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Wiadomości Starostwa

Śledztwo w sprawie Term
Warmińskich – umorzone

I sesja Rady Powiatu

Prokurator Rejonowy w Białymstoku umorzył
śledztwo dotyczące budowy Term Warmińskich. Postępowanie trwało około półtora roku,
a dotyczyło:
1) nadużycia zaufania w dniu 31 maja 2007 r.,
przez Radnych i Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
w ten sposób, że podjęli uchwałę Nr 54/VIII/07
mocą której postanowili, iż w granicach miasta
Lidzbark Warmiński powstanie zespół basenowo- hotelowy „Termy Warmińskie”;
2)
niedopełnienia obowiązków w dniu 25
stycznia 2011 r. przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w ten sposób, że podpisał umowę i udzielił wsparcia finansowego
z RPO Warmia Mazury 2007-2013 na budowę
„Term Warmińskich”;
3)
poświadczenia nieprawdy w dniu 24
sierpnia 2012 r. przez Starostę Lidzbarskiego w
dokumencie urzędowym skierowanym do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny poprzez wskazanie,
że temperatura wody z otworu geotermalnego
GT-1 na wypływie wynosi20,7°C;

Powiat Lidzbarski –
Samorządem Równych Szans
Powiat Lidzbarski w czerwcu 2014 r. zgłosił
do udziału w VI edycji konkursu na najlepsze
praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnością, realizowany w Powiecie „Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2011-2018”.
Do konkursu zgłoszono działania realizowane
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie,
które przyczyniają się do zwiększenia udziału
osób z niepełnosprawnością w życiu lokalnych
społeczności.
Spośród 86 samorządów zgłoszonych do konkursu Kapituła Nagrody wybrała 15 zwycięzców i przyznała 26 wyróżnień.
Powiat Lidzbarski jako jedyny samorząd w województwie warmińsko-mazurskim otrzymał
wyróżnienie, a tym samym miano Samorządu
Równych Szans.

1 grudnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
odbyła się I Sesja V kadencji Rady Powiatu Lidzbarskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Senior
– Aleksander Olechnowicz.
Zarząd Powiatu Lidzbarskiego od tego dnia tworzą: Jan Harhaj jako Starosta Lidzbarski, Jarosław
Kogut jako Wicestarosta Lidzbarski oraz członkowie zarządu: Janusz Mucha, Wojciech Michańczyk
i Aleksander Olechnowicz.
Przewodniczącym Rady Powiatu został – Leszek
Sierputowicz, zaś Wiceprzewodniczącymi Rady
Powiatu Lidzbarskiego – Artur Wajs i Jan Dyba.

Skład Rady Powiatu Lidzbarskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dyba Jan
Gołębiewski Ireneusz
Harhaj Jan
Kogut Jarosław
Kuźniewski Marek
Kuźniewski Sebastian
Lisowski Wojciech
Małeć Brygida
Michańczyk Wojciech

10. Mucha Janusz
11. Olechnowicz Aleksander
12. Ramotowski Zenon
13. Rozmysłowicz Robert
14. Sielicki Robert
15. Sierputowicz Leszek
16. Suchodolska Elżbieta
17. Wajs Artur
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XV Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
oraz IX Powiatowe “Spotkanie z
Talentem”

Jubileusz Powiatu
Lidzbarskiego za nami
W obecności Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego – Grażyny
Kluge, Marszałka naszego Województwa – Jacka Protasa, gości
z zaprzyjaźnionych powiatów zagranicznych – Powiatu Emsland
w Niemczach oraz Powiatu Bagrationowsk w Rosji i wielu innych znakomitych gości, Powiat Lidzbarski
uczcił w piątek 07 listopada 2014
roku – 15-lecie swojego istnienia.
Była okazja do podsumowań, gratulacji i licznych podziękowań za pracę
na rzecz samorządu.
Z tej okazji w Lidzbarskim Domu
Kultury zorganizowano uroczystą
galę, w czasie której Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj krótko podsumował ten okres, ze wskazaniem
na wszystkich tych, którzy w pracę
samorządu powiatowego byli w tym
czasie zaangażowani. Przypomniał
największe sukcesy powiatu, wyzwania z jakimi było trzeba się zmierzyć oraz podziękował wieloletnim
pracownikom urzędu, wręczając
okolicznościowe medale.
Po raz pierwszy w historii Powiatu
Lidzbarskiego Starosta Lidzbarski
– Jan Harhaj oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Lidzbarskiego – Wojciech Borowy wręczyli Statuetki
„Honorowego Obywatela Powiatu
Lidzbarskiego” oraz „Zasłużonego
dla Powiatu Lidzbarskiego”. Honorowym Obywatelem Powiatu Lidzbarskiego został Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba
– Metropolita Warmiński oraz Prof.
Jerzy Stępień – Prorektor, Dyrektor
Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej
i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie (jako ówczesny
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Spraw Wewnętrznych i Administracji wspomagał wiedzą i doświadczeniem grupę inicjatorów dążących do
utworzenia Powiatu Lidzbarskiego
w takim kształcie i strukturze, jakim
jest obecnie). Zasłużonymi dla naszego powiatu zostali: Jacek Protas
– Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Andrzej Mazur –
Wójt Gminy Lubomino.
Do historii przeszła też ceremonia
wręczenia Odznaki „Za Zasługi dla
Turystyki”. Marszałek Województwa
– Jacek Protas uhonorował nią Starostę Lidzbarskiego – Jana Harhaja.
Wśród nagrodzonych medalami
okolicznościowymi przyjaciół powiatu lidzbarskiego, którzy przez ostatnie 15 lat wspomagali samorząd powiatowy swoją życzliwością, pracą
i doświadczeniem –Starosta Lidzbarski– Jan Harhaj – uhonorował
m.in. przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego,
przewodniczących rad, starostów,
radnych, pracowników starostwa
powiatowego,
przedsiębiorców,
księży oraz gości z zaprzyjaźnionych
powiatów w Niemczech i Obwodzie
Kaliningradzkim.
Artystycznie czas wszystkim umilił
występ kwartetu Mrongovia Brass.

