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KWARTALNIK

POWIATU LIDZBARSKIEGO

VI Dożynki Powiatowe za nami
Na miejsce tegorocznego dziękczynienia za plony wybrano Lubomino.
W sobotę, 06 września na uroczystości dożynkowe przybyli rolnicy, zaproszeni goście, aby złożyć Panu Bogu
podziękowanie za całoroczną opiekę
i prosić o dalsze błogosławieństwo
w gospodarstwach.
Po zakończonej Mszy św. polowej rozpoczęła się druga część uroczystości.
Powitano gości dożynek, nastąpiły
okolicznościowe przemówienia, przekazanie chleba przez starostów dożynek oraz dzielenie się dożynkowym
chlebem z wszystkimi uczestnikami
i gośćmi rolniczego święta.
Do udziału w pikniku zaprosiliśmy
także regionalnych rzemieślników, nie
zabrakło też pokazu sprzętu strażackiego, policyjnego i wojskowego.
Patronat Honorowy imprezy objęła
Para Prezydencka - Anna i Bronisław
Komorowscy.
Patronat medialny: Radio Olsztyn
i TVP Olsztyn.

Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku Warmińskim

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Tel:
89 767 79 00
Fax:
89 767 79 03
www.powiatlidzbarski.pl
sekretariat@powiatlidzbarski.pl
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Wiadomości Starostwa

VI Dożynki Powiatowe za nami
Na scenę zaproszono rolników wyróżnionych odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Z rąk Pani Poseł Elżbiety Gelert, Pana Posła na Sejm RP - Piotra
Cieślińskiego, Pana Starosty Lidzbarskiego - Jan Harhaja, Pana Wójta Gminy Lubomino - Andrzeja Mazur odznaki otrzymali:
1. Adam Świszcz - Krzykały, Gm. Orneta
2. Paweł Miąsko – Piotrowo, Gm. Lubomino
1. Lesław Stolarski – Blanki, Gm. Lidzbark Warmiński
2. Zbigniew Aramowicz – Redy, Gm. Lidzbark Warmiński
3. Stanisław Kuzia – Żegoty, Gm. Kiwity
4. Edward Pluta – Henrykowo, Gm. Orneta
5. Zbigniew Kuć – Bazyny, Gm. Orneta
6. Ireneusz Makowski – Nowy Dwór, Gm. Orneta
Pan Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas oraz Pan Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – wręczyli wyróżnienia – Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego następującym osobom:
1. Tadeuszowi Aramowicz – Blanki, Gm. Lidzbark Warmiński
2. Zbigniewowi Skowyrskiemu – Karkajmy, Gm. Orneta
3. Józefowi Chomej – Kiersnowo, Gm. Kiwity
4. Markowi Pilas – Gm. Lubomino
Po tych uroczystościach Pan Przewodniczący Rady Powiatu Lidzbarskiego – Wojciech Borowy
oraz Pan Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj, wręczyli wyróżnienia w postaci okolicznościowych
statuetek – Najlepszym, Zasłużonym Rolnikom Powiatu Lidzbarskiego.
A byli to następujący rolnicy:
1. Paweł i Karolina Ciężcy – Zagony, Gm. Lubomino
2. Mateusz i Anna Karpińscy – Gm. Lubomino
3. Zenon i Jolanta Fogt – Gm. Lubomino
4. Sławomir Łąpieś – Koniewo, Gm. Lidzbark Warmiński
5. Adam Skiba – Medyny, Gm. Lidzbark Warmiński
6. Robert Jaczewski – Bażyny, Gm Orneta
7. Michał Kulka – Mingajny, Gm. Orneta
8. Marek Sokołowski – Henrykowo, Gm. Orneta
9. Stanisław Miecznik – Krekole, Gm. Kiwity
10. Roland Ławecki – Samolubie, Gm. Kiwity
Miłą i niezapomnianą chwilą był moment, gdy Pan Wicestarosta Lidzbarski – Jarosław Kogut
oraz Członek Zarządu Powiatu Lidzbarskiego – Wojciech Michańczyk wręczyli symboliczne
statuetki – wyróżnienia doradcom rolniczym z terenu powiatu lidzbarskiego, pracownikom
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. A były wśród nich następujące osoby:
1. Czesław Kimbar
2. Ewa Pakulniewicz
3. Tadeusz Pobiarżyn
4. Zbigniew Salmanowicz
5. Mirosław Zdunek
6. Zygmunt Bekieszczuk
Również Wójt Gminy Lubomino – Andrzej Mazur wraz z przedstawicielami Rady Gminy
Lubomino nagrodził statuetkami i dyplomami „Zasłużony dla Rolnictwa Gminy Lubomino”
następujących rolników:
Sołectwo Lubomino
Krzemińscy Jan i Janina, Radulewicz Jadwiga, Karpińscy Józef i Olga, Furmańscy Józef i Irena,
Gramś Genowefa, Świstak Małgorzata, Mancewicz Janina, Wieczorek Zygmunt i Marianna,
Garczyńscy Leon i Janina, Wieczorek Stanisława, Łada Ryszard, Słoma Jan i Monika, Osowscy
Jan i Józefa, Gramś Weronika, Morawska Irena, Stańczyk Katarzyna, Myślińska Józefa, Sudujko
Witold i Regina, Karpińska Marianna, Chociej Waleria, Szpitun Janina, Kuśmierek Krystyna, Trojan Janina, Wojtczak Stanisław
Sołectwo Zagony
Boguszewicz Wacław, Gajocha Maria, Weremko Marianna, Tomaszewska Olga, Tomaszewski
Michał, Tomaszewska Stefania, Żyłak Ludwika
Sołectwo Gronowo
Mięszała Leonia, Chomej Maria, Zalewska Janina, Chodkowski Kazimierz, Poszman Janina,
Iwanik Jan
Rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy. W tym roku zwycięzcami zostało sołectwo
Wilczkowo. Drugie miejsce zajęło sołectwo Karkajmy, zaś trzecia lokata przypadła sołectwu
Kraszewo.
Najbardziej gościnnym stoiskiem sołeckim okazało się Wilczkowo, niemniej gościnnym było
sołectwo Lubomino, trzecim sołectwo Ełdyty Wielkie, zaś czwartym Henrykowo.
W części gastronomicznej na “swojaka” - I. lokatę zajęło Sołectwo Babiak, II. Lokatę – p. Józefa
Szpakowska, zaś III. Miejsce p. Marek Dowlasz. Na potrawę kulinarną “Ale Pasztet” - I. miejsce
zajęła p. Zofia Czuk, II. Miejsce p. Andrzej Waleńczuk, III. Miejsce Stowarzyszenie Wsi Babiak.
A na Owocowy raj w deserze – I. miejsce p. Filomena Lesińska, II. Miejsce p. Ewa Wasiak, III.
Miejsce p. Mariola Gulbinowicz

