
KWARTALNIK
POWIATU LIDZBARSKIEGO

EGZEMPLARZ 
BEZPŁATNY Lidzbark Warmiński, kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.

Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku Warmińskim

ul. Wyszyńskiego 37

Tel:
89 767 79 00

Fax:
89 767 79 03

www.powiatlidzbarski.pl

sekretariat@powiatlidzbarski.pl

11-100 Lidzbark Warmiński

   Od widowiskowego występu Zespo-
łu POINT rozpoczęła się plenerowa, 
rodzinna impreza w Lidzbarku War-
mińskim. Oficjalnego otwarcia doko-
nał Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj 
– gospodarz pikniku. Swoimi osobami 
imprezę zaszczycił także Gospodarz 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego – Jacek Protas (Marszałek na-
szego województwa) oraz Artur Wajs 

– Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. 

Rodziny z dziećmi  tłumnie przybyły 
na parking Starostwa, by podziwiać 
występy młodych grup tanecznych 
oraz wokalistów przygotowanych 
przez naszą placówkę oświatową – 
Młodzieżowy Dom Kultury. Znakomi-
ta pogoda sprzyjała zabawie: licznym 
konkurencjom i konkursom. Wspólna 
zabawa i integracja, konkursy pla-
styczne, konkurs wiedzy o powiecie 
lidzbarskim, animacje dla dzieci, nie-
odpłatne korzystanie ze zjeżdżalni 
dmuchanych – Kaczki i Klauna, gro-
chówka, bigos oraz kiełbaski z grilla 

zadowoliły przybyłych gości. 

Powiatowy Piknik Rodzinny – 15-lecie Powiatu Lidzbarskiego 
31 maja 2014 roku na parkingach Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbył się Powiato-
wy Piknik Rodzinny z okazji Jubileuszu 15-lecia Powiatu Lidzbarskiego.

Do udziału w pikniku zaprosiliśmy 
także regionalnych rzemieślników, nie 
zabrakło też pokazu sprzętu strażac-
kiego, policyjnego i wojskowego. 
Patronat Honorowy imprezy objęła 
Para Prezydencka - Anna i Bronisław 
Komorowscy.  Patronat medialny: Ra-
dio Olsztyn i TVP Olsztyn.

Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj 
– serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy zaangażowali się przy or-
ganizacji Powiatowego Pikniku 

Rodzinnego.
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•   W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu;
•   Zarząd na podstawie swych ustawowych kompetencji podjął uchwały:
- w sprawie powołania na okres 6 lat, w wyniku przeprowadzonego konkursu, Pani Agnieszki Lasowej na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku 
Warmińskim i ustalenia wynagrodzenia miesięcznego na 10.000 zł,
- w sprawie tankowania pojazdów będących własnością powiatu – jednostki, które posiadają samochody służbowe będą tankowały je w ZDP, który zakupił 
dystrybutor paliwa. Paliwo zakupuje ZDP po cenach hurtowych,
- w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim,
- w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań finansowych przez jednostki podległe – Zarząd przekazał uchwałę jednostkom organizacyjnym 
celem przekazywania sprawozdań finansowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub w przypad-
ku nieposiadania podpisów  elektronicznych w formie papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawoz-
dawczości budżetowej,
- w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu – Zarząd przekazał uchwałę 
Radzie Powiatu 
i Regionalnej Izie Obrachunkowej w Olsztynie,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok polegającą na: zmianie wysokości dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami 
Wojewody (zmniejszenie dotacji o 3.106 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie dotacji o 10.000 zł 
dla Komendy Powiatowej PSP na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zmniejszenie dotacji o 5.415 zł dla PCPR na realizację programów korekcyjno-
-edukacyjnych). Ponadto rozwiązano rezerwy oraz dokonano przesunięć w jednostkach związanych z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb 
zgłoszonych przez kierowników jednostek, m. in. 
w placówkach oświatowych na dokształcanie nauczycieli i uzupełnienie odpisów na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów po zaktualizowaniu ich 
kwot emerytur i rent, w Starostwie na wykonania audytu energetycznego,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2014-2028, w związku ze zmianą wysokości dochodów i 
wydatków budżetu powiatu,
- przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych – Zarząd umieścił informację o ogłoszeniu konkursu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa oraz 
na tablicy ogłoszeń Starostwa i PCPR,
- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w składzie: Jarosław Kogut - przewodniczący komisji, Alicja Grodowska, Małgorzata Jankowska – PCPR, 
Krystyna Czaplińska – OSWON,
- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Motylewskiej do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu, decyzji administracyjnych należących do za-
kresu działania ZDP,
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej – Zarząd przekazał uchwałę Radzie Powiatu i Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- w sprawie ustalenia liczebności klas i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015,
- w sprawie zatwierdzenia projektu finansowanego ze środków programu Erasmus+ pod nazwą „Understanting each other by travelling in time”, który bę-
dzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w terminie od 1.10.2014 r. do 31.08.2016 r. 
•  Zarząd przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu, które są przedmiotem obrad XXXVIII sesji;
•  Zarząd rozpatrzył następujące wnioski i propozycje:
- ZSO w Ornecie o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy III Gimnazjum w Ornecie – Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne 
ww. ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo,
- dotychczasowego najemcy garażu przy u. Wyszyńskiego 20 o przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony – Zarząd postanowił wynająć garaż na 
okres 3 lat,
- wydziału OKP dot. wielkości stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce  i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 – Zarząd 
zaakceptował propozycje wydziału OKP,
- ZSiPO o przejęcie posiadanych i nieużywanych ze względu na ich stan techniczny pojazdów: Fiat Uno, Fiat Punto, Ciągnik Zetor, przyczepa Autosan – Za-
rząd postanowił, aby szkoła przekazała przyczepę i ciągnik do ZDP, a pozostałe pojazdy sprzedała lub zlikwidowała,
- dyrektora ZSZ w Lidzbarku Warm. o zakup dachówek pochodzących z rozbiórki wyremontowanego dachu sali gimnastycznej ZSZ w Lidzbarku Warm. 
-  Zarząd wyraził zgodę na zbycie ww. dachówek za cenę 0,50 zł za 1 sztukę,
- dyrektora ZSiPO w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty za zakwaterowanie 
w Bursie Międzyszkolnej 2 wychowanek z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną i rodzinną – Zarząd podjął decyzje o całkowitym zwolnieniu ww. 
wychowanek z opłaty za pobyt w Bursie,
- mieszkanki Lidzbarka Warm. o wynajem od 15.04.2014 r. lokalu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warm. na działalność handlowo-usłu-
gową (biuro energetyczne jako partner firmy ENERGA S.A.) – Zarząd postanowił wynająć ww. lokal,
- dłużnika powiatu o odroczenie terminu płatności raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność do 30.06.2014 r. z uwagi na trud-
ną sytuację materialną – Zarząd po zasięgnięcie opinii radcy prawnego Starostwa, postanowił odroczyć termin płatności raty do 30.06.2014 r. i zawrzeć z 
dłużnikiem stosowną umowę,
- mieszkańca Lidzbarka Warm. o zakup części działki, na której realizowana jest inwestycja „Termy Warmińskie” z zamiarem zagospodarowania jej na dzia-
łalność gospodarczą – Zarząd odrzucił wniosek, 
- ZDP w Lidzbarku Warm. o oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej 
w Krzykałach gm. Orneta z przeznaczeniem na drogę powiatową (drogę tę przejął powiat w ramach zamiany od Gminy Orneta) – Zarząd podjął decyzję o 
oddaniu ZDP 
w trwały zarząd ww. nieruchomość z przeznaczeniem na drogę powiatową,
- dyrektora ZSO w Lidzbarku Warm. o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy II tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo – Zarząd 
wyraził zgodę,
- mieszkanki Lidzbarka Warm. o wydzierżawienie części działki na której realizowana jest inwestycja „Termy Warmińskie” z zamiarem zagospodarowania jej 
na uprawy ogrodnicze – Zarząd odrzucił wniosek;
•  Zarząd zapoznał się z następującymi dokumentami:
- sprawozdaniem z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warm. za 2013 rok,
- informacją wydziału GKK o negatywnym wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Ornecie przy 
ul. Przemysłowej i w Lidzbarku Warm. przy ul. Leśnej – Zarząd postanowił nie ogłaszać drugiego przetargu,
- informacją wydziału OKP o zmianie stawki dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych na 2014 rok,
- pismem dyrektora ZSiPO w sprawie dzierżawy gruntów rolnych przez ZPOW „Unisław” będących w zarządzie ZSiPO – Zarząd zalecił przedłużenie umowy 
dzierżawy z ZPOW „Unisław” na okres 3 lat na dotychczasowych warunkach,
- informacją komisji konkursowej w sprawie negatywnego wyniku drugiego konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Lidzbarku Warm., gdyż do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat – Komisja konkursowa, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczni-
czej wystąpiła do dyrektora ZOZ o wskazanie osoby proponowanej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w celu wydania opinii przez tę komisję, 
- sprawozdaniem z działalności PCPR za 2013 rok,
- pismem dyrektora SOSW w sprawie skutków finansowych zrealizowanych godzin ponadwymiarowych niektórych nauczycieli Ośrodka.

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE 

OD  19 LUTEGO 2014 R. DO 15 KWIETNIA 2014 R.
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Wiadomości Starostwa

30.05.2014 r.

Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – 
odebrał z rąk Pani Ewy Bartnikow-
skiej, redaktora naczelnego Gazety 
Olsztyńskiej, statuetkę dla Najpopu-
larniejszego Samorządowca Regionu.

Warmińsko-Mazurskie Obchody 
Dnia Strażaka w Olecku

Warmińsko-Mazurskie Obchody Dnia 
Strażaka, w tym roku odbyły się 18 
maja 2014 roku w Olecku. W uroczy-
stościach uczestniczył Starosta Lidz-
barski – Jan Harhaj. 

Po mszy świętej odprawionej w inten-
cji strażaków, kampania honorowa, 
poczty sztandarowe oraz wszyscy 
strażacy i przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych prze-
maszerowali na Plac Wolności. Tam, 
wszystkim zasłużonym wręczone 
zostały medale, wyróżnienia, odzna-
czenia i awanse. Obchody zakończył 
koncert Orkiestry Miejskiej w Olecku. 

Statuetka „Kosynier Przedsiębiorczości” 
dla Starosty Lidzbarskiego – Jana Harhaja 

Olsztyńska Loża BCC we współpracy ze Związkiem Pił-
sudczyków RP, Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM, 
Związkiem Piłsudczyków R, Fundacją Wspierania  
i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, War-
mińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Telewizją 
Polską była organizatorem Gali – KOSYNIERZY PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI.

