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Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 19 grudnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gronowie
Górnym odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia
małżeńskiego.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokonał Wójt
Gminy Elbląg Pan Zygmunt Tucholski, ceremonii asystowała Przewodnicząca
Rady Gminy Pani Barbara Bruzdewicz. To jedyne takie odznaczenie, rangi
państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które
otrzymać mogą pary małżeńskie, wyróżnione za wierność i wytrwałość
w przysiędze małżeńskiej złożonej ponad 50 lat temu. Życzenia odznaczonym
parom złożyli Radni Gminy Elbląg i Bliscy Jubilatów, którzy uczestniczyli w tej
wyjątkowej uroczystości. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym
pod opieką swoich pedagogów przygotowały program artystyczny. Nie zabrakło
również wspólnych pamiątkowych zdjęć oraz chwili wspomnień i wzruszeń.
Jubileusz 50-lecia i 60 – lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło w naszej Gminie
14 małżeństw. W ceremonii udział wzięli: Państwo Anna i Bolesław Celka,
Państwo Anna i Stanisław Turoń, Państwo Irena i Jan Downarowicz, Państwo
Krystyna i Aleksander Huńko, Państwo Irena i Zenon Murawiec, Państwo
Zofia i Józef Radzikowscy. Jeszcze raz życzymy dostojnym Jubilatom długich
i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, niegasnącej
miłości bliskich, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych jubileuszy.
Dorota Białobrzeska

Podziękowanie za wspieranie i pomoc potrzebującym
Podczas XV Sesji Rady Gminy Elbląg Wójt Zygmunt
Tucholski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy
Barbarą Bruzdewicz złożył serdeczne gratulacje
i podziękowania dla Pani Bożeny Lemierskiej z m.
Lisów za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji
charytatywnej „Pluszaki dla Afryki” oraz całą jej
działalność wolontariacką na rzecz potrzebujących,
nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wójt podkreślił,
że osobiste zaangażowanie Pani Bożeny i twórcze
podejście do rozwiązywania problemów społecznych
zostało dostrzeżone i zasługuje na uznanie. Życzono
Pani Bożenie, aby radość ze wspierania potrzebujących
była motorem do kolejnych wartościowych inicjatyw.
Dorota Białobrzeska

Termomodernizacja budynku gminnego
przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu

Zakończyły się roboty budowlane budynku użyteczności publicznej w Elblągu
przy ul. Żeromskiego 2B (wpisanego do rejestru zabytków dnia 24.12.1992 r.
pozycja 242/92), polegające na termomodernizacji. Zadanie, którego celem
była poprawa efektywności energetycznej budynku zostało zrealizowane
w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Inwestycja obejmowała
między innymi częściową modernizację instalacji c.o., ocieplenie dachu
budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą,
ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, a także w ramach robót
dodatkowych remont elewacji budynku. 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 robót budowlanych wyniósł blisko
3.500.000zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 wyniosło 1.405.499,86zł, co
stanowiło 80,99% kosztów kwalifikowanych zadania.
Barbara Wiśniewska

Otwarcie sali teatralno-szkoleniowej w Węzinie
Stowarzyszenie „Dwie Wsie” Dłużyna-Węzina zakończyło
realizację projektu pt. „Teatr w Węzinie - modernizacja
obiektu na salę teatralno-szkoleniową”. Dzięki środkom
pozyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w sali będzie można organizować
szkolenia, występy teatralne i inne imprezy służące integracji
i aktywizacji lokalnej społeczności. Kwota dofinansowania
z PROW wyniosła 129 270 zł, środki na prefinansowanie
zapewniła Gmina Elbląg w ramach nieoprocentowanej
pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Dwie Wsie”. W dniu
20.11.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali teatralnoszkoleniowej w Węzinie. Dzięki nawiązanej współpracy
pomiędzy Stowarzyszeniem a Teatrem Dramatycznym im.
A. Sewruka w Elblągu odbył się pierwszy spektakl pt. „Dzień
dobry i do widzenia” Athola Furgarda w wykonaniu aktorów