W części artystycznej na scenie prezentowały się m.in. Zespół Ludowy Rogóżanie, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Lubominie, Zespół Ludowy Ornecianie. Gwiazdą Wieczoru w tym roku
był Zespół JORRGUS I HERSO, zaś do wieczornej zabawy tanecznej przygrywał Zespół Erem
Green. Występy artystyczne zakończył efektowny pokaz fajerwerków.
Zachęcano do odwiedzania licznych stoisk promujących małe ojczyzny, z tradycyjną żywnością
i do skosztowania lokalnych przysmaków przygotowanych przez Stowarzyszenia i Koła
Gospodyń Wiejskich oraz do obejrzenia wystawy sprzętu rolniczego i stoisk firm związanych
z rolnictwem.
Organizatorzy (Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim i Gmina Lubomino) serdecznie
dziękują sponsorom, którzy wsparli to rolnicze święto. A byli to:
• Nadleśnictwo Orneta
• Radosław Marcinkowski- ARD Budownictwo
Orneta
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych
Sp. z o.o. w Ornecie
• Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o Marek Pilas Lubomino
• Warmiński Bank Spółdzielczy oddział w Lubominie
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Elbląg
• Chmieliński Sławomir NOVUM Wyposażenie
Placów Zabaw Pasym
• Prywatny Zakup Ziemiopłodów Ferenc Bogusław,
Orneta
• Mariusz Hermanowicz MARDOM \
Lidzbark Warmiński
• Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ROL&BAS
Barbara Zawadzka, Orneta
• Firma Transportowo- Usługowa TRANSFER Henryk
Serwach, Lidzbark Warmiński
• Zarobkowy Przewóz Osób Waldemar Bartczak,
Lidzbark Warmiński
• Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DOMEX
Jan Frydrych, Lidzbark Warmiński
• Stefan Werbowy- Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe „PAWEX” Braniewo
• Piotr Głodowski Budokop, Lidzbark Warmiński
• Szkło Spółka z o.o., Lidzbark Warmiński
• MIRPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe, Król Mirosław Marian i Król Anna
Elżbieta, Orneta
• AGAT J.A Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka
Jawna, Lidzbark Warmiński
• Przedsiębiorstwo Budowlane DREWLAND SOBO
Lidzbark Warmiński

• Koło Łowieckie „Jarząbek” w Wolnicy
• Grzegorz Karpiniak PPH LUPUS Wilczkowo
• Centrum Szkoleniowo- Rekreacyjne „Śladami
Napoleona” w Lubominie
• Piekarnia Lubomino
• Zakład Uboju Przetwórstwa Mięsa, Jasiński Filip,
Lidzbark Warmiński
• WENGLORZ, Agata Wenglorz- Dorosz, Lidzbark
Warmiński
• AN- TER, Fijarczyk Zbigniew, Orneta
• TF INVEST Tomasz Frączak, Lidzbark Warmiński
• Studio MARTIN, Mariusz Guman,
Lidzbark Warmiński
• Gospodarstwo ROL-DROB, Stanisław Michalak,
Orneta
• „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Lidzbark Warmiński, Niedźwiecki Jerzy,
Lidzbark Warmiński
• Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe
Budownictwa PYZAK, Pyzak Mirosław,
Lidzbark Warmiński
• TRANS- HER Firma Transportowo- Usługowa,
Serwach Henryk, Lidzbark Warmiński
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Wołodko
Krzysztof, Lidzbark Warmiński
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego,
Brzeziński Krzysztof, Lidzbark Warmiński
• POLMLEK Przemysław Mikołajczyk,
Lidzbark Warmiński
• Firma Budowlana Andrzej Mackiewicz, Janusz
Sokołowski Sp.J., Lidzbark Warmiński
• Danuta i Dariusz Giak, Usługi Transportowo-Sprzętowe Olsztyn
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Wiadomości Starostwa - INWESTYCJE POWIATU LIDZBARSKIEGO
„Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego – etap I”

koszt całkowity: 10 939 447,24 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 6 593 790,69 PLN
dofinansowanie z Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński: 2 156 893,28 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 2 188 763,27 PLN

„Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim”
koszt całkowity: 1 201 097,00 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa: 840 767,90 PLN
dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa: 180 164,55 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 180 164,55 PLN

„Moje Boisko ORLIK 2013” – przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
koszt całkowity: 1 186 829,00 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa: 333 000,00 PLN
dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa: 333 000,00 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 520 829,00 PLN

„Moje Boisko ORLIK 2013” – przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
koszt całkowity: 1 246 848,95 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa: 333 000,00 PLN
dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa: 333 000,00 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 580 848 ,95 PLN

„Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy – Lipowej
i Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim”

koszt całkowity: 2 341 175,90 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 1 638 823,12 PLN
dofinansowanie z Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński: 351 176,39 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 351 176,39 PLN

„Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim”

koszt całkowity: 3 137 598,15 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 1 964 496,42 PLN
dofinansowanie z Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński: 586 550, 86 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 586 550,87 PLN
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„Warmińska Galeria Młodego Artysty – adaptacja poddasza i remont MDK
z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości”

koszt całkowity: 805 156,65 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 429 255,46 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 375 901,19 PLN

„Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim”

koszt całkowity: 349 935,29 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 275 148,23 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 74 787,06 PLN

„Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim”

koszt całkowity: 2 291 252,40 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 1 603 876,68 PLN
dofinansowanie z Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński: 343 687,86 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 343 687,86 PLN

„Termy Warmińskie”

koszt całkowity: 93 592 234,40 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 64 420 715,24 PLN
wkład własny Powiatu oraz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński: 29 171 519,16 PLN

„Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska
na odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta”

koszt całkowity: 2 717 361,03 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 1 492 077,83 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 1 225 283,20 PLN

„Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny”

koszt całkowity: 1 505 776,12 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 994 927,37 PLN
wkład partnerów: 426 406,21
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 84 442,54 PLN
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„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego” -

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Zespól Szkół Zawodowych w Lidzbarku
Warmińskim i sala gimnastyczna przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych
koszt całkowity: 4 307 571,19 PLN
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 6 593 790,69 PLN
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1 449 336,00 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 2 858 235,19 PLN

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1547N dr. kraj. Nr 51 – Kiwity na odcinku dr. kraj.
nr 51 – Stoczek Klasztorny”

koszt całkowity: 1 540 954,46 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 770 477,46 PLN
dofinansowanie z Gminy Kiwity : 282 081,00 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 488 396,00 PLN

„Remont drogi powiatowej nr 1407N, łączącej drogę woj. Nr 507 z drogą woj. Nr 593”

koszt całkowity: 1 680 268,66 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 504 080,00 PLN
dofinansowanie z Powiatu Olsztyńskiego: 208 139,56 PLN
dofinansowanie z Gminy Lubomino: 177 382,11 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 790 660,99 PLN

„Remont drogi powiatowej Nr 1533N na odcinku Lidzbark Warmiński – Jarandowo –
Suryty – Blanki”
koszt całkowity: 3 900 200,00 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 1 950 100,00 PLN
dofinansowanie z gminy Lidzbark Warmiński: 200 000,00 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 1 750 100,00 PLN

„Remont drogi powiatowej nr 1549 N Samolubie – Kierwiny na odcinku Samolubie – Stoczek
Klasztorny oraz drogi Nr 1547 Rogóż – Kiwity na odcinku Stoczek Klasztorny – Kiwity” odcinek drogi 13,24 km”

koszt całkowity: 2 297 000,00 PLN
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 1 148 000,00 PLN
dofinansowanie z Gminy Kiwity: 60 000,00 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 1 089 000,00 PLN

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1356N na odcinku Orneta – Biały Dwór”
koszt całkowity: 729 167,99 PLN
wkład Powiatu Lidzbarskiego: 186 012,75 PLN
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Wiadomości Starostwa

Uroczyste podpisanie umowy
na remont drogi nr 51

Inauguracja roku szkolnego
w Powiecie Lidzbarskim

„10 lat razem” Jubileusz
partnerstwa powiatów:
Lidzbarskiego i Emsland
Z wizytą w Powiecie Lidzbarskim przebywała delegacja
przedstawicieli Radnych Rady Powiatu Emsland na czele
z Reinhardem Winterem – Starostą niemieckim, burmistrzów i wójtów miast i gmin partnerskich.

07 sierpnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim podpisano umowę na przebudowę drogi 51, w ramach której przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Kurpińskiego i droga do
Term Warmińskich do ul. Wiejskiej. Powstanie trzeci lewoskrętny pas, ścieżka pieszo-rowerowa, chodniki i dwie
zatoki autobusowe.
Stronami umowy był Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Artur Wajs, Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – Mirosław Niecewicz, Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim – Krzysztof Wołodko.
W uroczystości udział wziął także Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas oraz Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj.
W kosztach inwestycji będzie partycypować także Powiat
Lidzbarski.

1 września 2014 roku Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj
wziął udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego
2014/15 w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku
Warmińskim, a następnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie. Starosta Lidzbarski po krótkim przemówieniu wręczył na ręce Dyrektorów: Pana Marka Chyla - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku
Warmińskim i Pani Bożenie Hermanowicz - Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie podarunek
w postaci zestawu książek, które wzbogacą bogaty zbiór
biblioteczny naszych placówek oświatowych.