Kapituła uhonorowała Starostę Lidzbarskiego – Jana Har-
haja – statuetką „Kosynier Przedsiębiorczości”.  Uroczysta 
Gala odbyła się 14 maja 2014 r. w Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej w Olsztynie. 

16.05.2014 r.

S t a r o s t a  L i d z -
barski – Jan Har-
haj – uczestniczył 
w  u r o c z y s t o ś c i  
z okazji obchodów 
100 rocznicy wy-
buchu I wojny świa-
towej połączonej  
z otwarciem resty-
tuowanej kwatery 
żołnierzy brytyj-
skich, którzy zmarli 
w obozie jenieckim w Lidzbarku Warmińskim. 

Po d c z a s  c e r e m o n i i  wspominano żołnierzy brytyjskich, którzy zna-
leźli pod Lidzbarkiem Warmińskim miejsce ostatniego spoczynku. Od-
czytano 39 nazwisk, padła honorowa salwa, pamięć zmarłych uczczo-
no także minutą ciszy.
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Odnowienie Umowy 
o współpracy partnerskiej z Rosją
Na zaproszenie Starosty Lidzbarskiego – Jana 
Harhaja - 17 kwietnia 2014 roku – do Lidzbarka 
Warmińskiego przybył Wladimir Eduardowich 
Neskoromnyj – Głowa Administracji Bagratio-
nowskiego Rejonu (Starosta Powiatu) oraz Jego 
zastępca – Elena Lubimova.

Celem wizyty było uroczyste odnowienie zawartej  
w 2000 roku - Umowy o współpracy partnerskiej mię-
dzy Powiatem Lidzbarskim w Rzeczypospolitej Polskiej 
i Miastem i Rejonem Bagrationowsk w Federacji Rosyj-
skiej.

W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Rady 
Powiatu Lidzbarskiego – Wojciech Borowy.
W tym dniu goście mieli okazję odwiedzić Zamek Bisku-
pów Warmińskich.

Umowa o współpracy partnerskiej między Powiatem 
Lidzbarskim w Rzeczypospolitej Polskiej i Miastem
i Rejonem Bagrationowsk w Federacji Rosyjskiej

Dążąc do możliwie głębokiego zacieśniania stosunków 
między mieszkańcami Powiatu Lidzbarskiego i Rejonu 
Bagrationowsk strony zobowiązują się:

1.   Wspierać wzajemne odwiedziny mieszkańców jak 
również wizyty organizacji reprezentujących oświatę, 
kulturę, sport;

2. Wspierać inicjatywy dążące do współpracy 
gospodarczej przedstawicieli Powiatu Lidzbarskiego oraz 
Miasta i Rejonu Bagrationowsk m.in. poprzez:

a)    utworzenie w Lidzbarku Warmińskim biura infor-
macji o potencjale gospodarczym Rejonu Bagratio-
nowsk i Federacji Rosyjskiej;

b)  utworzenie w Bagrationowsku biura informacji  
o potencjale gospodarczym Powiatu Lidzbarskiego  
i Rzeczypospolitej Polskiej;

3.     Wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwo-
ju kontaktów partnerskich pomiędzy Powiatem Lidzbar-
skim oraz Miastem i Rejonem Bagrationowsk.

Gratulacje Starosty Lidzbarskiego 
– Jana Harhaja strażakom – 
Wicemistrzom w Halowej Piłce 
Siatkowej
02 kwietnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Lidzbarku Warmińskim, Starosta Lidzbarski – 
Jan Harhaj oraz Przewodniczący Rady Powiatu Lidzbar-
skiego – Wojciech Borowy spotkali się z Wicemistrzami 
XVI Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go Strażaków w Halowej Piłce Siatkowej. Gościem Ho-
norowym była Pani Anna Wasilewska – Wicemarszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 Listy gratulacyjne oraz powiatowe upominki pamiątko-
we otrzymali:

Na ręce Pana Marka Pasławskiego – Komendanta Po-
wiatowego PSP składamy serdeczne gratulacje i słowa 
uznania za wspaniałe osiągnięcia sportowe.

- mł. bryg. Rafał Szymukowicz
- mł. asp. Bartosz Wójcik
- str. Łukasz Borowy
- st. sekc. Tomasz Pasławski
- ogn. Krzysztof Łatacz

- mł. asp. Przemysław Łatacz
- st. sekc. Piotr Wołejko
- st. ogn. Andrzej Łaskarzewski
- st. ogn. Damian Liminowicz
- st. asp. Adam Warcaba
- asp. sztab. Paweł Straszyński

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
10 maja 2014 r. – Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – 
uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 
Powiatowego Dnia Strażaka. Najpierw we mszy świętej 
w Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lidz-
barku Warmińskim ofiarowaną w intencji Państwowej  
i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po zakończonej Mszy św. uroczystości przeniosły się pod 
Wysoką Bramę.
Miło nam poinformować, że Starosta Lidzbarski – dh Jan 
Harhaj – został odznaczony ZŁOTYM MEDALEM za ZA-
SŁUGI dla POŻARNICTWA, nadanym przez Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.

Wiadomości Starostwa
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„Bezpieczny Senior” -  
spotkanie z policjantami
Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc  
i Olsztyna przeprowadzili działania profilaktyczne 
pod nazwą Bezpieczny Senior. Funkcjonariusze 
zaprezentowali słuchaczom taktyki samoobrony 
oraz przedstawili jak reagować na zagrożenia zwią-
zane z metodami oszustów na tzw. wnuczka.

09 kwietnia 2014 r. W Lidzbarskim Domu Kultury 
policjanci z garnizonu warmińsko – mazurskiego 
spotkali się z seniorami zrzeszonymi w Uniwer-
sytecie III Wieku. Asp. Wojciech Szarejko z KPP  
w Bartoszycach oraz sierż. sztab. Rafał Czerniew-
ski z KMP w Olsztynie przedstawili zagrożenia na 
jakie mogą być narażone osoby starsze.  Policjanci 
zaprezentowali dla słuchaczy podstawowe techni-
ki samoobrony. Podczas preelekcji, którą prowa-
dziła sierż. Katarzyna Chomej z KPP w Lidzbarku 
Warmińskim słuchacze dowiedzieli się miedzy 
innymi jak wystrzegać się niebezpieczeństw zwią-
zanych z oszustami działającymi na tzw. wnuczka. 
Policjantka przedstawiła metody jakimi posługują 
się oszuści oraz wskazała jak postępować w przy-
padku potencjalnych zagrożeń. Seniorzy prócz 
licznych pytań sami podawali przykłady zdarzeń  
z jakimi spotkali się w przeszłości.

IV Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje 
Bezpieczeństwo” rozstrzygnięty
15 maja 2014 r. Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim zapełniła się 
laureatami powiatowego etapu konkursu plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Młodzi pla-
stycy za najlepsze prace, odebrali z rąk Starosty Lidzbarskiego Pana Jana Harhaja i Komendanta Powia-
towego w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasza Kamińskiego nagrody i pamiątkowe dyplomy.
W tym roku z całego powiatu wpłynęło 85 prac. To z nich komisja wybrała, po długiej naradzie 9 naj-
lepszych. A nie był to łatwy wybór, ponieważ wykonane prace były na bardzo wysokim poziomie. Przy 
wyborze najlepszych decydujące znaczenie miał przede wszystkim pomysł, przekaz treści oraz samo-
dzielność wykonanych prac. 
Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim. Patronat 
nad konkursem objął Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.
W kategorii klas I wśród laureatów znaleźli się :

- Hanna Brochocka  kl. IB SP nr 4  w  Lidzbarku Warmińskim

- Paweł Piędziak kl. IA SP nr 1 w Lidzbarku Warmińskim

- Maja Jurkowska kl. IA SPnr 1 w Lidzbarku Warmińskim

W kategorii klas II laureatami zostali:

- Zuzanna Chycińska kl. IIA SP nr 4 Lidzbark Warmiński

- Dawid Lewaniewski kl. II Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie

- Michał Madziewicz kl. IIB SP nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

Natomiast w kategorii klas III:

- Karolina Kołodziejska kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie

- Adrianna Lijewska kl. III SP nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

-Igor Fedus kl. III SP nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbarscy policjanci na podium. 
St. sierż. Dariusz Sadowski - najlepszym  
bramkarzem turnieju

III Turniej Policyjnych Drużyn Piłkarskich 7-osobowych w Ornecie
26 maja 2014 r., na stadionie miejskim w Ornecie został rozegrany III Turniej Policyjnych Drużyn Piłkarskich 7-osobowych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Olsztynie pod patronatem Starosty Lidzbarskiego. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomaszem 
Kamińskim. Organizatorem turnieju był Zarząd Terenowy NZSS Policjantów Komisariatu Policji w Ornecie. Udział wzięło 8 drużyn piłkarskich reprezentujących ko-
mendy z garnizonu warmińsko – mazurskiego. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z KPP Szczytno, II miejsce KPP Lidzbark Warmiński a III zespół z KWP 
w Olsztynie – I skład. 

„Dzień Przedsiębiorczości”  
w lidzbarskiej komendzie
Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc  
i Olsztyna przeprowadzili działania profilaktyczne 
pod nazwą Bezpieczny Senior. Funkcjonariusze 
zaprezentowali słuchaczom taktyki samoobrony 
oraz przedstawili jak reagować na zagrożenia zwią-
zane z metodami oszustów na tzw. wnuczka.

09 kwietnia 2014 r. W Lidzbarskim Domu Kultury 
policjanci z garnizonu warmińsko – mazurskiego 
spotkali się z seniorami zrzeszonymi w Uniwer-
sytecie III Wieku. Asp. Wojciech Szarejko z KPP  
w Bartoszycach oraz sierż. sztab. Rafał Czerniew-
ski z KMP w Olsztynie przedstawili zagrożenia na 
jakie mogą być narażone osoby starsze.  Policjanci 
zaprezentowali dla słuchaczy podstawowe techni-
ki samoobrony. Podczas preelekcji, którą prowa-
dziła sierż. Katarzyna Chomej z KPP w Lidzbarku 
Warmińskim słuchacze dowiedzieli się miedzy 
innymi jak wystrzegać się niebezpieczeństw zwią-
zanych z oszustami działającymi na tzw. wnuczka. 
Policjantka przedstawiła metody jakimi posługują 
się oszuści oraz wskazała jak postępować w przy-
padku potencjalnych zagrożeń. Seniorzy prócz 
licznych pytań sami podawali przykłady zdarzeń  
z jakimi spotkali się w przeszłości.