15 października 2014 roku w Lidzbarskim Domu Kultury odbyły się
obchody XV-go Powiatowego Dnia
Edukacji Narodowej oraz IX-go Powiatowego “Spotkania z Talentem”.
Wśród zaproszonych gości na uroczystości przybyli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– Jacek Protas, Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty – Grażyna Przasnyska, Przewodniczący Rady Powiatu
Lidzbarskiego
Wojciech Borowy,
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
– Artur Wajs, Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Bożena Romasz
oraz Dowódca 9. Warmińskiego
Pułku Rozpoznawczego pułkownik
dyplomowany Tomasz Łysek.

Po powitaniach, życzeniach i oficjalnym otwarciu uroczystości, przystąpiono do wręczania odznaczeń, medali, wyróżnień oraz nagród.
Nagrodę Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty dla Pani Lilii Kuryłowicz nauczyciela Młodzieżowego
Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim wręczyła Pani Kurator Oświaty
– Grażyna Przasnyska oraz Pan Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj.
Medale Komisji Edukacji Narodowej z rąk Pani Kurator oraz Starosty
Lidzbarskiego otrzymali:
1)
Pani Beata Cybowska – nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim,
2) Pani Beata Machoń – nauczyciel
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Ornecie,

3)
Pani Hanna Wódzka – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie,
4)
Pan Marek Chyl – Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim,
5)
Pan Adam Brodowski – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
W tym uroczystym dniu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas uhonorowałOdznakami Honorowymi za
„Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujące osoby:
1)
Bożenę Hermanowicz – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie;
2)
Annę Tkaczuk – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
LW;
3) Marka Chyla – dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych LW;
4)
Adama Brodowskiego – dyrektora Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w LW;
Pan Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj
– przyznał Nagrody Starosty Lidzbarskiego dyrektorom i nauczycielom powiatowych placówek oświatowych, był czas na ślubowanie
i wręczenie aktów nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
Po przerwie artystycznej rozpoczęła
się druga część – IX Spotkanie z talentem 2014. Pamiątkowe statuetki
oraz nagrody laureatom szkół podstawowych i gimnazjalnych wręczyli
Przewodniczący Rady Powiatu Lidzbarskiego – Wojciech Borowy oraz
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
– Artur Wajs, zaś Starosta Lidzbarski
– Jan Harhaj oraz Przewodniczący
Rady Powiatu – Wojciech Borowy
wręczyli Stypendia Starosty Lidzbarskiego w roku szkolnym 2014/2015
oraz Stypendia Sportowe.
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Młodzieżowy Dom Kultury

Ogólnopolski Konkurs Wokalny – wygrana
Młodzieżowego Domu Kultury
“JEDZIE POCIĄG Z DALEKA”

Pod takim tytułem 8 listopada 2014 r. odbył
się kolejny Ogólnopolski Konkurs Wokalny
w Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
w Elblągu.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaprezentowanie dwóch utworów, z których jeden
obowiązkowo z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego.
W kategorii szkół podstawowych Młodzieżowy
Dom Kultury reprezentowały trzy wokalistki
z pracowni wokalnej prowadzonej przez panią
Małgorzatę Habudę. Dziewczęta i tym razem
zostały zauważone i odniosły sukcesy. Dru-

gie miejsce przyznano Julii Babik
prezentującej utwór z repertuaru
Ryszarda Rynkowskiego- „Pięknie
żyć” oraz piosenkę „ Ene due rabe
swing”. Trzecie miejsce ex aequo
otrzymały Magdalena Wronowska
za utwór „Bardzo cicha noc” i „Różową piosenkę” oraz Wiktoria Głodowska, która pięknie zaśpiewała
piosenkę „Dziewczyny lubią brąz”
i „Za duża, za mała”.
Członkowie jury podsumowując
konkurs wokalny udzielali uwag
i wskazówek dotyczących interpretacji utworu, poprawnej dykcji
i innych. Wyróżnili wówczas nauczyciela Młodzieżowego Domu
Kultury panią Małgorzatę Habudę,
wskazując na ogromny wkład pracy i świetne
przygotowanie uczestników, a także staranność
w wyborze dobrej jakości
podkładów muzycznych. Pani Małgorzata Habuda jako jedyny instruktor otrzymała wyróżnienie w formie dyplomu. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Życzymy, aby
utalentowana młodzież doskonaląc swój warsztat wokalny w Młodzieżowym Domu Kultury
reprezentowała nasze miasto w konkursach
o randze ogólnopolskiej odnosząc kolejne sukcesy. BRAWO!

„Parki, skwery i ogrody” w MDK
22 listopada 2014r. w Młodzieżowym Domu
Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Moje miasto - moja miejscowość”
z tegorocznym tematem przewodnim „Parki,
skwery i ogrody”.
Na konkurs wpłynęło 735 prac z 44 placówek
z terenu całej Polski. W uroczystościach udział
wzięli nagrodzeni młodzi artyści, rodzice oraz

zaproszeni goście. Wśród nich Pan Piotr Cieśliński - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski, Pan
Artur Wajs - Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
oraz Pan Marek Żelichowski - Wiceburmistrz.
W tegorocznej edycji ustanowiono trzy nagrody
specjalne.
Nagrodę Starosty Lidzbarskiego otrzymała Pa-