Dni Dziedzictwa Warmii XIII

Obchody Dnia Weterana
w Powiecie Lidzbarskim

„Ze skarbca Marii Zientary-Malewskiej”
12 września 2014 roku o godz. 11.00 w Lidzbarskim
Domu Kultury odbyła się konferencja pn. DNI DZIEDZICTWA WARMII XIII pn. „Ze skarbca Marii Zientary-Malewskiej”.
Konferencję otworzył i przywitał wszystkich gości – Jan
Harhaj – Starosta Lidzbarski.
Przybyli goście mieli okazję obejrzeć widowisko muzyczne pt. „Godzina szczęścia” – przygotowane przez
Małgorzatę Kurmin z okazji 120. rocznicy urodzin
i 30. rocznicy śmierci poetki, pisarki i bojowniczki
o polskość Ziem Północnych – Marii Zientary-Malewskiej
Konferencji towarzyszył wernisaż plastyczny Vanessy
Kurmin pod tytułem: „Warmia oczami Marii Zientary-Malewskiej”, zaś na zakończenie spotkania wygłoszono
prelekcję na temat nieznanych faktów i zdarzeń z życia
wielkiej działaczki Marii Zientary-Malewskiej w formie
aktorskiego happeningu.
Patronat
honorowy
jął Jacek Protas –
Warmińsko-Mazurskiego.

nad
konferencją
obMarszałek Województwa

Wśród licznie przybyłych gości był także Poseł na Sejm
RP - Piotr Cieśliński oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas.

2 września 2014 roku, o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Weterana.
Należny hołd oraz szacunek do kombatantów w tym ważnym i podniosłym dniu wyraził Starosta Lidzbarski – Jan
Harhaj, spotykając się z Weteranami oraz ich rodzinami.
Zaproszenia otrzymały:
- Zarząd Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych Koło Powiatowe
- Związek Sybiraków Koło w Lidzbarku Warmińskim
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
- Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Lidzbarku Warmińskim
O oprawę artystyczną zadbała młodzież z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Ornecie.

19 września 2014 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło się oficjalne, uroczyste spotkanie i podsumowanie 10-lecia
współpracy i partnerstwa obu powiatów. Omówiono
najważniejsze kwestie wzajemnych wymian, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, m.in.
w dziedzinie sportu, szkolnictwa, kultury, muzyki (Szkoła Muzyczna), Straży Pożarnej oraz współpracy Domów
Dziecka. Dyskutowano także o planach na przyszłość.
Plany te będą skupiały się na dalszym rozwoju współpracy na niwie kulturalnej, sportowej oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej.
W tym dniu, wszyscy obecni mieli okazję zapoznać się
także z prezentacją kluczowych inwestycji powiatu lidzbarskiego, zrealizowanych w ciągu ostatniego dziesięciolecia.
Goście niemieccy w tym dniu złożyli wiązankę kwiatów na
cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim.
Uwieńczeniem krótkiego pobytu w Powiecie Lidzbarskim
było odwiedzenie Zamku Lidzbarskiego, zapoznanie się
z osiągnięciami inwestycyjnymi oraz spotkanie z włodarzami orneckimi i zapoznanie się z zabytkami Ornety.

Udział Starosty Lidzbarskiego –
Jana Harhaja w obchodach
Jubileuszu Policji
25 lipca 2014 roku Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – wziął
udział w uroczystościach Jubileuszu 95-lecia powstania Policji. Oficjalne obchody rozpoczęły się mszą święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Wiejskiej w
Lidzbarku Warmińskim. Następnie w Komendzie Powiatowej Policji odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały
wręczone odznaki i nominacje na wyższe stopnie służbowe.
Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
insp. Tomasz Kamiński wręczył srebrną odznakę zasłużonego policjanta podinsp. Eugeniuszowi Foltyńskiemu oraz
brązowe odznaki zasłużonego policjanta dla nadkom. Jerzego Gawron i asp. Łukasza Hrycyny. Wśród nominacji na wyższe stopnie służbowe, awansowało w korpusie oficerów –
1 nominacja, w korpusie aspirantów – 8 nominacji, w korpusie sierżantów – 7 nominacji i 1 nominacja
w korpusie posterunkowych.

KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO
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Wakacyjne wędrówki
z MDK

Od dziewięciu lat Młodzieżowy Dom Kultury im.
Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim jest organizatorem półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku od
7 do 12 lat. Podstawową atrakcją są wyjazdy w różne
zakątki Warmii i Mazur.
Uczestnicy przez 10 dni pod fachową opieką, nie tylko zwiedzają ale również korzystają z różnorodnych
propozycji aktywnego wypoczynku typu: baseny,
zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, parki linowe,
spływy łodziami itp.
W tegorocznych wędrówkach odwiedziliśmy muzeum Indian w Spytkowie koło Giżycka. Młodzi odkrywcy zapoznali się z produkcją pluszowych zabawek w Jezioranach. Na ścieżce edukacyjnej w Nowej
Holandii mogliśmy zobaczyć dinozaury, które żyły w
wodach, a także zwiedzić mini ZOO. Dużo śmiechu
i radości zapewniła nam wizyta w gabinecie luster i
iluzji, zaś cały nadmiar energii został spożytkowany
na jednej z największych dmuchanych
zjeżdżalni w Polsce. Kolejny dzień upłynął nam miło
w parku rozrywki BartBo w Butrynach, gdzie szaleńcze zabawy sprawiły, że ostatnie krople potu spłynęły z młodych twarzy.
Jedyne chwile relaksu zapewniły nam rejs statkiem
po Zatoce Wiślanej oraz spływ łodziami po Krutyni. Wszyscy dojechaliśmy szczęśliwi i zdrowi z olbrzymim bagażem wspomnień. Na pamiątkę każdy
uczestnik otrzymał zestaw do badmintona oraz płytę ze zdjęciami z półkolonii.
Do zobaczenia za rok - życzymy wspaniałego dalszego wypoczynku i bezpiecznych powrotów do
domów.