07 kwietnia 2014 r. w hali Kompleksu Sportowo – Rekre-
acyjnego w Gołdapi odbył się trzeci w historii Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego w 
Gołdapi. Inicjatorami zawodów, tak jak w zeszłym roku, 
byli funkcjonariusze z gołdapskiej komendy. W rywalizacji 
wzięło udział 8 drużyn: funkcjonariusze służby więzien-
nej Aresztu Śledczego Suwałki, żołnierze z gołdapskiej 
Jednostki Wojskowej, funkcjonariusze Straży Granicznej 
Gołdap, oraz policjanci z Komend Powiatowych z Lidz-
barka Warmińskiego, Olecka, i Kętrzyna. O miejsce na 
podium walczyła również zaproszona drużyna składającą 
się z przedstawicieli miejskiego samorządu. Zawodnicy  
z ogromną determinacją i w bardzo dobrym stylu rywali-
zowali o udział w półfinale, w którym znalazły się drużyny KPP Lidzbark Warmiński  KPP Gołdap, SG 
Gołdap oraz Jednostka Wojskowa z Gołdapi. Ostatecznie drużyna z Lidzbarka Warmińskiego zajęła III 
miejsce. Niespodziankę sprawił też st.sierż. Dariusz Sadowski, który został wybrany najlepszym bram-
karzem turnieju. 

Zawodnicy z KPP Lidzbark Warmiński w składzie Dariusz Sadowski, Andrzej Żelazny, Mikołaj Biele-
wicz, Damian Zamyślewski, Bartek Matuszyk, Arkadiusz Gowkielewicz i Andrzej Ziemianowicz miejsce 
na podium o III miejsce wygrali ze strażnikami granicznymi 2:0. Podczas całego turnieju nie brakowało 
emocji i wrażeń. Najmocniejszą drużyną okazała się tak jak w zeszłym roku ekipa organizatorów tur-
nieju, która stanęła na I miejscu wygrywając z drużyną gołdapskiej Jednostki Wojskowej wynikiem 2:1. 
Za swoja grę został wyróżniony też Dariusz Sadowski, który został wybrany najlepszym bramkarzem 
turnieju. Zawodnika uhonorowano pamiątkowym pucharem. 
Wszystkie zespoły otrzymały gratulacje, dyplomy i puchary z rąk Komendanta Powiatowego Policji  
w Gołdapi mł. insp. Andrzeja Żylińskiego, Starosty Gołdapskiego Andrzeja Ciołka oraz Burmistrza Mar-
ka Mirosa

Policja
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2 kwietnia 2014 r.  

uczestniczyliśmy w V Wojewódzkim  
Turnieju Tenisa stołowego dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie.   
W kategorii kobiet zajęliśmy 3 pierw-
sze miejsca.   

4 kwietnia 2014 r.  

uczestniczyliśmy w Wielkanocnej 
Zbiórce Żywności dla najbiedniejszej 
ludności. 

9 kwietnia 2014 r.  

delegacja  naszych uczestników wzięła 
udział w VII Wojewódzkim Integra-
cyjnym Turnieju Gier Świetlicowych 
w Szczytnie. Startowaliśmy w 6 kon-
kurencjach: rzut piłką do kosza, slalom, 
warcaby, puzzle, kręgle oraz w kon-
kursie literackim „Jan Paweł II”. Nasza 
drużyna sportowa zdobyła Puchar oraz 
zajęła I  miejsce!

14 kwietnia 2014 r.  

utworzona w naszym Domu sekcja 
strzelecka wzięła udział w zajęciach 
na Strzelnicy Miejskiej LOK Lidzbark 
Warmiński. Dzięki przychylności Pana 
Kwinto z Koła Strzeleckiego „War-

miak” nasi uczestnicy  mogą rozwijać 
swoje umiejętności zręcznościowe, ko-
ordynacyjne i sportowe.

16 kwietnia 2014 r.  

po raz siódmy przygotowaliśmy 
Śniadanie Wielkanocne, w którym 
uczestniczył Ks. Dziekan Jerzy Ro-
żentalski.   

8 maja 2014 r.  

rozpoczęliśmy sezon rekreacyjno – 
turystyczny.

16 maja 2014

odwiedziliśmy zakład pracy -  Spół-
kę „Bolero Premium” w Olsztynie.  W 
tym dniu uczestniczyliśmy także  w 
uroczystościach 100. rocznicy wybu-
chu I Wojny Światowej i  uroczystym 
poświęceniu kwatery żołnierzy Bry-
tyjskich z czasów I Wojny Światowej w 
Markajmach.

   22  maja 2014 r.

odbyło się integracyjne spotkanie 
z rodzicami  uczestników  Domu                                      
i samorządowcami z okazji XVI War-
mińsko – Mazurskich Dni Rodziny pod 
hasłem „Rodzina fundamentem życia 

społecznego”.    Swoją  obecnością za-
szczycili nas:  Pan Piotr Cieśliński – Po-
seł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
Pan Jacek Protas – Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko – Mazurskiego,  
Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski, 
Ks. dziekan Jerzy Rożentalski. W ra-
mach spotkania odbyły się  występ ar-
tystyczny naszych uczestników, zaba-
wy i gry sportowe, pieczenie kiełbasek, 
degustacja potraw przygotowanych w 
ramach treningu kulinarnego.

23 maja 2014 r.  

byliśmy gośćmi Pikniku Integracyjnego 
w nowo otwartym  Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Piotraszewie 
(gmina dobre Miasto). Nawiązaliśmy 
współpracę z kolejnym   Środowisko-
wym Domem Samopomocy .

26 maja 2014 r. 

uczestniczyliśmy  w  dorocznej Mszy 
Świętej z okazji Dnia Matki w Kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidz-
barku Warmińskim. 

28 maja 2014 r.  

uczestniczyliśmy w rajdzie pieszym  z 
Lidzbarka Warmińskiego do Zacisza 
Leśnego. Trasa rajdu wiodła przez las 
doliną rzeki Symsarny. 

30 maja 2014 r.  

wzięliśmy udział w Bartoszyckich  Spo-
tkaniach  Artystycznych Osób Niesa-
modzielnych. W tym roku  pod hasłem 
„Na ludową nutę” przygotowaliśmy i 
przedstawiliśmy występ artystyczny 
na motywach ludowych.

3 czerwca 2014 r.  

uroczyście obchodziliśmy Dzień  Dziec-
ka.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

163_2014_06_BrA4_12pp.indd   4 2014-06-13   11:06:02



KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO 5

Szanujmy Wspomnienia
Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidz-
barku Warmińskim od 3 lat jest organizatorem spo-
tkań pod ogólnym tytułem „Szanujmy wspomnienia”. 
Ich tematem są utwory wybranych wykonawców 
tj.: M. Grechuty, A. Osieckiej, zespołu The Beatles  
i innych. Prezentują je młodzi artyści z pracowni wo-
kalnej Małgorzaty Habudy. Towarzyszą im również 
recytacje uczestników pracowni teatralnej Anny 
Wiatrak. Spotkania skierowane są każdorazowo do 
określonej widowni. 

9.05.2014 r. zaproszonymi gośćmi byli dawni uczest-
nicy zajęć rękodzielniczych prowadzonych przez pa-
nią Irenę Kwinto. Wśród gości był również Stanisław 
Kwinto – syn pani Ireny. Jest to ukłon w stronę naszej 
patronki. W tym roku bowiem, 23 stycznia, minęło 
100 lat od Jej urodzin. Dla uczczenia tego wydarze-
nia Rada Pedagogiczna MDK ustanowiła rok 2014 

– Rokiem Ireny Kwinto. Przez cały rok odbywać się 
będą różnorodne działania; jednym z nich jest to 
szczególne spotkanie, po latach. 

Pracownia teatralna na ten wieczór zamieniła się                       
w niewielką kawiarenkę z efektowną scenografią wy-
konaną przez Marlenę Wronowską. Występy woka-
listów: Julia Zielińska, Marta Dadura, Zuzanna Wołk, 
Magdalena Wronowska, Agata Graczyk, Angelika 
Krawczyk, Wiktoria Głodowska i Dawid Kaczyński, 
pozwoliły na chwilę zapomnieć o szalonym tem-
pie życia. Nad całością prezentacji czuwały Natalia 
Sienkiewicz i Ewa Piotrowska, łącząc poszczególne 
występy przygotowanymi na tę okazję przemyśle-
niami na temat wspomnień i upływu czasu. Podczas 
spotkania zaproszeni goście otrzymali zestawy do 
wyszywania. Pracą domową ma być wyhaftowanie 
wzoru, który stanowić będzie swoiste potwierdzenie 
zdobytych podczas zajęć z panią Ireną umiejętności.
Na zakończenie uroczystości odbyła się wycieczka 
po wyremontowanych salach dydaktycznych. Wielu 
z nich nie było w naszej placówce od młodzieńczych 
lat. Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność  
i zapraszamy ponownie.

III. „Złote Pióro Poezji”
29 maja 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto odbył się II 
Powiatowy Przegląd Piosenki „Zaśpiewaj mi…”. W konkursie wzięło udział 39 
uczestników, w tym soliści i zespoły ze szkół, przedszkoli i placówek oświato-
wych naszego powiatu (Lidzbark Warmiński, Kraszewo, Runowo, Orneta, Ba-
żyny). Młodzi artyści mieli za zadanie zaprezentować dowolną piosenkę dzie-
cięcą. Przegląd przebiegał w trzech kategoriach wiekowych. Najmłodszą grupę 
wokalistów stanowiły dzieci 3-4-letnie, kolejną – 5-6-letnie, a najstarszą grupą 
były 7-9-latki. 