trycja Kapczyńska z Gimnazjum nr 12 w Olsztynie.
Nagrodę Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego otrzymał Tymek Schmidt z niepublicznego
przedszkola „Kubuś” w Lidzbarku Warmińskim.
Nagrodę Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim otrzymał
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku za przepiękne prace swoich wychowanków. Uatrakcyjnieniem uroczystości był występ Agaty Graczyk,
wokalistki z pracowni Pani Małgorzaty Habudy,
która wykonała utwór „To moje miejsce” autorstwa Pana Bartłomieja Zdanowicza.
Najtrudniejsze zadanie do wykonania mieli
członkowie komisji oceniającej prace:
Kasia Kałdowski – malarz
Mariusz Kałdowski – malarz, rysownik, grafik
Agnieszka Pikus – właścicielka Galerii AtmoSfera w Lidzbarku Warmińskim
Paulina Rutkowska – pracownik wydziału promocji Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Po wielkich trudach i dyskusjach wybrano 41
najciekawszych pozycji.
Wystawę nagrodzonych prac można odwiedzać
w Warmińskiej Galerii Młodego Artysty przy
Młodzieżowym Domu Kultury do 15 grudnia
2014r. Wszystkim fundatorom nagród oraz
członkom komisji składamy serdeczne podziękowania. Wyrazy wdzięczności kierujemy
również do Pani Elżbiety Jelińskiej, dyrektor
Muzeum Warmii i Mazur za ufundowanie zwiedzania lidzbarskiego zamku nagrodzonym autorom.

XIII Powiatowe Eliminacje
do XXXIX Wojewódzkiego
Konkursu Krasomówczego
Młodzieży Szkolnej im. Marii
Zientary – Malewskiej
15 października 2014 r. rozstrzygnięto XIII Powiatowe Eliminacje do XXXIX Wojewódzkiego
Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej
im. Marii Zientary – Malewskiej. Do XIII Powiatowych Eliminacji zgłoszonych zostało 17 uczestników z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 – Lidzbark Warmiński – 1 osoba
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – Lidzbark Warmiński – 1 osoba
3. Zespół Szkolno–Przedszkolny – Lidzbark
Warmiński – 2 osoby
4. Szkoła Podstawowa – Wilczkowo – 3 osoby
5. Gimnazjum nr 1 – Lidzbark Warmiński – 3
osoby
6. Gimnazjum nr 2 – Lidzbark Warmiński – 3
osoby
7. Zespół Szkół – Kiwity – 1osoba
8. Publiczne Gimnazjum – Kraszewo – 1 osoba
9. Młodzieżowy Dom Kultury – Lidzbark Warmiński – 2 osoby
Udział w konkursie wzięło 15 osób.
Komisja w składzie:
1. Alicja Andrzejewska – instruktor teatralny
2. Władysław Strutyński – kierownik Muzeum
Warmińskiego, przewodnik
3. Katarzyna Kosicka – bibliotekarz
4. Anna Wiatrak – organizator (nie bierze udziału w ocenie)
wysłuchała przygotowanych prezentacji i przyznała tytuły laureatów oraz wyróżnienia:
1. Na szczeblu szkół podstawowych:
Klasy I – III
Laureat: Olimpia Łokuciejewska za prezentację
utworu – „Cztery pory roku na Warmii”
Wyróżnienie: Julia Mikołap za prezentację
utworu – „Miasto jak z bajki”
Klasy IV – VI
Laureat: Alicja Król za prezentację utworu
„Dzwonki a sprawa warmińska”
2. Na szczeblu szkół gimnazjalnych:
Laureat: Alicja Oborska za prezentację legendy
– „Zaklęty w kamień”
Wyróżnienie: Zuzanna Wołk za prezentację
utworu – „Spotkanie z Łyną”
3. Na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych:
Laureat: Agata Pachulska za prezentację utworu – „Mazurska przygoda”
Zgodnie z regulaminem do XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży
Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej zakwalifikowani zostali laureaci.
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Spotkanie wychowanków MOW
z Sędzią Anną Marią Wesołowską
29 października 2014 roku, grupa wychowanków
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pod
opieką pani Beaty Cybowskiej, wzięła udział w
konferencji „Profilaktyka, a zachowania problemowe dzieci młodzieży” poprowadzonej przeze
Sędzię Annę Marię Wesołowską w Lidzbarskim
Domu Kultury. Pani Sędzia Wesołowska mówiła
o wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i
o tym, jak szybko w tej zmieniającej się rzeczywistości można stać się ofiarą tych zjawisk. Podczas
prelekcji starała się uświadomić młodym ludziom,
że to, co może się wydawać tylko dowcipem, wybrykiem, czy nieświadomym żartem, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Wszystko, o czym opowiadała, było związane
z jej doświadczeniami zawodowymi. Na spotkaniu
z gimnazjalistami pani Wesołowska poruszała tematykę związaną z przemocą, agresją, cyberprzemocą oraz wczesną inicjacją seksualną i jej konsekwencjami. Po prelekcji wychowankowie MOW
mogli bezpośrednio porozmawiać z panią Sędzią
Wesołowską i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Pani
Anna, mimo ustalonego wcześniej z organizatorami terminarzu, znalazła czas, aby odwiedzić naszą
placówkę i spotkać się ze wszystkimi wychowankami i Kadrą Ośrodka. Dla podopiecznych placówki było to na pewno niezapomniane przeżycie.

Wizyta Krzysztofa Hołowczyca w MOW
30.10.2014 roku Krzysztof Hołowczyc przyjął zaproszenie Dyrekcji i Kadry Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i przyjechał na
ponad dwugodzinne spotkanie z wychowankami
placówki. Młodzież owacyjnie powitała mistrza
kierownicy. Słynny „Hołek” to jeden z najbardziej
utytułowanych polskich kierowców rajdowych,
mający w swoim dorobku zarówno wielokrotne
tytuły Mistrza Polski, Mistrza Europy, jak i udane
starty w eliminacjach Mistrzostw Świata (WRC) i

11.10.2014 r. – udział w I-szym Wojewódzkim
Przeglądzie Artystycznym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie. Ewa Tonkowicz zajęła III miejsce w grupie solistów, Zuzanna Anze
- VIII, natomiast Fabian Budzyński i Kamila Bakiera
zajęli III miejsce w kategorii - Zespół.