Warsztaty w Rodowie MDK
W dniach 21-28 czerwca 2014r. w Camp Rodowie
odbyło się polsko-niemieckie spotkanie uczestników
Młodzieżowego Domu Kultury z Lidzbarka Warmińskiego i młodzieży Franziskusgymnasium z Lingen.
Program międzynarodowej wymiany obfitował w
wiele atrakcyjnych zajęć, które umożliwiły współpracę obu grup oraz sprzyjał nawiązywaniu kontaktów.
Uczestnicy pracowni plastycznej pani Ewy Zajączkowskiej i teatralnej pani Anny Wiatrak wprowadzili
koleżanki i kolegów z zagranicy w polskie zwyczaje i
tradycje. Po zajęciach integracyjnych razem przygotowywano się do Nocy Świętojańskiej. Nie zabrakło
plecenia wianków, które, tak jak nakazuje zwyczaj,
rzucano na wodę w świetle pochodni. Nastroju nad

zwyczajnej nocy dodawała staropolska muzyka, rozbrzmiewająca z głośników. Przy ognisku, zgodnie z
tradycją odbyły się wróżby i tańce. Podczas wieczoru
polskiego młodzież znakomicie wykazała się kulinarnymi umiejętnościami. Własnoręcznie przygotowała polskie potrawy: pierogi, bigos, smalec i ciasta,
by poczęstować nimi gości z Niemiec. Po powitaniu
chlebem i solą, dziewczęta i chłopcy, ubrani w stroje ludowe dokonali prezentacji według wspólnie
opracowanego , w języku polskim i niemieckim, scenariusza. Uczta, jaką zaserwowali uczestnicy zajęć
MDK okazała się wielką niespodzianką i spotkała się
z ogromnym uznaniem grupy partnerskiej. Kolejny
dzień zorganizowany był przez uczniów z Niemiec.
Ich występy nagrodzone zostały przez nas gromkimi
brawami. Wspólna zabawa, zaproponowana przez

prowadzących, zaangażowała wszystkich uczestników wymiany. Przygotowane zostały również
pyszne placuszki-racuszki z jabłkami. Szczególna
atrakcja, jaka wystąpiła w czasie pobytu w Rodowie,
to leśne podchody, w czasie których grupy mieszane
miały odgadnąć hasła, zaszyfrowane w trzech językach. Kreatywność i pomysłowość obu grup można
było podziwiać podczas zajęć warsztatowych. Efektem była ekspozycja papierowych masek, zaprezentowanych na wystawie w Młodzieżowym Domu
Kultury podczas pożegnalnego podsumowania tygodniowych działań. Odbyła się również multimedialna
prezentacja z działań w Rodowie, śmiechu było co
nie miara. Młodzież zaprezentowała także fantastyczną zabawę integracyjną na bazie muzyki żeglarskiej. Podczas uroczystego zakończenia wręczono
podziękowania dla organizatorów warsztatów ze
strony polskiej i niemieckiej. Szczególne podziękowania zostały przekazane dla Inner Wheel Club
Lingen oraz Rotary Club Lingen za pomoc w umożliwieniu zorganizowania powyższej wymiany oraz
fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Czas, wspólnie spędzony w malowniczym miejscu,
bardzo szybko upłynął. Pozostały wspomnienia,
które na długo zostaną w pamięci, a nawiązane przyjaźnie znajdą kontynuację już w przyszłym roku, przy
następnym spotkaniu, podczas wymiany młodzieży
dwóch placówek z Polski i Niemiec.

Wystawa „Irena Kwinto
- życie i twórczość”
Od 4.08 - 31.08.2014r. w „Galerii w oknie” już po raz
drugi prezentowana była wystawa pt. „Irena Kwinto
- życie i twórczość”. W tym roku obchodzimy 100-lecie urodzin naszej patronki. Wystawa jest jednym z
działań, które MDK podjął w ramach obchodów ju-

bileuszu. Dzięki ekspozycji, mieszkańcy miasta oraz
turyści zwiedzający Lidzbark Warmiński mieli doskonałą okazję poznać życiorys warmińskiej bajkopisarki, która poprzez legendy i bajki sławiła w świecie
nasz region.