elbląskiego teatru. Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji
tego przedsięwzięcia, życząc dalszego aktywnego rozwoju.
Joanna Włodarska
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Inwestycje drogowe
Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 101042N, łączącej miejscowość Janów
(obręb Komorowo Żuławskie) i miejscowość Przezmark”,
na odcinku o długości 2,9 km. Koszt inwestycji wyniósł 6
mln zł i był dofinansowany kwotą 3 mln zł z ostatniej edycji
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016 – 2019. Droga została oddana do
użytku w październiku 2019r.
We wrześniu 2019 r. zakończono zadanie pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1121N Elbląg– Raczki Elbląskie –
Krzewsk”. Zadanie realizowane przez Powiat Elbląski
i współfinansowane w 25% przez Gminę Elbląg. Koszt
inwestycji zamknął się kwotą ok.6 mln zł. Dodatkowo
zrealizowano I etap oświetlenia drogowego w miejscowości
Raczki Elbląskie.
W październiku 2019r. ułożona została nowa nawierzchnia
drogi powiatowej nr 1143N Bogaczewo–Weklice na odcinku
ok. 1km. Koszt zadania wyniósł ok. 250 tys. zł. Zadanie było
współfinansowane przez Gminę Elbląg kwotą 100 tys. zł.
Artur Waśniewski

Miasteczko Ruchu Drogowego

foto z archiwum KMP Elbląg

Dnia 18 października 2019 r. na terenie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Nowakowie odbyło się uroczyste otwarcie
Miasteczka Ruchu Drogowego. Jest to drugi obiekt
w Powiecie Elbląskim wybudowany na rzecz profilaktyki
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość inwestycji
wyniosła brutto 92.250,00 zł i sfinansowana z budżetu Gminy
Elbląg. Nowoczesny plac manewrowy umożliwi nabywanie
umiejętności i zdobywanie wiedzy jak być świadomym
i bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Obiekt
będzie wykorzystywany do przeprowadzenia praktycznego
egzaminu dla dzieci na kartę rowerową. Na uroczystym
otwarciu
Miasteczka Ruchu Drogowego obecni byli
uczniowie, przedstawiciele WORD, służb mundurowych,
samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych.
Dorota Białobrzeska
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Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Dumka”
W dniu 7 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Nowakowie
odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Dumka” z Zespołu
Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie
Iławeckim, dedykowany mieszkańcom powiatu elbląskiego,
nad którym patronat objął Wójt Gminy Elbląg Zygmunt
Tucholski. Zaprezentowane wydarzenie muzyczno-taneczne
było elementem projektu „Biesiada sąsiada. Ludowość
ukraińska na tle dziedzictwa kulturowego Żuław Elbląskich”,
który zrealizowało Stowarzyszenia IWA z Władysławowa
we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu. Działania projektowe poprzedzające

koncert, w tym wspólna wiejska biesiada przy akordeonie
i potrawach żuławskich oraz poznawanie osobliwości
Elbląga i okolic, umożliwiły uczestnikom projektu wzajemne
poznanie się. Projekt, służący integracji międzykulturowej
i międzypokoleniowej był dla mieszkańców naszej gminy
doskonałą okazją do poznania ludowych zwyczajów:
sposobów świętowania, stroju ludowego, tańca i śpiewu
społeczności ukraińskiej, która stanowi znaczącą mniejszość
kulturową na Żuławach Elbląskich.

I Turniej Gier Towarzyskich

„Pierwsze czytanki dla...” przedszkolaka
- wyprawki czytelnicze dla dzieci

Martyna Mieczkowska

W dniu 30 listopada 2019 r. odbył się pierwszy Turniej
Gier Towarzyskich w Gminnej Bibliotece w Komorowie
Żuławskim, na którym spotkali się sympatycy gier
planszowych i stolikowych. Uczestnicy turnieju rywalizowali
ze sobą w: „La Cucaraculi”, „Dixicie”, „Chińczyku”, „Memory”
oraz „Warcabach”. Wszystkie gry cieszyły się dużym
powodzeniem. Wywołały u graczy wiele pozytywnych emocji
i wrażeń. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach:
dzieci i młodzież oraz dorośli. Wszyscy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz
drobne upominki. Turniej
Gier
Towarzyskich
był
świetną okazją nie tylko
do sprawdzenia swoich
umiejętności, ale również do
integracji i dobrej zabawy.
Wszystkim
zwycięzcom
serdecznie
gratulujemy
i zapraszamy na kolejne
rozgrywki!