18-19.10.2014 r. Wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ Mój Dom ” wraz Dyrektorem Placówki byli we Wrocławiu na meczu Śląska
Wrocław-Piast Gliwice, zwiedzali Stadion Śląska
oraz miasto Wrocław i Zoo Wrocławskie.

31.11.2014 r. – Wizyta studentów Uniwersytetu III
Wieku. W prezencie Tort urodzinowy dla wychowanków, obchodzących urodziny we wrześniu
i październiku.

zgodził się również na udział w jury konkursu plastycznego „Samochód moich marzeń”. Finaliści
mogli liczyć na pamiątkowe zdjęcia i autografy.
Bardzo miło będziemy wspominać tą niecodzienną wizytę w ośrodku, szczególnie, że większość z
nas to fani motoryzacji.

Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Mój Dom”
w Ornecie

11.11.2014 r. – udział wychowanków w Festiwalu Piosenki Patriotycznej zorganizowanej przez
Uniwersytet III wieku w Miejskim Domu Kultury
w Ornecie

04.10.2014 r. – I Turniej Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Piłkę Nożną we Fromborku.

19.11.2014 r. – Konkurs na najładniejszą kartkę
świąteczną.

legendarnym rajdzie Dakar. Podopieczni placówki
mieli możliwość porozmawiania z panem Krzysztofem nie tylko o bezpieczeństwie na drogach,
ale również o jego karierze sportowej. „Hołek”
nie unikał także odpowiedzi na pytania zadawane
przez samych pedagogów, związanych z rodziną,
marzeniami i codziennym życiem. Pan Krzysztof
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Pies - moim najlepszym
przyjacielem

Dogoterapia to najprostszy sposób „przemycenia” żmudnych ćwiczeń, które wspomagają rehabilitację z pomocą wybranych i odpowiednio
przygotowanych psów. Dzieci bronią się przed
wielokrotnie powtarzanymi, „suchymi” ćwiczeniami. Ale przyjaciel – pies, daje możliwość wykonania ćwiczeń w całkiem naturalny sposób,
daje również możliwość okazania uczuć.
Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które służą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Taki rodzaj zajęć otwiera dzieci
emocjonalnie poprzez przełamanie bariery strachu, lęku, niepewności przed kontaktem z psem.
Zabawa z psami eliminuje agresję i autoagresję
u dziecka, kształtuje pozytywne emocje. Bliski
kontakt z psem rozwija sferę umysłową dziecka,
wpływa na koncentrację uwagi, rozwój mowy,
pobudza zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu.
Dzieciaki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dzięki realizacji projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
PROMYK „Sprawność i samodzielność szansą
na przyszłość”, miały możliwość uczestniczenia
w zajęciach dogoterapii. W ciągu spotkań z psami różnych ras zaprzyjaźniły się z małymi i dużymi pupilami. Dzieci czekały na zajęcia i oczekiwały z utęsknieniem na przyjazd przyjaciół. Koko,
Wiki, Misia, Safir, Dafne - to trudne, nowe słowa,
które pojawiły się w słowniku dzieci. Dzięki realizacji projektu najmłodsi uczniowie i przedszkolaki miały szansę na spotkania, które niosły radość
i uśmiech. Poprzez leżenie na psie, obok psa,
dotykanie sierści i głaskanie dzieci relaksowały
się i wyciszały. Obecność psów i atmosfera jaka
się wokół niego tworzy pozwala dzieciom łatwiej
i szybciej przyswoić wiedzę oraz nowe umiejętności. Głównym celem takich zajęć jest nauka
poprzez zabawę. Pies terapeuta nie ocenia, jest
szczerym i oddanym przyjacielem dziecka.
Trudno było się rozstać z czworonożnymi przyjaciółmi, pozostały zdjęcia, wspomnienia i oczekiwanie na kolejną edycję projektu.

Jesienne harcowanie
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
Zgodnie z tradycją hufca powiatowego, w naszym Ośrodku 13 Drużyna Nieprzetartego
Szlaku POMARAŃCZE również rozpoczęła rok
harcerski. Do gry Jesienne harcowanie zaprosiliśmy całą społeczność szkolną. Poszukiwania
z mapą jesiennego skarbu uwieńczyliśmy „posadzeniem” drzewa jesiennych życzeń i zakończyliśmy spotkanie ogniskiem. Wspólne pląsy

i zabawy przeplatane były jesienną gawędą.
Jedną z proponowanych form zajęć pozalekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim, jest działalność harcerskiej drużyny nieprzetartego szlaku.
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w formie
zbiórek - spotkań, prowadzone są dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną metodyką
harcerską. Drużyna “Nieprzetartego Szlaku” to
próba pokazania innego sposobu na życie dzieciom i młodzieży, która pochodząc z różnych
środowisk, nie spotkała w swoim życiu zbyt wielu przykładów i wzorców. Nasz harcerski sposób
na życie ma przecież tyle do zaoferowania.
Drużyna zrzesza uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.
Uczniowie dzielą się na zastępy- system małych
grup, według wieku. Uczestnictwo w zbiórkach
jest dobrowolne, potwierdzone zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zbiórki drużyny
odbywają się raz w tygodniu. Drużyna posiada
numer, nazwę, proporzec o. Proporzec jest obrzędowym symbolem drużyny, który towarzyszy
jej w ważnych chwilach życia: zbiórkach, rajdach,
wyjazdach.
Nasi harcerze i uczniowie ośrodka potrafili poruszać się po trudnym terenie, stanęli w 80 osób
w kręgu wokół ogniska. Po przekazaniu iskierki,
w miłej atmosferze i ciepłym, jesiennym słońcu
zjedliśmy obiad na świeżym powietrzu.
13 Harcerska Drużyna POMARAŃCZE pozdrawia
wszystkich druhów hufca na harcerskim szlaku. Czuwaj! Kontakt - dh drużynowa Agnieszka
Kuształo

przyrodniczo-geograficznych. Nie zabrakło też
długich wędrówek leśnymi drogami, wśród promieni późnego lata, zapachu żywicy i z oplatającymi naszą twarz cienkimi nićmi babiego lata.
Cóż za pobudzenie zmysłów!
W słoneczny dzień miło było maszerować przez
las w poszukiwaniu grzybów, obserwując przyrodę.
Zapewnienie bezpieczeństwa, wpajanie wiedzy
na temat dbałości o zdrowie własne i innych,
aktywność ruchowa i rozwijanie cech motorycznych , doskonalenie samoobsługi i przekazywanie wiedzy o otoczeniu to cele zorganizowanego przez nas biwaku. Pogoda nas wyjątkowo
rozpieszczała, żal więc było opuszczać tę naszą
„zieloną szkołę”.
Za rok kolejna szansa i nagroda dla wyróżnionych uczniów Ośrodka.