Wystawa „Woskiem
Malowane”
Od 7 lipca do 3 sierpnia 2014 r. w Młodzieżowym
Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim, w „Galerii
w oknie” było można oglądać prace ”Woskiem malowane”.
To już trzecia wystawa z tego cyklu. Tegoroczne prace zostały wykonane podczas zajęć plastycznych organizowanych przez Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid” w Elblągu. Technika ręcznego farbowania tkaniny polega na kolejnym nakładaniu wosku
i kąpieli w barwniku. W celu uzyskania ciekawych
efektów wizualnych, proces ten można powtarzać.
Kiedy wosk pęka, do powstałych szczelin przenika
barwnik tworząc krakelurę, która sprawia, że każda
z malowanych prac jest inna. Taka twórczość daje radość poszukiwania
koloru, światła i splotu samej tkaniny, na której powstaje praca.
Autorkami prac są: Maria Szczepańska, Lucyna Poduch, Wanda Kucharczyk, Lucyna Modrzyńska, Sabina Gadzała, Barbara Wilińska, Joanna Wachowicz,
Anna Komorowska, Ewa Miros.
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornecie
01.07.2014 r. – dyrektor Placówki podsumował średnie ocen wychowanków
i rozdał nagrody za naukę. W tym dniu odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. I miejsce zajęła – Ewa Tonkowicz; II miejsce – Paulina
Gargula, III miejsce – Dominika Stupieńko.
07.07.2014 r. - wizyta funkcjonariusza Policji w Placówce, rozmowa na temat
bezpiecznych wakacji
18.07.2014 r. -27.07.2014 r. – wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Mój Dom” byli na koloniach letnich w miejscowości Lesko. Wychowankowie zwiedzili Sanok, Solinę oraz odbyli ciekawe wycieczki piesze na
Połoninę Wetlińską.
10.08.2014 r.- 15.08.2014 r. – wizyta w Placówce wychowanków z Placówki
Marienstift –Niemcy (Wymiana Polsko- Niemiecka). W wymianie brało udział
ośmiu wychowanków z Polski i ośmiu z Niemiec oraz po dwóch wychowawców. Wychowankowie byli w Planetarium w Olsztynie, zwiedzali Świętą Lipkę, Zamek w Lidzbarku Warmińskim, pływali kajakami po rzece Drwęca Warmińska. Odbył się także mecz na hali sportowej Polska- Niemcy, w którym
zwycięzcami byli wychowankowie z Niemiec. Wszyscy odwiedzili też Straż
Pożarną w Ornecie.
01.09.2014 r. - rozpoczęcie roku szkolnego.

KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO
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Powiatowy Urząd Pracy

Spotkania z pracodawcami i przedsiębiorcami z terenu powiatu
lidzbarskiego organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim
Wraz z wejściem w życie z dniem 27 maja 2014 r. nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozpoczęliśmy cykl spotkań z pracodawcami i przedsiębiorcami
z terenu powiatu lidzbarskiego. Celem spotkań jest przede
wszystkim przekazanie informacji na temat nowych form
wsparcia wprowadzonych nowelizacją ustawy. Dodatkowo w trakcie spotkań pracodawcy mogą zdobyć wiedzę na
temat działań podejmowanych i planowanych do realizacji
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
oraz informację o wysokości posiadanych środków finansowych i aktualnie prowadzonych naborach wniosków na poszczególne formy wsparcia. Pierwsze
spotkania odbyły się już w czerwcu br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim.
Ponadto dzięki dobrej współpracy z burmistrzami i wójtami organizujemy spotkania w poszczególnych gminach powiatu lidzbarskiego. Spotykamy się także ze stowarzyszeniami i instytucjami zrzeszającymi pracodawców takimi jak Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Dodatkowo od września br. rozpoczęliśmy cykl artykułów w gazecie lokalnej. Co tydzień
będziemy informować mieszkańców naszego powiatu o jednej z nowych form wsparcia skierowanej
zarówno do osób bezrobotnych jak i do pracodawców. Celem artykułów jest promocja nowych form
wsparcia wśród jak największej rzeszy odbiorców. Organizowane spotkania z pracodawcami służą
nie tylko przekazaniu aktualnych informacji, ale także pomagają w wypracowaniu i ulepszeniu współpracy PUP z pracodawcami oraz są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy. W trakcie spotkań pracodawcy uzyskują szczegółową wiedzę
na temat zasad i możliwości korzystania z poszczególnych form wsparcia określonych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, natomiast pracownicy urzędu poznają potrzeby
i oczekiwania lokalnych pracodawców.
Na koniec każdego spotkania wśród zaproszonych gości przeprowadzana jest ankieta pozwalająca ocenić nowe rozwiązania ustawowe. Wyniki ankiety posłużą efektywnemu planowaniu i wydatkowaniu środków finansowych odpowiadającemu na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców
w roku 2015.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Lidzbarku Warmińskim
Bożena Romasz
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ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim

Straż Pożarna

Powitaliśmy nowy
rok szkolny!

Pożar w instalacji suszarniczej
produktów mlecznych w Polmleku

1 września spotkaliśmy się na uroczystym apelu
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
Mieliśmy okazję przywitać uczniów dwóch klas
pierwszych: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Liceum Ogólnokształcącego
o rozszerzeniu sportowym. Życzymy powodzenia
i samych sukcesów osiąganych w murach naszej
szkoły!