Podsumowując prezentacje wokalistów przewodniczący jury podkreślił wysoki 
poziom tegorocznego przeglądu. Na zakończenie zostały wręczone statuetki i 
dyplomy laureatom I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe dla wyróżnionych 
uczestników konkursu. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznym 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Młodzieżowy Dom Kultury

II Powiatowy  
Przegląd Piosenki  
„Zaśpiewaj mi…”
29 maja 2014 r. w Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Ireny Kwinto odbył się II 
Powiatowy Przegląd Piosenki „Zaśpie-
waj mi…”. W konkursie wzięło udział 39 
uczestników, w tym soliści i zespoły ze 
szkół, przedszkoli i placówek oświato-
wych naszego powiatu (Lidzbark War-
miński, Kraszewo, Runowo, Orneta, 
Bażyny). Młodzi artyści mieli za zadanie 
zaprezentować dowolną piosenkę dzie-
cięcą. Przegląd przebiegał w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Najmłodszą grupę 
wokalistów stanowiły dzieci 3-4-letnie, 
kolejną – 5-6-letnie, a najstarszą grupą 
były 7-9-latki. Podsumowując prezentacje wokalistów przewodniczący jury 
podkreślił wysoki poziom tegorocznego przeglądu. Na zakończenie zostały 
wręczone statuetki i dyplomy laureatom I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe 
dla wyróżnionych uczestników konkursu. Wszystkim uczestnikom i ich opieku-
nom artystycznym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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Doradztwo zawodowe 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  
w Ornecie
Doradztwo zawodowe w naszej szkole realizo-
wane jest w zróżnicowanej formule, dostoso-
wanej do potrzeb uczniów (np. zajęcia grupowe 
– zabawy edukacyjne, testy/ankiety, badanie 
potrzeb, filmy edukacyjne, rozmowy, warsztaty 
na temat wejścia na rynek pracy, zajęcia indy-
widualne – informacje na temat: służb mun-
durowych, rekrutacji do szkół i uczelni; testy, 
planowanie ścieżki edukacyjnej, spotkania – z 
przedstawicielem: cechu rzemiosła, WKU, wy-
jazdy – Salon Maturzystów, targi służb mun-
durowych, udział w 2 edycjach  konkursu  pod 
patronatem starosty lidzbarskiego p. Jana Har-
chaja -  w I edycji – 1 miejsce, w kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne,  zajęła Paula Nieumierzyc-
ka).

Dodatkowo: 
• Praca w ramach uczestnictwa w Warmińsko – 
Mazurskim Pakcie na Rzecz Rozwoju Poradnic-
twa Zawodowego (zespół do spraw informacji 
zawodowej) – np. realizacja Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery, współredakcja treści new-
slettera Paktu 

• Efektywna współpraca w ramach porozumie-
nia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Lidzbarku Warmińskim – spotkania, warsz-
taty, bieżące informacje na temat rynku pracy, 
udostępnianie literatury; współprowadzenie 
warsztatów:  wejście na rynek pracy, warsztaty  
w ramach pakietu Kariera na Maksa (własność 
Urzędu Pracy), zajęcia związane nauką umiejęt-
ności definiowania i redefiniowania mocnych i 
słabych stron klienta  i wiele innych wynikają-
cych z bieżących potrzeb szkoły w zakresie do-
radztwa zawodowego. 
Dzięki opisanej wyżej współpracy z PUP w Lidz-
barku Warmińskim możliwa jest kompleksowa 
praca doradcza w naszej szkole.

Magdalena Matusiak

Warmińsko-Mazurski  
Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym 
2014 – etap powiatowy
16 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum 
nr 2 w Lidzbarku Warmińskim, odbył się War-
mińsko – Mazurski Turnieju  Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjaalnych. 
Uczestnicy pisali test  pokonywali rowerem tra-
sę po miasteczku ruchu drogowego, tor spraw-
nościowy oraz wykazywali się wiedzą z zakresu 
pierwszej pomocy.  Gimnazjum nr 1 w Ornecie 
reprezentowała 3 - osobowa drużyna w skła-
dzie Zajączkowski Dawid, Klaudia Rankau oraz 
Bartłomiej Grodowski. Po wielu zmaganiach  
z silnymi drużynami  zajęli III miejsce. 

Olimpiada wiedzy  
o obronie cywilnej
21 lutego 2014 roku, w Sali Konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmiń-
skim przeprowadzono Powiatową Olimpiadę 
Wiedzy o Obronie Cywilnej. Zwycięzcą i re-
prezentantem powiatu w etapie wojewódzkim 
Olimpiady okazała się drużyna Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Ornecie  - Izabela Szer-
szeń i Paweł Radawiec, uczniowie klasy III. 

Projekt Comenius 
 i Nieobliczalni
Projekt „Comenius” to w przypadku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ornecie współ-
praca czterech krajów: Włoch, Turcji, Portugalii 
i oczywiście Polski. Projekt, który trwa już dwa 
lata, ma na celu nawiązywanie nowych znajo-
mości, wymianę doświadczeń oraz przełamy-
wanie barier językowych i kulturowych. W ze-
szłym roku nasi uczniowie wraz z opiekunami 
projektu, odwiedzili uczniów w szkole partner-
skiej we Włoszech i Portugalii. Zobaczyli wiele 
ciekawych miejsc, poznali szkolne uroki życia 
swoich kolegów, wymienili przeżycia i doświad-
czenia związane z kulturą i obyczajami obu kra-
jów. Jesienią 2013 to my przyjęliśmy u siebie 
gości z Włoch, Turcji i Portugalii i pokazaliśmy 
im wszystko to, co najlepiej oddaje specyfikę 
naszego kraju i regionu. Ostatnią wymianą była 
Turcja. Na przełomie kwietnia i maja tego roku, 
gdzie po dwóch dniach w Istambule, delegacja 
dotarła do położonej na południu Sanliurfy. 
Turecka wyprawa była znamienna, gdyż Turcja 
mocno odbiega od europejskiej kultury, a od-
wiedzane miejsca miały po 5000, 10000 i 12000 
lat. Program Comenius to świetna okazja do 
nawiązania nowych przyjaźni, kształcenia kom-
petencji językowych, nabywania nowych do-
świadczeń w zakresie działalności i aktywności 
obywatelskiej. Program pozawala na realizowa-
nie wielu dodatkowych działalności na mniejszą 
skalę. Jedną z nich jest  projekt „Gramy w radę, 
damy radę”. Udział w nim biorą  tylko uczniowie 
naszej szkoły zarówno gimnazjum jak i liceum. 
Grupa opatrzyła się nazwą „Nieobliczalni”, gdzie 
tutorami są Danuta Kamińska i Anna Wró-
blewska. Rozwijamy tutaj nasze umiejętności  
w zakresie współpracy z organizacjami samo-
rządowymi, uczymy się współpracy we własnym 
gronie oraz staramy się zwrócić uwagę na po-
trzeby naszej młodzieży. Wiążą się z tym akcje 
promocyjne szkoły, jak i możliwość wspólnego 
spędzania czasu. Przykładem może być wspól-
ne pieczenie ciasteczek przed świętami Bożego 
Narodzenia, a następnie zorganizowanie poczę-
stunku dla całej szkoły. Drużyna „Nieobliczalni” 
działa od października 2013 roku. Na swoim 
koncie mamy m. in. akcje promujące nasza szko-
łę, spotkania z przedstawicielami Młodzieżowej 
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Kurenda, Szymon Pokrzywa i Mateusz Wojcie-
chowski.               

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie
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Pożegnaliśmy klasy 
maturalne!!!
25 kwietnia pożegnaliśmy naszych maturzy-
stów, ale zanim przyjdzie egzaminacyjny stres, 
mieliśmy czas na wspomnienia, chwilę wzru-
szeń i łzy... Rozpoczynających nowe, dorosłe ży-
cie żegnali młodsi koledzy, nauczyciele i przede 
wszystkim wychowawcy. To był także czas na 
nagrodzenie wyróżniających się w nauce, spo-
rcie, konkursach lub społecznej aktywności. 
Przedstawiciele każdej klasy mogli zdmuchnąć 
świeczkę, by spełniły się najskrytsze marzenia 
w nowym, dorosłym życiu.
Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że szkol-
ne mury pozostaną na długo w pamięci wszyst-
kich. 

Szkoła z certyfikatem!

Nasze sukcesy

Przyjemne  
z pożytecznym
16 kwietnia tuż przed świętami uczniowie 
ZSiPO wybrali się do Biblioteki Miejskiej, by 
połączyć przyjemne z pożytecznym. Słuchając 
nagrania lektury szkolnej oddali się pracom ma-
nualnym. Dzięki czemu powstały piękne pisanki 
i została odświeżona wiedza przydatna na języ-
ku polskim.

Dzień otwarty
20 maja 2014 gościliśmy gimnazjalistów trze-
cich klas z terenu miasta i powiatu. Młodzież 
mogła sprawdzić swoją tężyznę fizyczną, umie-
jętności kulinarne i nie tylko! 
Przypominamy, że ciągle trwa nabór do na-
szej szkoły. Oferujemy następujące kierunki 
kształcenia: Technikum Żywienia, Technikum 
Kelnerskie, Technikum Obsługi Turystycznej 
oraz Liceum Ogólnokształcące o rozszerzeniu 
sportowym.

Przywitaliśmy pierwszy 
dzień wiosny!!!
21 marca mogliśmy sprawdzić swoją kondycję 
fizyczną, wiadomości z języków obcych i obsłu-
gi klienta. Jednak przede wszystkim dobrze się 
bawiliśmy. Rywalizacja uczniów z nauczycielami 
zakończyła się zwycięstwem młodszego poko-
lenia. Zobaczymy kto wygra za rok.

Wycieczki uczniów
Nasi uczniowie mieli okazję trochę pozwiedzać 
: 12 kwietnia klasa II TOT wybrała się do Gdań-
ska. Zwiedzała piękne nadmorskie miasto oraz 
uczestniczyła w Targach Turystycznych. II TŻ 
zwiedzała pałac w Galinach. Uczniowie mogli 
zobaczyli piękną stadninę koni, odpocząć na ło-
nie natury oraz przy ognisku zjeść smaczne kieł-
baski. Z kolei reprezentanci pierwszej i drugiej 
klasy technikum pojechali do Elbląga, by uczest-
niczyć w obchodach 10-lecia istnienia Polski  
w Unii Europejskiej. Spotkali wielu sławnych po-
lityków, oczywiście przede wszystkim uczestni-
czyli w spotkaniu z Premierem Polski.