Tęczowe Dzieci - przedszkole
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
Mamy już rok i jest nas dziesięcioro. Można by
się zastanowić mało nas, czy dużo? Każdy z nas
to inny kolor tęczy, więc nasza przedszkolna tęcza ma 10 barw. I to już jest w nas wyjątkowe.

Nauka przez doświadczaniebiwak nad jeziorem
Jedna z zasad pedagogicznych mówi o tym, że
najlepiej zapamiętujemy to czego doświadczamy, dlatego uczniowie SOSW często są uczestnikami organizowanych wycieczek, imprez
i wyjazdów edukacyjnych. Od 9 do 11 września
dziewięcioro uczniów naszego Ośrodka uczestniczyło w imprezie sportowej – biwaku nad jeziorem Symsar. Biwak jest tradycyjną coroczną
imprezą, nagrodą dla uczniów wyróżniających
się w sporcie, nauce, zachowaniu.
Podczas tegorocznego biwaku młodzież spędzała aktywnie czas doskonaląc grę w siatkówkę i ringo oraz próbując swoich sił w badmintona. Naukę gry w badmintona zwieńczyły
zawody polegające na jak najdłuższym utrzymywaniu lotki w locie pomiędzy parą zawodników. Zasady nietypowe, ale wystarczająco
mobilizujące, aby cztery pary zawodników
przystąpiły do rywalizacji osiągając wynik aż 40
odbić.
Założeniem tegorocznego biwaku było m. in.
zapoznanie naszych uczniów z zabawami z „lamusa”- ciuciubabką, zabawą w chowanego czy
grą w latającą bilę. Okazuje się, że gry te, choć
stare, wciąż są „młode” i znane naszym uczniom.
Przekazywane z pokolenia na pokolenie, cieszą
się wciąż popularnością i dają dzieciom dużo
radości. Było też ognisko i pieczenie kiełbasek,
a przy ognisku, tradycyjnie jak co roku – turniej
wiedzy, sprawdzian zapamiętanych informacji

Poranek. Jeszcze cisza w naszej sali. Wejście po
schodach to codzienne ćwiczenie dużej motoryki. Wiemy, że ruch jest naturalną potrzebą każdego przedszkolaka. Duża motoryka zaangażowana jest w takich czynnościach jak chodzenie,
czy bieganie. W drodze do przedszkola nabywamy zręczność, wyrabiamy szybkość, zwinność
i wytrzymałość. Pokonujemy schody i wchodzimy do sali, wiemy, że czeka tam na nas dzień
pełen przygód, ale także ciężkiej pracy. Każde
działania to różnorodne formy terapii: muzykoterapia, dogoterapia, choreoterapia, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, metoda dobrego
startu, biblioterapia, ludoterapia.
Spotkanie z przyrodą na spacerach to najtrudniejsze zadanie dla naszej grupy, którego podejmujemy się każdego dnia. Dotykamy drzew
rączkami, przytulamy się do kory i odpoczywamy (silvoterapia). Najbardziej lubimy zabawy
w piasku, gdzie czujemy się jak w raju - budujemy i niszczymy nasze konstrukcje z piasku,
wykopujemy dołki, tunele, przesypujemy piasek.
Jest to czas spędzony nie tylko przyjemnie, ale
tez pożytecznie, ponieważ zabawy w piasku to
doskonały sposób na poznawanie świata, rozwijanie koordynacji, kreatywności i wyobraźni.
Tam też uczymy się poprawnych interakcji z kolegami i koleżankami. Wytrwale staramy się robić to, co nasi rówieśnicy, choć potrzebujemy na
to więcej czasu, wytrwałości i cierpliwości.
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Każdy dzień tygodnia jest u nas zaplanowany
- mamy stały harmonogram zajęć grupowych
i indywidualnych. Mamy też czas na swobodną zabawę - każdy ma chwilę, żeby pobawić
się ulubioną zabawką lub po prostu poleniuchować. My tęczowe przedszkolaki lubimy się
śmiać, bawić, śpiewać, rysować i tańczyć i choć
czasem marudzimy to chętnie dzielnie maszerujemy do przedszkola: „bo przedszkole uczy,
bawi nas, bo w przedszkolu szybko mija czas...”.
Nasze panie mówią, że jesteśmy MISTRZAMI.
Właśnie tak - dla nas nauczycielek TĘCZOWE
PRZEDSZKOLAKI są MISTRZAMI. Ile wysiłku,
pracy, starań muszą dać z siebie nasze dzieciaczki, tak naprawdę tylko one i my wiemy.
Każde z nich chce dzięki naszym zachęceniom,
podpowiedziom, prośbom zrobić chociaż
„mały kroczek” i otrzymać nagrodę. Nagrodą
jest uśmiech, ciepłe słowa, brawa i wspólna zabawa. Nasze dzieci zaskoczą nas nie jeden raz,
a my będziemy starać się podążać za nimi, aby
wspomagać je w ich działaniach.