16 lipca 2014 r. Dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim otrzymał zgłoszenie o pożarze instalacji suszarniczej produktów
mlecznych w lidzbarskim Polmleku. Zadysponowano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z
JRG Lidzbark Warmiński oraz zastęp OSP Rogóż.
Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia zastali
intensywnie wydobywający się dym z części instalacji. Pożar rozprzestrzeniał się w kierunku zbior-

ników głównych kanałami technologicznymi.
Pracownik zakładu odłączył prąd, strażacy podali w pierwszej fazie dwa prądy piany ciężkiej
do wewnątrz instalacji suszarniczej, następnie
podano prąd wody z podnośnika SHD 23 bezpośrednio do zbiornika. Pracownicy zakładu celem
dotarcia do źródła ognia rozpoczęli demontaż
magistrali przesyłowej. Straty spowodowane
pożarem zdaniem kierownika technicznego to
ok. 100 tys. złotych - uszkodzona w znacznym
stopniu instalacja suszarnicza NIRO. Działania
Straży Pożarnej trwały ponad 2 godz.

Monika mistrzynią
województwa!
03.06.2014r. w Lidzbarku Warmińskim odbył się
Finał Mistrzostw Województwa Szkół Ponadgimnazjalnych w LA. Abiturientka ZSiPO Monika Łączyńska zdeklasowała rywalki zdobywając tytuł
mistrzyni województwa w pchnięciu kulą z wynikiem 11,08 i jednocześnie zakwalifikowała się do
Finału Mistrzostw Polski. W czasie 68. Mistrzostw
Polski Juniorów w Toruniu (28-29.06.2014) w grupie B zdobyła 11 miejsce, a w łącznej kwalifikacji
wynikiem 9,93 uplasowała się na 22. miejscu.

Pożar ciągnika rolniczego
w miejscowości Czarny Kierz
24 lipca 2014 r. na drodze powiatowej nr 1535N
przy zjeździe do miejscowości Czarny Kierz miał
miejsce pożar ciągnika rolniczego. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim
po otrzymaniu zgłoszenia, zadysponował dwa zastępy Straży Pożarnej z miejscowej JRG.
Strażacy po przybyciu na miejsce zastali ciągnik rolniczy z przyczepą stojący na drodze powiatowej nr
1535N objęty w całości ogniem. Działania Straży
Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zda-

rzenia i podaniu jednego prądu piany ciężkiej na
palący się ciągnik. Kierujący pojazdem podczas
próby gaszenia nawdychał się dymu i uskarżał
się na duszności. Ratownicy podali poszkodowanemu 100% tlen i udzielili wsparcia psychicznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia karetki
pogotowia poszkodowanego przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Trzydziestoletni mężczyzna został zabrany do Szpitala
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Droga
powiatowa na tym odcinku na czas trwania działań gaśniczych zablokowana była całkowicie.
Ciągnik po ugaszeniu został odholowany przez
właściciela, ratownicy posprzątali jezdnię po
pożarze.

Sylwia na podium!
15 czerwca 2014r. odbyła się IV edycja Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez
przeszkody w Babiaku. Uczennica ZSiPO - Sylwia
Wagner zajęła II miejsce w klasie LL oraz V w klasie
N. Gratulujemy!

Pożar kombajnu Klutajny

Kolejne zwycięstwo!
Laureatem Konkursu odbywającego się w Starostwie Powiatowym „Zawód z przyszłością” w kat.
szkoły ponadgimnazjalne został Tomasz Perczyński. Dostał nagrodę za prezentację zawodu ,,Kucharz” -Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący
się kombajn oraz słomę na polu o powierzchni 0,5
ha. Działania polegały na podaniu dwóch prądów
wody w natarciu na palącą się słomę oraz jeden
prąd piany ciężkiej w natarciu na palący się kombajn. Pożar ugaszono. Miejsce po pożarze oddzielono pasem przeciwpożarowym wykonanym agregatem rolniczym przez właściciela pola.

Odeszli na zasłużoną emeryturę
1 sierpnia 2014 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się kameralna uroczystość związana z odejściem na świadczenia emerytalne dwóch wieloletnich funkcjonariuszy. Szeregi Państwowej Straży Pożarnej z dniem 31 lipca 2014 r. opuścił st. ogn.
Zbyszek Michalak po 28 latach służby oraz st. ogn. Andrzej Łaskarzewski z 21- letnim stażem. „Obaj
funkcjonariusze to doświadczeni, rzetelni i zaangażowani w służbę strażacy, żal, że odchodzą, ale taka
jest kolej rzeczy” - podsumował Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku
Warmińskim st. kpt. Marek Pasławski. „Zbyszek zawsze zostanie w naszej pamięci jako autor wielu rozwiązań technicznych usprawniających prace w naszej jednostce. Andrzej natomiast to typ sportowca,
który przez niemal cały przebieg swojej służby reprezentował tutejszą jednostkę w mistrzostwach i
rozgrywkach w piłkę siatkową” – kontynuował pan Komendant. Za wieloletnią służbę i zaangażowanie
obu strażakom podziękował obecny na uroczystości Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj.
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Przewodnik Mobilny