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim
z Filią w Nowakowie bierze udział w ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka - wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut
Książki, a finansowanej ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Każdy przedszkolak, który przyjdzie
z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą
książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie
przez Instytut Książki. W wyprawce dzieci otrzymają także
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały
Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdzie się także
broszura informacyjna dla rodziców, która przypomni
o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka i o korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania bibliotek. W projekcie
mogą wziąć udział dzieci zapisane już wcześniej do biblioteki
oraz te, które dopiero rozpoczynają swoją czytelniczą
przygodę.
Wszystkie
dzieci
oraz
rodziców
zapraszamy do udziału
w akcji i przypominamy,
że wspólna lektura może
stać się nie tylko wielką
przyjemnością, ale przede
wszystkim wspaniałą okazją
do budowania bliskości
oraz silnych i trwałych
więzi rodzinnych.

Beata Krajewska-Wąsik

Beata Krajewska-Wąsik
www.gminaelblag.pl

Inicjatywy mieszkańców
Sołectwa Kazimierzowo i Myślęcin-Pasieki zorganizowały spotkania wigilijne. Przy opłatku spotkali się mieszkańcy ze
swoimi pociechami. Zorganizowano jasełka, śpiewano kolędy. Najmłodszych odwiedził mikołaj z bogatymi prezentami.
Spotkania odbyły się przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Elbląg.
WIGILIA W KAZIMIERZOWIE

JASEŁKA W URZĘDZIE GMINY ELBLĄG W WYKONANIU DZIECI ZE STOW. ZICHERKA Z KAZIMIERZOWA

KOLĘDNICY NA WYSPIE NOWAKOWSKIEJ ZE STOW. MIŁOŚNIKÓW WSI NOWAKOWO „TERRANOVA”

WIGILIA W MYŚLĘCINIE

Dotacja na zakup nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim
z Filią w Nowakowie otrzymała dotację w wysokości 5180,00
zł na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jest to dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa. Głównym
celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności oferty
bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości
wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności
książek, czasopism i multimediów. Pozyskane środki
finansowe zostały przeznaczone na zakup literatury pięknej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydawnictw z literatury
popularnonaukowej oraz lektur szkolnych.
Beata Krajewska-Wąsik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Gminie Elbląg
Wspaniałe, gorące serca, niegasnący entuzjazm dla
dzieła pomocy dzieciom i umiejętność wspólnej zabawy
połączyły wszystkich uczestników 28. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Gminie Elbląg orkiestra
grała m.in. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie
i w Gronowie Górnym. Sołectwo Sierpin zagrało na
terenie elbląskiej Modrzewiny. W Pilonie szkolna kuchnia
przygotowała pyszne obiady. Stoły, po staropolsku, uginały
się pod ciężarem wszelakiego rodzaju ciast, ciasteczek,

tortów, babeczek i przekładańców, przygotowanych
i ofiarowanych przez rodziców. Występy uczniów
poprzedziły emocjonujące licytacje. W Gronowie Górnym
w ofercie były: słodka kawiarenka, loterie fantowe oraz
gry i zabawy. Wolontariusze WOŚP przyjmowali datki do
puszek i rozdawali orkiestrowe serduszka. Towarzyszyła im
życzliwość i hojność darczyńców.
Dorota Białobrzeska

W Gronowie Górnym zebrano kwotę 9.332,48 zł:

W Pilonie pobito rekord sprzed dwóch lat, zebrano kwotę 8.062,80 zł.