Utalentowani uczniowie
ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego

15 października w Lidzbarskim Domu Kultury odbyła
się uroczystość IX POWIATOWEGO SPOTKANIA Z TALENTEM. Wśród wielu nagrodzonych uczniów ze szkół
powiatu lidzbarskiego wyróżnionych zostało dwoje
z naszego Ośrodka. Karolina Krokowska i Dariusz Jezierski to uczniowie szczególni i wybitni pod wieloma
względami.
Karolina Krokowska to wzorowa uczennica I klasy
gimnazjum. Jest miła, uczynna w stosunku do dorosłych, jak również koleżanek i kolegów. Jest zaangażowana w życie szkoły, chętnie uczestniczy w różnych
przedsięwzięciach i apelach szkolnych. Bierze aktywny udział w akcjach ekologicznych oraz w akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom i My Też”. Wolny czas spędza
na zajęciach koła teatralnego „Bajkolandia”. W roku
szkolnym 2013/2014 występowała w przedstawieniu
„Świniopas” podczas Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego „Mały Teatr Wielkich Aktorów” w Lidzbarku
Warmińskim. Swój talent aktorski prezentowała także
na przeglądach teatralnych w Bartoszycach i Kętrzynie. Zawsze uśmiechnięta, pogodna i bardzo pracowita.
Dariusz Jezierski uczeń klasy PDP. Swoim wzorowym
zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce
daje przykład swoim rówieśnikom. Aktywny działacz
koła ekologicznego i teatralnego „Bajkolandia”. Brał
udział w przygotowaniach ekologicznych imprez
szkolnych, takich jak „Światowy Dzień Zwierząt”, „Sortuj z nami kolorami”, czy „Do czego potrzebna jest
woda”. Aktorskie umiejętności prezentował na przeglądach teatralnych w Bartoszycach, Kętrzynie i Lidzbarku Warmińskim w czasie Wojewódzkiego Przeglądu Teatralnego „Mały Teatr Wielkich Aktorów”. Bierze
udział w konkursach plastycznych i zawodach sportowych w grze w ringo. Pogodny, uprzejmy i kulturalny.

Zespół Szkół Zawodowych
19 IX 2014
Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica przyjął uroczyście w swoje szeregi 96 uczniów w trzech klasach
Technikum i jednej klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ślubowanie klas I połączone z pasowaniem na
adepta rzemiosła miało bardzo podniosłą atmosferę.
Dla kontrastu otrzęsiny, które nastąpiły od razu po
ślubowaniu były wspólną zabawą i rywalizacją między
klasami.

13 X 2014
Święto Edukacji Narodowej w ZSZ miało wyjątkowo
serdeczny charakter. Klasa III TH (zawód hotelarz)
przygotowała Szkolne Oskary – plebiscyt na wyjątkowych nauczycieli. Uczniowie nagrodzili pedagogów
w różnych kategoriach, m.in. Anioł Cierpliwości,
Srebrne Usta, Szwajcarski Zegarek, Złota Piła, Bratnia
Dusza. Nie brakło wyróżnień przyznanych przez Dyrektora Szkoły, podziękowań za nauczycielski trud,
życzeń i uśmiechów.
29 X 2014
Klasa III TH oraz nauczyciele WOS-u zorganizowali
w szkole prawybory samorządowe. Brali w nich udział
uczniowie klas trzecich i czwartych, dyrekcja, grono
pedagogiczne oraz pracownicy obsługi i administracji.
Aktu wyborczego można było dokonać w godzinach
od 8.00 do 13.00 w przerwach międzylekcyjnych. Frekwencja wyniosła 62,8%. Nad przebiegiem wyborów
czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza. Prawybory
miały na celu przygotowanie uczniów do właściwych
Wyborów w dniu 16.11.2014r.
7 XI 2014
Obchody Święta Niepodległości w ZSZ przybrały
w tym roku nietypową formę. Klasa II TM (technik
mechanik) przygotowała prezentację dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości i konkurs międzyklasowy na ten sam temat. Zebrane w auli klasy
rywalizowały miedzy sobą odpowiadając na pytania
prowadzących. Uroczystości towarzyszył sztandar
szkoły, a rozpoczął ją odśpiewany wspólnie hymn RP.
7 XI 2014
Szkolna Służba Medyczna we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie zorganizowała drugą w tym roku akcję krwiodawstwa. Akcja trwała 5 godzin. Nie każdy
z wolontariuszy mógł oddać krew. Udało się to 19
uczniom.
X-XI 2014
Uczniowie ZSZ chętnie biorą udział w olimpiadach
i konkursach z przedmiotów zawodowych. Jesienią
odbyły się eliminacje szkolne do Olimpiady Wiedzy
Hotelarskiej (50 uczestników), do Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej (15 uczestników) oraz Konkurs Wiedzy
o Prawie Pracy (18 osób). Udział w olimpiadach pomaga uczniom rozszerzyć wiedzę z przedmiotów zawodowych i lepiej przygotować się do przyszłej pracy.
25 XI 2014
Samorząd Uczniowski zorganizował wybory swojego
nowego Przewodniczącego. Do tej odpowiedzialnej
i zaszczytnej funkcji kandydowało aż 12 uczennic.
Każda z nich przedstawiła swój program wyborczy,
opublikowany również na stronie internetowej szkoły. Wybory wyłoniły zwyciężczynię – została nią Monika Maciąg z klasy III TH. Pozostałe kandydatki weszły
w skład Rady Samorządu.