Warmia w aplikacji mobilnej
Historia, turystyka oraz aktualności, wszystko czego każdy spragniony wiedzy posiadacz smartfona lub tabletu chciałby dowiedzieć się o tej wyjątkowej krainie już
od teraz dostępne jest w nowej aplikacji mobilnej „Przewodnik po Warmii”.
Aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android została przygotowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego i we współpracy ze stowarzyszeniem „Dom Warmiński”, które od ponad ośmiu lat
wspiera i promuje turystykę na Warmii jako źródło wzrostu ekonomicznego oraz popularyzuje jej dziedzictwo kulturowe.
Ideą przyświecającą twórcom projektu stworzenia mobilnego przewodnika było umożliwienie odkrywania na nowo
uroków i bogatej historii Warmii zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Nowoczesna formuła w postaci aplikacji na
smartfony i tablety ma w założeniu sprzyjać rewitalizacji tożsamości kulturowej i przyrodniczej regionu oraz wzmacniać
rozwój historycznych miast warmińskich.
Twórcy aplikacji zadbali o to aby korzystanie z niej było łatwe i przyjemne. Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu każdy użytkownik ma dostęp do sześciu głównych modułów: wydarzenia historyczne, postacie historyczne, ciekawe miejsca, aktywny wypoczynek, handel i usługi oraz imprezy zorganizowane. Wszystkie funkcje i widoki zostały zilustrowane
za pomocą atrakcyjnych zdjęć oraz przyjemnej i czytelnej grafiki. Informacje zaprezentowane są w przyjazny sposób
dzięki zastosowaniu przewijalnych linii czasu, szczegółowych opisów postaci, wydarzeń i obiektów oraz map z nawigacją.
Dzięki wykorzystaniu geolokalizacji każdy użytkownik łatwo dowie się gdzie w okolicy odbywa się ciekawa impreza, co
trzeba zobaczyć i zwiedzić oraz gdzie smacznie zjeść i znaleźć nocleg. Warte odnotowania jest zadbanie wykonawców
aplikacji o możliwość korzystania z niej bez konieczności łączenia się z internetem, dzięki wbudowaniu bazy obiektów
turystycznych i usługowych.
Niesamowity krajobraz, przekształcone w niewielkim stopniu środowisko, rozległe przestrzenie jezior, rzeki potoki, lasy
oraz liczne ślady działalności ludzkiej sprzed wieków, zamki, fragmenty fortyfikacji, kapliczki, architektura sakralna to
tylko niektóre atuty Warmii znanej i tej do odkrycia z bezpłatną aplikacją „Przewodnik po Warmii” dostępną na platformie Google Play.
Aby pobrać aplikację zeskanuj zamieszczony w artykule kod QR albo wpisz w przeglądarce internetowej smartfona adres: mobilne.wm.pl/przewodnikpowarmii.
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE
OD 18 CZERWCA 2014 R. DO 19 SIERPNIA 2014 R.
• W wyżej wymienionym okresie odbyło się 6 posiedzeń Zarządu;
• Zarząd na podstawie swych ustawowych kompetencji podjął uchwały:
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w ZSO w Ornecie,
MOW, ZSZ w Lidzbarku Warm., ZSiPO,
- w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych niektórych dróg wewnętrznych położonych - w obrębach ewidencyjnych miejscowości: Gronowo, Zagony, Wolnica, Wilczkowo, Świękity, Wapnik,
Bieniewo, Lubomino – Zarząd wyraził pozytywną opinię,
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie Pani Elżbiecie Fijarczyk na okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości
3.000.000 zł,
- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 r. oraz o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – Zarząd przekazał informację Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2014 r. – Zarząd przekazał informację Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2020;
• Zarząd przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu, które są przedmiotem obrad XL sesji;
• Zarząd rozpatrzył następujące wnioski i propozycje:
- Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o wyrażenie zgody na lokalizację gazociągu niskiego ciśnienia PE
dn125 w pasie drogowym ulicy Smolnej – działka nr 100/3 obręb 4 w Lidzbarku Warmińskim – Zarząd podjął
decyzję w sprawie uzgodnienia lokalizacji ww. gazociągu,
- dyrektorów szkół dot. wysokości stypendiów motywacyjnych za wyniki uczniów w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 – Zarząd zaakceptował propozycje,
- PCPR o zwiększenie o ¼ etatu na stanowisku inspektora od sierpnia b.r. – Zarząd wyraził zgodę,
- BOTRI Warmińsko-Mazurskiego Klastru Biznesu w Lidzbarku Warm. o dzierżawę lokalu przy ul. Wyszyńskiego 20 na czas nieokreślony – Zarząd postanowił wynająć lokal na okres 3 lat,
- Starosta przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Gospodarki Rady Powiatu o rozważenie
możliwości montażu systemu monitoringu GPS w pozostałych (poza ZDP) pojazdach będących własnością
powiatu Zarząd, po przeprowadzeniu analizy stwierdził, że montaż ww. systemu w pozostałych pojazdach
będących własnością powiatu, biorąc pod uwagę koszty jego zakupu, wdrożenia i usługi monitorowania, jest
ekonomicznie nieuzasadniony,
- ZSZ w Lidzbarku Warm. o wyrażenie zgody na prowadzenie dziennika zajęć wyłącznie w formie elektronicznej – Zarząd wyraził zgodę,
- ZSZ w Lidzbarku Warm. w sprawie podziału klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 oraz ZSiPO o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału klasy I LO o rozszerzeniu sportowym – Zarząd wyraził zgodę;
• Zarząd zapoznał się z informacjami:
- wydziału OKP o wysokości dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych od 1
lipca 2014 r. w kwocie 156,55 zł,
- SOSW w sprawie wypłaty zaległych wynagrodzeń za przepracowane etatowe godziny w grupach rewalidacyjno-wychowawczych przez 3 nauczycieli Ośrodka;
• Zarząd zajmował się problemami formalnoprawnymi związanymi z realizacją zadania inwestycji „Termy Warmińskie” oraz zagrożeniami wynikającymi z realizacją kontraktu ze spółką „Kornas Development” z siedzibą w
Kołobrzegu.