Członkowie działającego we wsi
Sierpin, Stowarzyszenia Liga Obrony
Kraju Koło „Łaziki” oraz członkowie
team-u Elbląskie Mistrzostwa 12H
zorganizowali imprezę pod nazwą
„WOŚP-owe
igraszki”.
Miejscem
wydarzenia
była
„Modrzewina”
w Elblągu, a jej uczestnikami kierowcy
samochodów terenowych, quadów
i motocykli. Warto dodać, że jednym
z uczestników był Marcin Łukaszewski,
polski kierowca rajdowy, m.in.
dwukrotny mistrz Europy Centralnej
FIA CEZ, który jako pierwszy Polak

w historii wygrał rajd Ładoga Trophy
w najsilniejszej klasie PROTO.
W wydarzeniu wzięło udział 179
pojazdów i motocykli. Wydano
ponad 600 porcji gorących posiłków.
Dodatkowo
zebrano
z
terenu
„Modrzewiny” 17 x 250 litrowych
worków śmieci, głównie tworzyw
sztucznych. Wydarzenie wspierali
Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej
z Ogrodnik i członkowie ASG Alfa
Team.
Jedną z atrakcji wydarzenia była
licytacja przedmiotów przekazanych

przez sponsorów. Miło poinformować,
że jednym z przedmiotów licytacji
był przekazany przez Wójta Gminy
Elbląg symbol herbu Gminy Elbląg,
czyli Wiewiórka, która ze stosownym
Certyfikatem okazała się prawdziwym
hitem tego dnia.
Jednak
najbardziej
wymiernym
efektem wydarzenia była zbiórka
pieniędzy. Trzech wolontariuszy –
członków Koła – zebrało łącznie 27
604,45 zł.
Jerzy Stanecki
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Projekt „VULCAN kompetencji w warmińsko-mazurskich samorządach”
Gmina Elbląg we współpracy z firmą VULCAN przystąpiła
do projektu „VULCAN kompetencji w warmińskomazurskich samorządach” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie
2.1. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt ma charakter
szkoleniowo - doradczy i jest w pełni dofinansowany
z funduszy unijnych. Celem projektu jest: opracowanie
planu podniesienia jakości usług edukacyjnych, objęcie

procesem wspomagania wybranych placówek oświatowych,
podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.
Do udziału w projekcie zostało zgłoszonych 5 osób, w tym
Wójt Gminy Elbląg, Przewodnicząca Komisji ds. SpołecznoOświatowych, Sekretarz Gminy, Kierownik referatu
oświaty i inspektor ds. księgowości budżetowej. Udział
we wskazanych formach wsparcia ukierunkowany jest na
zarządzanie oświatą, tworzenie planów strategicznych i ich
wdrażanie.
Elżbieta Niżnik

Ogólnopolska akcja „Serce od serca”
W dniach 15 listopada i 6 grudnia 2019 r. z inicjatywy Pani Ani Kleina
z Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu oraz Stowarzyszenia
Miłośników Wsi Nowakowo – Terranova, w sali biblioteki w Nowakowie
odbyło się spotkanie mieszkanek Wyspy Nowakowskiej i koleżanek
z Elbląga, które w ramach ogólnopolskiej akcji „Serce od serca” uszyły
ogółem 163 poduszek rehabilitacyjnych w kształcie serca dla pacjentek
po operacjach piersi. Trafiły one na oddział Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu oraz na oddział
Radioterapii Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu, a także dla
potrzebujących Pań. Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom
tej wspaniałej akcji.
Beata Krajewska - Wąsik
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poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
środa 8.00 - 16.00
tel. 55 237 10 65, 55 237 10 66
fax 55 234 08 71
www.gops.gminaelblag.pl
sekretariat@gops.gminaelblag.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
w Komorowie Żuławskim
Dyrektor: Beata Krajewska-Wąsik
Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg 2
tel. 55 231 10 16
www.bpkomorowo.blogspot.com
bibkom@gmail.com
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowakowie
Nowakowo 20A, 82-310 Elbląg 2
tel. 726 799 888
www.bpkomorowo.blogspot.com
bibkom@gmail.com

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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