Dni Papieskie
23.10.2014 r. w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się
finał: Lidzbarskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II – Karola Wojtyły, Lidzbarskiego
Konkursu Recytatorskiego Warmińskiej Poezji Religijnej oraz Konkursu Plastycznego „Moje spotkanie
ze św. Janem Pawłem II”. W rywalizacji wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Lidzbark
Warmiński.
Honorowy patronat nad konkursami sprawowali:
Burmistrz miasta – pan Artur Wajs, Wójt gminy Lidzbark Warm. – pan Artur Jankowski, Stowarzyszenie
„Dom Warmiński” – pan Jarosław Kogut, Stowarzyszenie Przyjaciół Misia – pani Barbara Wiśniewska,
Stowarzyszenie „Wspieramy ZSZ LW” – pan Zbigniew
Hryniewicz, ks. Dziekan Dekanatu Lidzbarskiego – Jerzy Rożentalski, ks. Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warm. – Roman Chudzik, Dyrektor ZSZ
– pan Marek Chyl, Firma Agrovis – pan Jerzy Wiśniewski, LDK – pani Jolanta Adamczyk.
W gali finałowej oprócz laureatów, uczniów, rodziców
i nauczycieli uczestniczyli zaproszeni goście: patroni
konkursów – sponsorzy oraz członkowie komisji konkursowych.
Galę finałową poprowadzili: Patryk Murawski (ZSZ
Lidzbark Warm.) i Magdalena Hryniewicz (ZSO Lidzbark Warm.). Laureaci odebrali nagrody, a galę
uświetniły występy dzieci z przedszkola „Miś” w Lidz-
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barku Warm. oraz piosenki w wykonaniu scholii z Parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warm. Zebrani wysłuchali również fragmentów przemówień Jana Pawła
II oraz utworów Karola Wojtyły, Ignacego Krasickiego
i Marii Zientary – Malewskiej w wykonaniu laureatów
konkursu. Na scenie można było podziwiać prace
plastyczne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
A oto laureaci konkursów, które odbyły się w ramach
Lidzbarskich Dni Papieskich w dniach 20-22 października 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warm.
Konkurs plastyczny „Moje spotkanie ze św. Janem Pawłem II”
(„Św. Jan Paweł II na Warmii oczami dziecka”)
W kategorii przedszkola (5-6 lat) jury (M. Królikowska, M.
Wronowska, B. Warcaba) przyznało:
I miejsce – Julka Ambroziak (Przedszkole „Kubuś” w Lidzbarku
Warm.)
II miejsce – Anna Sawoniuk (Przedszkole „Miś” w Lidzbarku
Warm.)
III miejsce – Dominika Bakuła (Przedszkole „Kubuś”
w Lidzbarku Warm.)
Wyróżnienie: Adriana Tausiewicz (Przedszkole „Puchatek”
w Lidzbarku Warm.)
Wyróżnienie: Anna Giedziun (Przedszkole „Miś” w Lidzbarku
Warm.)
W kategorii szkoły podstawowe (klasy I-III) jury (M.
Królikowska, M. Wronowska, B. Warcaba) wyłoniło
zwycięzców:
I miejsce – Kalina Pieniuk (Szkoła Podstawowa Nr 4
w Lidzbarku Warm.)
II miejsce – Kinga Romasz (Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lidzbarku Warm.)
III miejsce – Oliwia Szordykowska (Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lidzbarku Warm.)
Wyróżnienie: Martyna Słońska (Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kraszewie)
Wyróżnienie: Jonathan Chaciński (Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lidzbarku Warm.)
Lidzbarski Konkurs Recytatorski Warmińskiej Poezji Religijnej
W kategorii szkoły podstawowe (klasy IV-VI) jury (M.
Królikowska, H. Babicka, M. Straszyńska, K. Kołsut - Boratyn)
ustaliło:
I miejsce – Maja Klepacka (Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lidzbarku Warm.)
II miejsce – Alicja Mościanica (Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lidzbarku Warm.)
III miejsce – Katarzyna Łagocka (Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lidzbarku Warm.)
Wyróżnienie: Antonina Dyrda (Szkoła Podstawowa Nr 3
w Lidzbarku Warm.)
Lidzbarski Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II –
Karola Wojtyły
W kategorii szkoły gimnazjalne jury (B. Sołyga, s. Wincencja, J.
Bakierzynska, K. Kołsut – Boratyn) wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Martyna Maconko (Publiczne Gimnazjum
w Kraszewie)
II miejsce – Julia Zielińska (Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku
Warm.)
III miejsce – Patrycja Żurawska (Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku
Warm.)
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne jury (s. Wincencja, ks. J.
Rożentalski, J. Markiewicz, H. Babicka) przyznało:
I miejsce – Martyna Sartanowicz (Zespół Szkół Zawodowych
w Lidzbarku Warm.)
II miejsce – Patrycja Dobiesz (Zespół Szkół Zawodowych
w Lidzbarku Warm.)
III miejsce – Ilona Jarmowska (Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych w Lidzbarku Warm.)

Laureaci konkurów otrzymali nagrody rzeczowe, zaś
wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy młodym artystom za zaprezentowany kunszt
recytatorski i plastyczny, serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji za rok. Wszystkim sponsorom i osobom, które wsparły upamiętnienie rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża słowa
podziękowania składają organizatorzy konkursu:
Siostry Pallotynki: s. A. Dąbrowska i s. B. Mazur, Stowarzyszenie Przyjaciół Misia, Stowarzyszenie „Wspieramy ZSZ LW” – Z. Hryniewicz i M. Królikowska oraz
Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.
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ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim

Czasami warto być…
leszczem

Owe wydarzenie odwiedzili uczniowie nie tylko
naszej szkoły, ale również Jagiellonki jak i ZSZ.
Po części oficjalnej na gości czekał wspaniały
catering przygotowany przez uczniów trzeciej
klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Szkolny Dzień Nauczyciela
Autorytet w zakresie prawa karnego, bohaterka popularnego serialu paradokumentalnego,
ikona stylu – Anna Maria Wesołowska. Pani sędzia odwiedziła Lidzbark Warmiński oraz uczącą się
w naszym mieście młodzież w ramach konferencji „Profilaktyka, a zachowania problemowe
dzieci
i młodzieży”, zorganizowanej 29 października 2014 roku w Lidzbarskim Domu Kultury.
Głównym celem przedsięwzięcia było wyposażenie jego uczestników w wiedzę na temat
konsekwencji zachowań ryzykownych młodych
przedstawicieli naszego społeczeństwa. Przemoc w rodzinie
i środowisku szkolnym, prawne skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej czy cyberprzemoc
– to tylko kilka z poruszanych przez bohaterkę
konferencji tematów. Jej niebywałe doświadczenie zawodowe oraz wyjątkowa otwartość na
dialog z młodzieżą spowodowały, że spotkanie
na długo pozostanie
w naszej pamięci. Zapamiętamy też przesłanie
pani sędzi: „Reaguj, gdy innym dzieje się krzywda, choćby nazwali Cię leszczem!”.