Aż trudno się nie pochwalić - kolejny konkurs, 
kolejny sukces:
- 20 marca uczennica klasy II TŻiUG Aleksandra 
Stańko została laureatką miejsko-powiatowych 
eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego. 
-  Dawid Kobyliński, zdobył 2 kwietnia dru-
gie miejsce w konkursie fotograficznym „Las  
w obiektywie”. Jako fotograf przyrody zdobył 
już uznanie zdobywając II miejsce w wojewódz-
kim konkursie fotograficznym „Jesień w Przy-
rodzie”, a w eliminacjach miejskich Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” zajął pierwsze miejsce. 
-4 kwietnia reprezentacja Technikum Kelner-
skiego wyruszyła do dalekiego Kołobrzegu. 
Za prezentację typowego warmińskiego menu  
w konkursie na najpiękniejszą aranżację i obsłu-
gę stołu okolicznościowego wywalczyła 1 miej-
sce w kraju. 
- Magdalena Miecznik 10 kwietnia w Ogólno-
polskim Samorządowym Konkursie Nastolat-
ków „Ośmiu Wspaniałych” reprezentowała Po-
wiat Lidzbarski.
- Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Życie 
bajką jest” została Sylwia Ulejczyk, która stwo-
rzyła piękną pracę plastyczną do hasła: „Moja 
księżniczka – mój książę”. 
- Uczennica III klasy Technikum Żywienia Re-
nata Bartnikowska wywalczyła sobie indeks 
wybranego kierunku kształcenia Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego. 11 kwietnia  
w eliminacjach  okręgowych XXXVIII Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Rolniczych zdobyła 2 
miejsce. 

- 15 kwietnia w dziesiątej edycji Konkursu Na-
poleońskiego, organizowanego pod patronatem 
Starosty Powiatu Lidzbarskiego uczennice klasy 
trzeciej zdobyły dwa pierwsze miejsca (Marty-
na Puciłowska uzyskała 24 punkty na 25 moż-
liwych).  Dodatkowo cieszy osiągnięte trzecie 
miejsce w konkursie w Smolajnach „Moja mała 
ojczyzna”.

Z życia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Za prowadzenie edu-
kacji żywieniowej  
w klasach II TŻiUG, IV 
TŻiGD/TK, III TU i na 
kursach kwalifikacyjnych 
TK i TZiUG nasza szko-
ła została wyróżniona 
przez Polskie Towarzy-
stwo Dietetyki. Dostali-
śmy certyfikat za udział  
w  programie edukacyjno-

-badawczym „Mądre żywienie, zdrowe pokole-
nie”.
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8 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół 
i Placówek Oświatowych odbył się mię-
dzyszkolny konkurs na „megaplakat” o te-
matyce profilaktycznej Wypisz, wymaluj… 
smak życia. Celem konkursu było upo-
wszechnianie postaw prozdrowotnych, 
ale także promowanie różnorodnych 
form samorealizacji młodzieży. Zadaniem 
jego uczestników było przygotowanie 
propozycji graficznej oraz towarzyszące-
go jej hasła o perswazyjnym, profilaktycz-
nym charakterze. 

Uczestnicy konkursu realizowali swój 
pomysł „na żywo”, na oczach profesjonal-
nego jury oraz zgromadzonej publiczno-

ści! Tłem dla działań konkursowych były 
wokalne i taneczne prezentacje uczniów 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. 

 
Swoją dojrzałością oraz kreatywnością 

młodzi ludzie udowodnili, że chcą i po-
trafią mówić o trudnych tematach. Chcą 
także budować wolną od uzależnień rze-
czywistość!

Laureatami konkursu zostali: Oliwia 
Mrugała i Aleksandra Dobiesz (Gimna-
zjum Publiczne w Kiwitach) oraz Daniel 
Pałka i Karol Kiłyk (Zespół Szkół i Placó-
wek Oświatowych w Lidzbarku Warmiń-
skim).

 25 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 w ZSO 
w Lidzbarku Warmińskim po raz ostatni 
zabrzmiał dzwonek dla 108 absolwentów. 
Pełna gala, nagrody, kwiaty, łzy wzrusze-
nia – tak można w skrócie opisać te szkol-
ną uroczystość. Maturzyści doskonale 
wiedzieli, że nie przyszli do szkoły po raz 
ostatni, bo przed nimi jeszcze matura, ale 
nigdy już nie zasiądą w ławkach Jagiellon-
ki zgodnie z listą z dziennika. Trochę żal… 
Zostawiają  młodszych kolegów, sympa-
tie, ulubionych nauczycieli i wyruszają  
w kolejny etap dorosłego życia. Życzymy 
im tylko trafnych wyborów !

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróż-
nieniem (średnia minimum 4,75) otrzy-
mało 9 uczniów:

 

Joanna Kawalir – 5,75

Zuzanna Chrulska – 5,06

Patrycja Dudek – 5,06

Dorota Szczodruch – 5,00

Ewelina Kielak – 4,94

Karolina Gronkiewicz – 4,82

Anna Wiaterek – 4,75

Patryk Rutkowski – 4,75

Rafał Walicki – 4,75

GRATULACJE!

 Uczniowie lidzbarskiej Jagiellonki chęt-
nie uczestniczą w konkursach pozaszkol-
nych.          

W II semestrze b.r. szkolnego próbowali 
swoich sił w różnych dziedzinach i odnie-
śli znaczące sukcesy.
Tytuł TAON – to osiągnięcie Tomasza 
Necio (kl. IIB)  w Międzynarodowym Kon-
kursie Fizycznym  LWIĄTKO 2014. Tomek 
jest też finalistą XL Olimpiady Geograficz-
nej. W ten sposób uczeń zapewnił sobie 
już 100%  wynik z geografii na maturze na 
poziomie rozszerzonym.

Tomek Necio jest świetnym matematy-
kiem – zajął I miejsce w internetowym 
VI Konkursie Matematycznym organizo-
wanym przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Elblągu i ODN w Elblągu. 
W konkursie uczestniczyło 800 uczniów, 
Tomek uzyskał 93 punkty na 100. W na-
grodę otrzymał tablet ufundowany przez 
prezesa jednej z elbląskich firm.

Tomasz Necio uzyskał również bardzo 
dobry wynik w kategorii STUDENT w 
Międzynarodowym Konkursie „KANGUR 
MATEMATYCZNY”. Jego młodszy kolega 
–  uczeń kl. I Sebastian Ziółek zdobył  w 
tym konkursie wyróżnienie w kategorii 
JUNIOR.

I miejsce na szczeblu regionalnym XXVII 
Ogólnopolskiego Konkursu „MÓJ LAS” 
edycja 2013/14  to sukces uczennicy kl. II 
C Anny Skrobut. Ania zakwalifikowała się 
do etapu centralnego. Uczennica zajęła 
też 9. miejsce w etapie okręgowym XXIX 

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Prężnie działa w szkole Stowarzyszenie 
Joannici Dzieło Pomocy. Jego członkowie 
(Łukasz Konwicki, Paweł Harhaj, Paulina 
Gess, Katarzyna Suchocka, Justyna Szał-
kowska) po wygraniu etapu rejonowego 
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK wy-
walczyli II miejsce w etapie okręgowym w 
Olsztynie. J. Gess i J. Szałkowska to rów-
nież zdobywczynie II miejsca Powiatowej 
Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Anna Wiaterek zgłębiła tajniki wiedzy 
religijnej i wygrała etap diecezjalny XVIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Bi-
blijnej.  Będzie reprezentowała szkołę w 
etapie ogólnopolskim. Wcześniej zajęła IV 
miejsce w XXIV Olimpiadzie Teologii Ka-
tolickiej Męczennicy XX wieku – Świad-
kowie Wiary (na poziomie diecezjalnym).
Grupa męska w składzie: Marek Ros-
sochacki, Kamil Michalak, Przemysław 
Kierzkowski – Łatacz to zdobywcy II miej-
sca w finale powiatowym Warmińsko – 
Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego. 

Trzecia w eliminacjach miejskich Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom” była 
uczennica Lena Wolańska.

Wszystkim uczniom serdecznie gratu-
lujemy! Doceniamy też wkład pracy na-
uczycieli, którzy przygotowali naszych 
uczniów do konkursów.

ŻYCIE SMAKUJE BARDZIEJ… 
BEZ UZALEŻNIEŃ!

Pożegnanie absolwentów Sukcesy uczniów ZSO w Lidzbarku Warmińskim

Z życia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim
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Doradztwo zawodowe 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących  
w Ornecie
Doradztwo zawodowe w naszej szkole realizo-
wane jest w zróżnicowanej formule, dostoso-
wanej do potrzeb uczniów (np. zajęcia grupowe 
– zabawy edukacyjne, testy/ankiety, badanie 
potrzeb, filmy edukacyjne, rozmowy, warsztaty 
na temat wejścia na rynek pracy, zajęcia indy-
widualne – informacje na temat: służb mun-
durowych, rekrutacji do szkół i uczelni; testy, 
planowanie ścieżki edukacyjnej, spotkania – z 
przedstawicielem: cechu rzemiosła, WKU, wy-
jazdy – Salon Maturzystów, targi służb mun-
durowych, udział w 2 edycjach  konkursu  pod 
patronatem starosty lidzbarskiego p. Jana Har-
chaja -  w I edycji – 1 miejsce, w kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne,  zajęła Paula Nieumierzyc-
ka).

Dodatkowo: 
• Praca w ramach uczestnictwa w Warmińsko – 
Mazurskim Pakcie na Rzecz Rozwoju Poradnic-
twa Zawodowego (zespół do spraw informacji 
zawodowej) – np. realizacja Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery, współredakcja treści new-
slettera Paktu 

• Efektywna współpraca w ramach porozumie-
nia podpisanego z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Lidzbarku Warmińskim – spotkania, warsz-
taty, bieżące informacje na temat rynku pracy, 
udostępnianie literatury; współprowadzenie 
warsztatów:  wejście na rynek pracy, warsztaty  
w ramach pakietu Kariera na Maksa (własność 
Urzędu Pracy), zajęcia związane nauką umiejęt-
ności definiowania i redefiniowania mocnych i 
słabych stron klienta  i wiele innych wynikają-
cych z bieżących potrzeb szkoły w zakresie do-
radztwa zawodowego. 
Dzięki opisanej wyżej współpracy z PUP w Lidz-
barku Warmińskim możliwa jest kompleksowa 
praca doradcza w naszej szkole.

Magdalena Matusiak

Warmińsko-Mazurski  
Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym 
2014 – etap powiatowy
16 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum 
nr 2 w Lidzbarku Warmińskim, odbył się War-
mińsko – Mazurski Turnieju  Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjaalnych. 
Uczestnicy pisali test  pokonywali rowerem tra-
sę po miasteczku ruchu drogowego, tor spraw-
nościowy oraz wykazywali się wiedzą z zakresu 
pierwszej pomocy.  Gimnazjum nr 1 w Ornecie 
reprezentowała 3 - osobowa drużyna w skła-
dzie Zajączkowski Dawid, Klaudia Rankau oraz 
Bartłomiej Grodowski. Po wielu zmaganiach  
z silnymi drużynami  zajęli III miejsce. 

