka – Bielnik Drugi – Janowo –Adamowo-Osiedle – Helenowo – Władysławowo
– Żuławska Fabryka - Warszawska (Żuławska) - Aleja Tysiąclecia (OPGiK) - Grunwaldzka (ELZAM) – Elbląg
Dworzec (pętla)

45 - Weklice – Bogaczewo – Nowa Pilona – Myślęcin – Pilona – Komorowo Osiedle – Przezmark – Janów –
Nowina – Gronowo Górne - Grunwaldzka (RDP) - Elbląg Grunwaldzka (hotel/McDonald’s)
51 - Bielnik Pierwszy – Kazimierzowo - Adamowo-Osiedle – Helenowo – Władysławowo – Żuławska Fabryka
– Warszawska – Grunwaldzka (RDP) – Gronowo Górne osiedle
52 - Wilkowo - Sierpin, Przezmark-Osiedle - pętla, Przezmark - Osiedle, Przezmark, Komorowo Żuławskie,
Komorowo osiedle, Pilona, Pilona szkoła, Nowa Pilona, Bogaczewo, Weklice, Bogaczewo, Myślęcin, Pilona
szkoła, Pilona, Komorowo Żuławskie, Janów, Komorowo Żuławskie, Pilona - Pilona szkoła
53 – Grunwaldzka (hotel/McDonald’s) - Grunwaldzka (lecznica), Grunwaldzka (RDP), Gronowo Górne
szkoła, Gronowo Górne skrzyżowanie, Gronowo Górne ul. Szafirowa, Gronowo Górne pętla, Janów, Komorowo
Żuławskie, Węzina II, Węzina, Dłużyna, Nowy Dwór, Drużno, Lisów – Krosienko
54 - Janowo - Janowo 10A, Janowo 5, Janowo, Bielnik Drugi, Bielnik Drugi, Kępa Rybacka (koło posesji nr 6),
Kępa Rybacka (koło posesji nr 20), Kępa Rybacka (koło posesji nr 12-13), Kępa Rybacka (koło posesji nr 6),
Kępiny Wielkie skrzyżowanie , Kępiny Wielkie , Kępiny Wielkie (skrzyżowanie z droga gminną) , Kępiny Wielkie,
Nowakowo szkoła, Cieplice (koło posesji nr 15), Cieplice skrzyżowanie, Nowotki II, Nowotki, Nowotki pętla,
Nowotki, Nowotki II, Cieplice (koło posesji nr 23), Cieplice (koło posesji nr 15), Cieplice (koło posesji nr 5-6) Nowakowo szkoła
55 - Nowakowo szkoła - Nowe Batorowo, Batorowo skrzyżowanie z drogą gminną, Batorowo, Nowe Batorowo,
Cieplice ( koło posesji nr 5-6), Cieplice (koło posesji nr 15), Cieplice (koło posesji nr 23), Nowotki II, Nowotki,
Nowotki pętla, Nowotki, Nowotki II, Cieplice skrzyżowanie, Cieplice, Nowakowo szkoła, Nowakowo - Pętla,
Nowakowo UTP, Nowakowo n/ż, Rubno pętla, Nowakowo n/ż, Nowakowo, Nowakowo pętla - Nowakowo szkoła
56 - Gronowo Górne osiedle - Gronowo Górne (sklep), Grunwaldzka (RDP), Grunwaldzka (lecznica),
Grunwaldzka, Aleja Tysiąclecia, Warszawska (Żuławska), Warszawska (Ciach), Raczki Elbląskie n/ż, Raczki
Elbląskie przejazd kolejowy, Raczki Elbląskie I, Raczki Elbląskie II n/ż, Tropy Elbląskie n/ż - Tropy Elbląskie

UWAGA: Linie komunikacyjne od 51 do 56 kursują tylko w dni nauki szkolnej

Linie:
nr 41 - dawna 21 ( Elbląg – Bielnik Pierwszy) oraz nr 42 - dawna 22 ( Elbląg –Nowina – Przezmark – Sierpin)
obsługiwane są przez Operatora: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o.
Al.Grunwaldzka 61, 82-300 Elbląg
Linie:
nr 43 (Nowotki – Cieplice – Batorowo – Nowe Batorowo – Nowakowo – Elbląg)
nr 44 ( Kępiny Wielkie – Kępa Rybacka – Bielnik Drugi – Władysławowo – Helenowo – Elbląg)
nr 45 ( Weklice – Nowa Pilona – Komorowo Żuławskie – Przezmark – Janów – Nowina – Gronowo Górne –
Elbląg)
oraz nr 51,52,53,54.55,56
obsługiwane są przez Operatora: NOIR Sp. z o. o. Plac Dworcowy 3A/E 82-300 Elbląg
ROZKŁADY JAZDY NA LINIE 41-45 – zostały zamieszczone na stronie internetowej www.gminaelblag.pl –
w zakładce MIESZKAŃCY – następnie zakładka KOMUNIKACJA GMINNA - ROZKŁADY JAZDY
Kasa Urzędu Gminy
kasa Urzędu Gminy znajduje się na piętrze. Przyjmuje
wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00

Wydawca: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg,
www.gminaelblag.pl sekretariat@gminaelblag.pl

Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Bruzdewicz
przyjmuje w każdą środę w godz. 10.00 - 12.00.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu
Organizacyjnego Dorota Białobrzeska
pod nr tel. 55234 18 84 wew. 34
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