Olimpiada wiedzy  
o obronie cywilnej
21 lutego 2014 roku, w Sali Konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmiń-
skim przeprowadzono Powiatową Olimpiadę 
Wiedzy o Obronie Cywilnej. Zwycięzcą i re-
prezentantem powiatu w etapie wojewódzkim 
Olimpiady okazała się drużyna Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Ornecie  - Izabela Szer-
szeń i Paweł Radawiec, uczniowie klasy III. 

Projekt Comenius 
 i Nieobliczalni
Projekt „Comenius” to w przypadku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ornecie współ-
praca czterech krajów: Włoch, Turcji, Portugalii 
i oczywiście Polski. Projekt, który trwa już dwa 
lata, ma na celu nawiązywanie nowych znajo-
mości, wymianę doświadczeń oraz przełamy-
wanie barier językowych i kulturowych. W ze-
szłym roku nasi uczniowie wraz z opiekunami 
projektu, odwiedzili uczniów w szkole partner-
skiej we Włoszech i Portugalii. Zobaczyli wiele 
ciekawych miejsc, poznali szkolne uroki życia 
swoich kolegów, wymienili przeżycia i doświad-
czenia związane z kulturą i obyczajami obu kra-
jów. Jesienią 2013 to my przyjęliśmy u siebie 
gości z Włoch, Turcji i Portugalii i pokazaliśmy 
im wszystko to, co najlepiej oddaje specyfikę 
naszego kraju i regionu. Ostatnią wymianą była 
Turcja. Na przełomie kwietnia i maja tego roku, 
gdzie po dwóch dniach w Istambule, delegacja 
dotarła do położonej na południu Sanliurfy. 
Turecka wyprawa była znamienna, gdyż Turcja 
mocno odbiega od europejskiej kultury, a od-
wiedzane miejsca miały po 5000, 10000 i 12000 
lat. Program Comenius to świetna okazja do 
nawiązania nowych przyjaźni, kształcenia kom-
petencji językowych, nabywania nowych do-
świadczeń w zakresie działalności i aktywności 
obywatelskiej. Program pozawala na realizowa-
nie wielu dodatkowych działalności na mniejszą 
skalę. Jedną z nich jest  projekt „Gramy w radę, 
damy radę”. Udział w nim biorą  tylko uczniowie 
naszej szkoły zarówno gimnazjum jak i liceum. 
Grupa opatrzyła się nazwą „Nieobliczalni”, gdzie 
tutorami są Danuta Kamińska i Anna Wró-
blewska. Rozwijamy tutaj nasze umiejętności  
w zakresie współpracy z organizacjami samo-
rządowymi, uczymy się współpracy we własnym 
gronie oraz staramy się zwrócić uwagę na po-
trzeby naszej młodzieży. Wiążą się z tym akcje 
promocyjne szkoły, jak i możliwość wspólnego 
spędzania czasu. Przykładem może być wspól-
ne pieczenie ciasteczek przed świętami Bożego 
Narodzenia, a następnie zorganizowanie poczę-
stunku dla całej szkoły. Drużyna „Nieobliczalni” 
działa od października 2013 roku. Na swoim 
koncie mamy m. in. akcje promujące nasza szko-
łę, spotkania z przedstawicielami Młodzieżowej 
Rady Miejskiej oraz władzami Samorządowymi 
oraz debaty oksfordzkie, które miały przybliżyć 
zalety, wady a przede wszystkim cele utworze-
nia Młodzieżowej Rady Miejskiej w naszym mie-
ście. Na uwagę zasługuje fakt, że to projekt Co-
menius przyczynił się do utworzenia MR gdyż 
młodzież z Zespołu Szkól Ogólnokształcących 
biorąca udział w projekcie wystąpiła z petycją 
o jej utworzenie. Ciekawym wydarzeniem był 
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pod na-
zwą ”Młodzież w mojej miejscowości” i związa-
na z nim wystawa w Galerii Art. Nova. 

Karolina Sowińska

Cykliczne spotkania  
z muzyką klasyczną  
w ZSO Orneta

11 kwietnia 2014 roku w  auli ZSO odbyło się 
kolejne spotkanie z muzyką klasyczną. Tym  ra-
zem pod hasłem: „Wiolonczela – niezwykły in-
strument”. Gościem honorowym, prowadzącym 
jednocześnie spotkanie,  był wirtuoz wioloncze-
li - Paweł Rok.  Usłyszeliśmy utwory na wiolon-
czelę -  solo oraz   w duecie ze skrzypcami –  Ja-
kub Zapasek. Spotkanie poprzedziły godzinne 
warsztaty dla zainteresowanych. 
Wiolonczelista  był pod wrażeniem kultury mu-
zycznej naszej młodzieży, która z zaciekawie-
niem wysłuchała koncertu.
   

Warmińsko-Mazurski 
Młodzieżowy Turniej 
Motoryzacyjny 2014 – 
etap powiatowy

14 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Lidzbarku Warmińskim, odbył się 
Warmińsko – Mazurski Młodzieżowy Turnieju 
Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczestnicy pisali test oraz sprawdzian z wiado-
mości historii polskiej motoryzacji, pokonywali 
rowerem tor sprawnościowy,  wykazywali się 
wiedzą z zakresu pierwszej pomocy i umiejętno-
ścią przygotowania motocykla do jazdy. Odbyła 
się również jazda sprawnościowa samochodem 
z tzw. „Talerzem Stewarta”. 
I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Ornecie w składzie:  Cezary 
Kurenda, Szymon Pokrzywa i Mateusz Wojcie-
chowski.               

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie
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Placówka Mój Dom w Ornecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Chłoniemy wiedzę
Mamy swoją stronę internetową  

www.mojdomorneta.pl 
na którą serdecznie zapraszamy. 

14.04.2014 r.

 – Sadzenie lasu z Nadleśnictwem Orneta

20-21.04.2014 r. 

– Święta wielkanocne w Placówce

1-3.05.2014 r.

– Majówka – ognisko

13.05.2014 r.

– Dzień Wychowawcy. Wychowankowie przygotowali 
wychowawcom 2 skecze oraz zabawę niespodziankę.

Od marca do końca kwietnia Dyrektor Placówki ogłosił 
konkurs czystości na terenie Placówki. Zwycięzcy w na-
grodę pojechali do kina na film „Rio 2”, zaś najczystsza 
grupa wybrała się na pizzę z samą Dyrekcją placówki. 

Marzec

Realizacja  działań z zakresu aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej w ramach Projektu syste-
mowego „Szansa na lepszą przyszłość”, w tym :
- wsparcie doradcy zawodowego – grupowe po-
radnictwo edukacyjno-zawodowe 
- trening kompetencji i umiejętności społecznych 
- trening motywacyjny 

Kwiecień 

Wizyta studyjna uczestników Projektu syste-
mowego „Szanasa na lepszą przyszłość” w Olsz-
tyńskiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej – 
Przedszkole „Mini”

Maj

Realizacja kursu komputerowego ECDL Start  
w ramach Projektu „Szansa na lepszą przyszłość” 

Piesza Pielgrzymka Rodzinna do Sanktuarium 
NMP w Krośnie połączona z piknikiem rodzin-
nym w ramach obchodów XVI Warmińsko -Ma-
zurskich Dni Rodziny

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
“Młodzież zapobiega pożarom”
         3 kwietnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku 
Warmińskim odbył się finał eliminacji powiatowych – XXXVII edycji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega poża-
rom”. 

W kategorii „gimnazja” reprezentowała nas uczennica klasy II B Gim-
nazjum nr 1 w Ornecie  Agata Chodkiewicz. Natomiast w kategorii 
„szkoły ponadgimnazjalne” uczennica klasy IIIa LO Joanna Grabarczyk.                                                                                                                                
Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych tj. szkoły podsta-
wowe (gr. I), gimnazja (gr. II) i szkoły ponadgimnazjalne (gr. III). Turniej składał 
się z testu pisemnego oraz finału ustnego, podczas którego młodzi sympatycy 
pożarnictwa musieli wykazać się przed komisją znajomością przepisów prze-
ciwpożarowych, historią pożarnictwa i nazewnictwem sprzętu pożarniczego. 

 29 kwietnia 2014 roku obie uczennice reprezentowały nasz powiat w elimina-
cjach wojewódzkich OTWP.  Joanna Grabarczyk zajęła tam IV miejsce
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„Bezpieczny Senior” -  
spotkanie z policjantami
Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc  
i Olsztyna przeprowadzili działania profilaktyczne 
pod nazwą Bezpieczny Senior. Funkcjonariusze 
zaprezentowali słuchaczom taktyki samoobrony 
oraz przedstawili jak reagować na zagrożenia zwią-
zane z metodami oszustów na tzw. wnuczka.

09 kwietnia 2014 r. W Lidzbarskim Domu Kultury 
policjanci z garnizonu warmińsko – mazurskiego 
spotkali się z seniorami zrzeszonymi w Uniwer-
sytecie III Wieku. Asp. Wojciech Szarejko z KPP  
w Bartoszycach oraz sierż. sztab. Rafał Czerniew-
ski z KMP w Olsztynie przedstawili zagrożenia na 
jakie mogą być narażone osoby starsze.  Policjanci 
zaprezentowali dla słuchaczy podstawowe techni-
ki samoobrony. Podczas preelekcji, którą prowa-
dziła sierż. Katarzyna Chomej z KPP w Lidzbarku 
Warmińskim słuchacze dowiedzieli się miedzy 
innymi jak wystrzegać się niebezpieczeństw zwią-
zanych z oszustami działającymi na tzw. wnuczka. 
Policjantka przedstawiła metody jakimi posługują 
się oszuści oraz wskazała jak postępować w przy-
padku potencjalnych zagrożeń. Seniorzy prócz 
licznych pytań sami podawali przykłady zdarzeń  
z jakimi spotkali się w przeszłości.

IV Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje 
Bezpieczeństwo” rozstrzygnięty
15 maja 2014 r. Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim zapełniła się 
laureatami powiatowego etapu konkursu plastycznego „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Młodzi pla-
stycy za najlepsze prace, odebrali z rąk Starosty Lidzbarskiego Pana Jana Harhaja i Komendanta Powia-
towego w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasza Kamińskiego nagrody i pamiątkowe dyplomy.
W tym roku z całego powiatu wpłynęło 85 prac. To z nich komisja wybrała, po długiej naradzie 9 naj-
lepszych. A nie był to łatwy wybór, ponieważ wykonane prace były na bardzo wysokim poziomie. Przy 
wyborze najlepszych decydujące znaczenie miał przede wszystkim pomysł, przekaz treści oraz samo-
dzielność wykonanych prac. 
Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim. Patronat 
nad konkursem objął Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.
W kategorii klas I wśród laureatów znaleźli się :

- Hanna Brochocka  kl. IB SP nr 4  w  Lidzbarku Warmińskim

- Paweł Piędziak kl. IA SP nr 1 w Lidzbarku Warmińskim

- Maja Jurkowska kl. IA SPnr 1 w Lidzbarku Warmińskim

W kategorii klas II laureatami zostali:

- Zuzanna Chycińska kl. IIA SP nr 4 Lidzbark Warmiński

- Dawid Lewaniewski kl. II Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie

- Michał Madziewicz kl. IIB SP nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

Natomiast w kategorii klas III:

- Karolina Kołodziejska kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie

- Adrianna Lijewska kl. III SP nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

-Igor Fedus kl. III SP nr 3 w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbarscy policjanci na podium. 
St. sierż. Dariusz Sadowski - najlepszym  
bramkarzem turnieju

III Turniej Policyjnych Drużyn Piłkarskich 7-osobowych w Ornecie
26 maja 2014 r., na stadionie miejskim w Ornecie został rozegrany III Turniej Policyjnych Drużyn Piłkarskich 7-osobowych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Olsztynie pod patronatem Starosty Lidzbarskiego. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomaszem 
Kamińskim. Organizatorem turnieju był Zarząd Terenowy NZSS Policjantów Komisariatu Policji w Ornecie. Udział wzięło 8 drużyn piłkarskich reprezentujących ko-
mendy z garnizonu warmińsko – mazurskiego. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z KPP Szczytno, II miejsce KPP Lidzbark Warmiński a III zespół z KWP 
w Olsztynie – I skład. 

„Dzień Przedsiębiorczości”  
w lidzbarskiej komendzie
Policjanci z Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc  
i Olsztyna przeprowadzili działania profilaktyczne 
pod nazwą Bezpieczny Senior. Funkcjonariusze 
zaprezentowali słuchaczom taktyki samoobrony 
oraz przedstawili jak reagować na zagrożenia zwią-
zane z metodami oszustów na tzw. wnuczka.

09 kwietnia 2014 r. W Lidzbarskim Domu Kultury 
policjanci z garnizonu warmińsko – mazurskiego 
spotkali się z seniorami zrzeszonymi w Uniwer-
sytecie III Wieku. Asp. Wojciech Szarejko z KPP  
w Bartoszycach oraz sierż. sztab. Rafał Czerniew-
ski z KMP w Olsztynie przedstawili zagrożenia na 
jakie mogą być narażone osoby starsze.  Policjanci 
zaprezentowali dla słuchaczy podstawowe techni-
ki samoobrony. Podczas preelekcji, którą prowa-
dziła sierż. Katarzyna Chomej z KPP w Lidzbarku 
Warmińskim słuchacze dowiedzieli się miedzy 
innymi jak wystrzegać się niebezpieczeństw zwią-
zanych z oszustami działającymi na tzw. wnuczka. 
Policjantka przedstawiła metody jakimi posługują 
się oszuści oraz wskazała jak postępować w przy-
padku potencjalnych zagrożeń. Seniorzy prócz 
licznych pytań sami podawali przykłady zdarzeń  
z jakimi spotkali się w przeszłości.

07 kwietnia 2014 r. w hali Kompleksu Sportowo – Rekre-
acyjnego w Gołdapi odbył się trzeci w historii Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego w 
Gołdapi. Inicjatorami zawodów, tak jak w zeszłym roku, 
byli funkcjonariusze z gołdapskiej komendy. W rywalizacji 
wzięło udział 8 drużyn: funkcjonariusze służby więzien-
nej Aresztu Śledczego Suwałki, żołnierze z gołdapskiej 
Jednostki Wojskowej, funkcjonariusze Straży Granicznej 
Gołdap, oraz policjanci z Komend Powiatowych z Lidz-
barka Warmińskiego, Olecka, i Kętrzyna. O miejsce na 
podium walczyła również zaproszona drużyna składającą 
się z przedstawicieli miejskiego samorządu. Zawodnicy  
z ogromną determinacją i w bardzo dobrym stylu rywali-
zowali o udział w półfinale, w którym znalazły się drużyny KPP Lidzbark Warmiński  KPP Gołdap, SG 
Gołdap oraz Jednostka Wojskowa z Gołdapi. Ostatecznie drużyna z Lidzbarka Warmińskiego zajęła III 
miejsce. Niespodziankę sprawił też st.sierż. Dariusz Sadowski, który został wybrany najlepszym bram-
karzem turnieju. 

Zawodnicy z KPP Lidzbark Warmiński w składzie Dariusz Sadowski, Andrzej Żelazny, Mikołaj Biele-
wicz, Damian Zamyślewski, Bartek Matuszyk, Arkadiusz Gowkielewicz i Andrzej Ziemianowicz miejsce 
na podium o III miejsce wygrali ze strażnikami granicznymi 2:0. Podczas całego turnieju nie brakowało 
emocji i wrażeń. Najmocniejszą drużyną okazała się tak jak w zeszłym roku ekipa organizatorów tur-
nieju, która stanęła na I miejscu wygrywając z drużyną gołdapskiej Jednostki Wojskowej wynikiem 2:1. 
Za swoja grę został wyróżniony też Dariusz Sadowski, który został wybrany najlepszym bramkarzem 
turnieju. Zawodnika uhonorowano pamiątkowym pucharem. 
Wszystkie zespoły otrzymały gratulacje, dyplomy i puchary z rąk Komendanta Powiatowego Policji  
w Gołdapi mł. insp. Andrzeja Żylińskiego, Starosty Gołdapskiego Andrzeja Ciołka oraz Burmistrza Mar-
ka Mirosa

Policja
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Wiadomości Starostwa

30.05.2014 r.

Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – 
odebrał z rąk Pani Ewy Bartnikow-
skiej, redaktora naczelnego Gazety 
Olsztyńskiej, statuetkę dla Najpopu-
larniejszego Samorządowca Regionu.

Warmińsko-Mazurskie Obchody 
Dnia Strażaka w Olecku

Warmińsko-Mazurskie Obchody Dnia 
Strażaka, w tym roku odbyły się 18 
maja 2014 roku w Olecku. W uroczy-
stościach uczestniczył Starosta Lidz-
barski – Jan Harhaj. 

Po mszy świętej odprawionej w inten-
cji strażaków, kampania honorowa, 
poczty sztandarowe oraz wszyscy 
strażacy i przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych prze-
maszerowali na Plac Wolności. Tam, 
wszystkim zasłużonym wręczone 
zostały medale, wyróżnienia, odzna-
czenia i awanse. Obchody zakończył 
koncert Orkiestry Miejskiej w Olecku. 

Statuetka „Kosynier Przedsiębiorczości” 
dla Starosty Lidzbarskiego – Jana Harhaja 

Olsztyńska Loża BCC we współpracy ze Związkiem Pił-
sudczyków RP, Wydziałem Nauk Ekonomicznych UWM, 
Związkiem Piłsudczyków R, Fundacją Wspierania  
i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, War-
mińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Telewizją 
Polską była organizatorem Gali – KOSYNIERZY PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI.

Kapituła uhonorowała Starostę Lidzbarskiego – Jana Har-
haja – statuetką „Kosynier Przedsiębiorczości”.  Uroczysta 
Gala odbyła się 14 maja 2014 r. w Filharmonii Warmińsko-
-Mazurskiej w Olsztynie. 

16.05.2014 r.

S t a r o s t a  L i d z -
barski – Jan Har-
haj – uczestniczył 
w  u r o c z y s t o ś c i  
z okazji obchodów 
100 rocznicy wy-
buchu I wojny świa-
towej połączonej  
z otwarciem resty-
tuowanej kwatery 
żołnierzy brytyj-
skich, którzy zmarli 
w obozie jenieckim w Lidzbarku Warmińskim. 

Po d c z a s  c e r e m o n i i  wspominano żołnierzy brytyjskich, którzy zna-
leźli pod Lidzbarkiem Warmińskim miejsce ostatniego spoczynku. Od-
czytano 39 nazwisk, padła honorowa salwa, pamięć zmarłych uczczo-
no także minutą ciszy.
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KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO 11
Straż Pożarna

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Spotkania doradców zawodowych 
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Lidzbarku Warmińskim z młodzieżą 
gimnazjalną z terenu powiatu lidzbar-
skiego 

02.04.2014 r. odbyło się  spotkanie dorad-
ców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy  
w Lidzbarku Warmińskim z młodzieżą gimna-
zjalną, z Zespołu Szkół w Kiwitach, podczas któ-
rego młodzież zapoznała się z prezentacją pn. 
,,Wybór szkoły ponadgimnazjalnej – Inwestycja 
w przyszłość” oraz projekcją filmu pn. ,,Rynek 
pracy”. 

Na zakończenie spotkania  wśród wszystkich 
uczniów przeprowadzono test zainteresowań 
zawodowych (KZZ) jednostek organizacyj-
nych, które mogą być płaszczyzną współpracy  
z przedsiębiorstwami społecznymi.

Zajęcia aktywizacyjne pt.  
,,Mój Biznes”

14.05.2014 r. odbyły się siódme w tym roku 
zajęcia aktywizacyjne z zakresu zakładania 
i prowadzenia własnej firmy. W spotkaniu 
uczestniczyło 6 osób bezrobotnych planujących 
założenie własnej działalności gospodarczej. 
Na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Lidzbarku Warmińskim w zajęciach udział 
wzięli również przedstawiciele biura rachunko-
wego, ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Celem 
spotkania osób bezrobotnych z ww. specjalista-
mi było m.in. pozyskanie przez nich informacji 
z zakresu zakładania i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. Uczestnicy zajęć 
mieli możliwość uzyskania zarówno wiedzy teo-
retycznej, jak również umiejętności praktyczne-
go zastosowania przepisów dotyczących praw  
i obowiązków przedsiębiorców m.in. w zakresie 
podatków, form rozliczeń oraz zobowiązań wo-
bec ZUS-u i Urzędu Skarbowego itp.

07.04.2014 r. oraz 15.04.2014 r. odbyły się ko-
lejne spotkania doradcy zawodowego z Urzędu 
Pracy z młodzieżą z Gimnazjum w Lubominie 
oraz młodzieżą z Gimnazjum nr 2 w Ornecie, 
których celem było m.in. rozbudzenie w mło-
dzieży świadomości potrzeby planowania swo-
jego rozwoju zawodowego.

Targi Edukacji i Pracy organizowane 
przez Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
w Lidzbarku Warmińskim

03.06.2014 r. na zaproszenie Punktu Pośred-
nictwa Pracy OHP w Lidzbarku Warmińskim 
przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w 
Lidzbarku Warmińskim wzięli udział w Targach 
Edukacji i Pracy. Głównym celem tego przed-
sięwzięcia było wskazanie młodym ludziom do-
stępnych w naszym powiecie form kształcenia, 
zapoznanie ich 
z lokalnymi pracodawcami oferującymi zatrud-
nienie, a także stworzenie możliwości skorzy-
stania z porad specjalistów rynku pracy. Targi 
cieszyły się dużym zainteresowaniem głównie 
ze strony młodzieży szkolnej.

Powiatowe  Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 
17 maja 2014 r. na Stadionie Miejskim w Ornecie Komenda Powiatowa PSP oraz Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Lidzbarku War-
mińskim zorganizowali Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do sportowej rywa-
lizacji zgłosiło się 6 drużyn (3 zespoły chłopców i 3 drużyny dziewcząt). Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: tor 
techniczny oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Najwięcej emocji wzbudziła jak zwykle konkurencja tor techniczny, gdzie 
młodzież musiała wykazać się wszechstronną sprawnością, między innymi pokonanie rowu wodnego, ściany, tunelu, kładki oraz 
najbardziej widowiskowej części tej konkurencji czyli  stanowiska nalewania wody do tarcz za pomocą hydronetek, a także znajo-
mością sprzętu pożarniczego oraz umiejętnością wiązania węzłów. Najlepsza okazała się młodzież z Rogóża, która  zdominowała 
zawody i to właśnie zespoły dziewcząt i chłopców z Rogóża będą reprezentować Powiat Lidzbarski na zawodach wojewódzkich. 
W grupie dziewcząt drugie miejsce zajęły dziewczęta z Żegot, a trzecie młodzież z Henrykowa. W grupie chłopców najlepsi oka-
zali się młodzieńcy 
z Rogóża przed swoimi kolegami z Henrykowa i Ornety. 
W uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów udział wzięli: Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP, a zarazem Sta-
rosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj, Burmistrz Ornety, a zarazem Prezes Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP Pan Ireneusz 
Popiel, Komendant Powiatowy PSP 
w Lidzbarku Warm st. kpt. Marek 
Pasławski, Przewodniczący Rady 
Miasta Orneta Pan Józef Uzar oraz 
Członek Prezydium Zarządu Wo-
jewódzkiego ZOSP RP dh Henryk 
Kaczmarek. Organizatorzy zawodów 
Komenda Powiatowa PSP oraz Za-
rząd Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Lidzbarku Warmińskim przygo-
towali dla zwycięzców atrakcyjne na-
grody i puchary. Wszyscy obecni na 
zawodach zarówno zawodnicy jak i 
kibice mogli spróbować „strażackiej” 
grochówki, która wyjątkowo smako-
wała po wysiłku fizycznym. 
Przeprowadzenie Powiatowych Za-
wodów Sportowo – Pożarniczych 
jednostek OSP powiatu lidzbarskie-
go możliwe było dzięki dotacji Za-
rządu Powiatu Lidzbarskiego jaką 
otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lidzbarku Warm na organizację 
imprezy sportowo – rekreacyjnej. 
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•   W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu;
•   Zarząd na podstawie swych ustawowych kompetencji podjął uchwały:
- w sprawie powołania na okres 6 lat, w wyniku przeprowadzonego konkursu, Pani Agnieszki Lasowej na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku 
Warmińskim i ustalenia wynagrodzenia miesięcznego na 10.000 zł,
- w sprawie tankowania pojazdów będących własnością powiatu – jednostki, które posiadają samochody służbowe będą tankowały je w ZDP, który zakupił 
dystrybutor paliwa. Paliwo zakupuje ZDP po cenach hurtowych,
- w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim,
- w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań finansowych przez jednostki podległe – Zarząd przekazał uchwałę jednostkom organizacyjnym 
celem przekazywania sprawozdań finansowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub w przypad-
ku nieposiadania podpisów  elektronicznych w formie papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawoz-
dawczości budżetowej,
- w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu – Zarząd przekazał uchwałę 
Radzie Powiatu 
i Regionalnej Izie Obrachunkowej w Olsztynie,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok polegającą na: zmianie wysokości dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami 
Wojewody (zmniejszenie dotacji o 3.106 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie dotacji o 10.000 zł 
dla Komendy Powiatowej PSP na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zmniejszenie dotacji o 5.415 zł dla PCPR na realizację programów korekcyjno-
-edukacyjnych). Ponadto rozwiązano rezerwy oraz dokonano przesunięć w jednostkach związanych z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb 
zgłoszonych przez kierowników jednostek, m. in. 
w placówkach oświatowych na dokształcanie nauczycieli i uzupełnienie odpisów na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów po zaktualizowaniu ich 
kwot emerytur i rent, w Starostwie na wykonania audytu energetycznego,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2014-2028, w związku ze zmianą wysokości dochodów i 
wydatków budżetu powiatu,
- przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych – Zarząd umieścił informację o ogłoszeniu konkursu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa oraz 
na tablicy ogłoszeń Starostwa i PCPR,
- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecenie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w składzie: Jarosław Kogut - przewodniczący komisji, Alicja Grodowska, Małgorzata Jankowska – PCPR, 
Krystyna Czaplińska – OSWON,
- w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Motylewskiej do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu, decyzji administracyjnych należących do za-
kresu działania ZDP,
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej – Zarząd przekazał uchwałę Radzie Powiatu i Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- w sprawie ustalenia liczebności klas i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015,
- w sprawie zatwierdzenia projektu finansowanego ze środków programu Erasmus+ pod nazwą „Understanting each other by travelling in time”, który bę-
dzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w terminie od 1.10.2014 r. do 31.08.2016 r. 
•  Zarząd przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu, które są przedmiotem obrad XXXVIII sesji;
•  Zarząd rozpatrzył następujące wnioski i propozycje:
- ZSO w Ornecie o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy III Gimnazjum w Ornecie – Zarząd wyraził zgodę na nauczanie indywidualne 
ww. ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo,
- dotychczasowego najemcy garażu przy u. Wyszyńskiego 20 o przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony – Zarząd postanowił wynająć garaż na 
okres 3 lat,
- wydziału OKP dot. wielkości stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce  i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 – Zarząd 
zaakceptował propozycje wydziału OKP,
- ZSiPO o przejęcie posiadanych i nieużywanych ze względu na ich stan techniczny pojazdów: Fiat Uno, Fiat Punto, Ciągnik Zetor, przyczepa Autosan – Za-
rząd postanowił, aby szkoła przekazała przyczepę i ciągnik do ZDP, a pozostałe pojazdy sprzedała lub zlikwidowała,
- dyrektora ZSZ w Lidzbarku Warm. o zakup dachówek pochodzących z rozbiórki wyremontowanego dachu sali gimnastycznej ZSZ w Lidzbarku Warm. 
-  Zarząd wyraził zgodę na zbycie ww. dachówek za cenę 0,50 zł za 1 sztukę,
- dyrektora ZSiPO w sprawie całkowitego zwolnienia z opłaty za zakwaterowanie 
w Bursie Międzyszkolnej 2 wychowanek z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację materialną i rodzinną – Zarząd podjął decyzje o całkowitym zwolnieniu ww. 
wychowanek z opłaty za pobyt w Bursie,
- mieszkanki Lidzbarka Warm. o wynajem od 15.04.2014 r. lokalu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warm. na działalność handlowo-usłu-
gową (biuro energetyczne jako partner firmy ENERGA S.A.) – Zarząd postanowił wynająć ww. lokal,
- dłużnika powiatu o odroczenie terminu płatności raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność do 30.06.2014 r. z uwagi na trud-
ną sytuację materialną – Zarząd po zasięgnięcie opinii radcy prawnego Starostwa, postanowił odroczyć termin płatności raty do 30.06.2014 r. i zawrzeć z 
dłużnikiem stosowną umowę,
- mieszkańca Lidzbarka Warm. o zakup części działki, na której realizowana jest inwestycja „Termy Warmińskie” z zamiarem zagospodarowania jej na dzia-
łalność gospodarczą – Zarząd odrzucił wniosek, 
- ZDP w Lidzbarku Warm. o oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej 
w Krzykałach gm. Orneta z przeznaczeniem na drogę powiatową (drogę tę przejął powiat w ramach zamiany od Gminy Orneta) – Zarząd podjął decyzję o 
oddaniu ZDP 
w trwały zarząd ww. nieruchomość z przeznaczeniem na drogę powiatową,
- dyrektora ZSO w Lidzbarku Warm. o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy II tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo – Zarząd 
wyraził zgodę,
- mieszkanki Lidzbarka Warm. o wydzierżawienie części działki na której realizowana jest inwestycja „Termy Warmińskie” z zamiarem zagospodarowania jej 
na uprawy ogrodnicze – Zarząd odrzucił wniosek;
•  Zarząd zapoznał się z następującymi dokumentami:
- sprawozdaniem z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warm. za 2013 rok,
- informacją wydziału GKK o negatywnym wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Ornecie przy 
ul. Przemysłowej i w Lidzbarku Warm. przy ul. Leśnej – Zarząd postanowił nie ogłaszać drugiego przetargu,
- informacją wydziału OKP o zmianie stawki dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych na 2014 rok,
- pismem dyrektora ZSiPO w sprawie dzierżawy gruntów rolnych przez ZPOW „Unisław” będących w zarządzie ZSiPO – Zarząd zalecił przedłużenie umowy 
dzierżawy z ZPOW „Unisław” na okres 3 lat na dotychczasowych warunkach,
- informacją komisji konkursowej w sprawie negatywnego wyniku drugiego konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Lidzbarku Warm., gdyż do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat – Komisja konkursowa, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczni-
czej wystąpiła do dyrektora ZOZ o wskazanie osoby proponowanej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w celu wydania opinii przez tę komisję, 
- sprawozdaniem z działalności PCPR za 2013 rok,
- pismem dyrektora SOSW w sprawie skutków finansowych zrealizowanych godzin ponadwymiarowych niektórych nauczycieli Ośrodka.

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE 

OD  19 LUTEGO 2014 R. DO 15 KWIETNIA 2014 R.
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