15 października 2014 r. spotkaliśmy się na
uroczystym apelu, by świętować Dzień Edukacji Narodowej. W naszej szkole jest to święto
uczniów i nauczycieli. Wychowawcy wręczyli
nagrody swoim wyróżniającym się wychowankom, a Dyrektor Szkoły nagrodził nauczycieli.
Po części oficjalnej mogliśmy poznać przepis
na ucznia, zobaczyć pokaz mody, wysłuchać
najnowszych wiadomości, a wszystko to dzięki
uczniom klasy II TŻiUG.

Lekcja edukacyjna
III TK, TOT

Podaj dalej! Epidemia
życzliwości w Lidzbarku
Warmińskim

Dni informacyjne

23 października 2014 roku, przez drzwi hali
sportowej należącej do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przeszły dziesiątki, a może
nawet i setka osób. Właśnie to miejsce wybrano na tegoroczny Dzień Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy.
O 10:00 przedstawiciele firm oraz szkół zajęli
swoje stanowiska, na których prezentowali najróżniejsze oferty. Polmlek, Szkło, Budokop, zakłady fryzjerskie, meblarskie, a nawet ZUS czy
Inspekcja Pracy. Wśród wystawców znalazła
się także nasza szkoła z ofertą kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych. Każdy mógł otrzymać
ulotki oraz gadżety takie jak długopisy, słodycze czy czapki. Zainteresowani konsultowali się
z reprezentantami instytucji oraz mogli liczyć
na odpowiedź na każde pytanie.

w uśmiechy, a zawieszona na jednym z nich Deklaracja życzliwości wypełniła się ciepłymi wpisami uczniów i nauczycieli. Wspólne odśpiewanie Tolerancji rozświetliło twarze i ogrzało
serca stałych bywalców placówki. Później zadziałał efekt domina. Malownicze grupy młodzieży wyruszyły na ulice miasta z cukierkami
i symbolicznymi naklejkami, by upowszechniać
ideę Dnia Życzliwości. Nierzadko onieśmieleni, ale zawsze otwarci lidzbarczanie ze szczerością odpowiadali uśmiechem na uśmiech.
Zwieńczeniem inicjatywy stało się wyjątkowe
wykonanie utworu S. Sojki pod Wysoką Bramą,
w którym udział wzięła kilkudziesięcioosobowa
grupa młodzieży z lidzbarskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Splecione dłonie rozśpiewanej młodzieży dowiodły, że zdaniem
wielu „życie nie tylko po to jest, by brać”, a życzliwości w naszym mieście raczej nie zabraknie.
A zatem: bądźmy dla siebie życzliwi!

Klasa III TK TOT z wychowawczynią Wiolettą
Marcinek uczestniczyła w lekcji edukacyjnej
„Spacerkiem po naszym Lidzbarku” organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczna. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie muzeum
w zamku z okazji Dni Dziedzictwa Warmii

Listopadowa aura raczej nie napawa optymizmem – spuszczone głowy przechodniów, którzy w pośpiechu podążają do ciepłych i przytulnych wnętrz, są tego widocznym świadectwem.
Szaro, chłodno, wilgotno… Jak się nie poddać
tej jesiennej atmosferze? Uczniowie Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych postanowili zarażać mieszkańców naszego miasta życzliwością. Okazją do takich działań stał się Światowy
Dzień Życzliwości
i Pozdrowień, którego idea wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z 1973 r., kiedy to dwaj
bracia Brian i Michael McCormack postanowili
zareagować na wydarzenia wojny „Jom Kippur”
(konflikt izraelsko-arabski). Głównym celem
obchodów Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie ludziom tego, iż tylko wzajemna życzliwość
może stać się podstawą do zbudowania pokoju
i pomyślnych relacji międzyludzkich na całym
świecie. Taki dzień, jak ten przypomina wszystkim, że warto jest zatrzymać się na chwilę
i uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka: poprzez ciepły uśmiech, miłe
słowo, uprzejmość, okazanie empatii czy przyjazne nastawienie.
Zaczęło się w budynku ZSiPO, którego korytarze tego dnia „wystroiły się”

Konkurs Recytatorski Poezji
Jana Pawła II

Ilona Jarmowska została laureatką Konkursu
Recytatorskiego Poezji Jana Pawła II. 22 października 2014 w Zespole Szkół Zawodowych
uczennica klasy III TżiUG prezentowała wiersz
Karola Wojtyły „Pieśń o słońcu niewyczerpanym”. W ramach obchodów Dni Papieskich finał konkursu odbył się 23 października 2014 r.
w Lidzbarskim Domu Kultury, gdzie uczennica
odebrała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. W eliminacjach konkursu brała udział
także Barbara Mońko.

KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO

Dziewiąta wśród 175
stypendystów Warmii i
Mazur!
Uczennica klasy IV TŻiGD Renata Bartnikowska
otrzymała roczne stypendium w ramach projektu „Program stypendialny szansą na rozwój
edukacyjny uczniów Warmii
i Mazur” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opiekunką
stypendysty jest pani Alicja Krasnodębska. Gratulujemy.

Troszkę inny Dzień
Chłopaka!
Uczennice klasy IV TŻiGD z pomocą przedstawicielek klas młodszych zorganizowały zabawę w
Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim. Malowanie buziek, konkursy, dyskoteka…
to wszystko spowodowało, że nasze opiekunki
zdały test z organizacji imprezy na szóstkę!
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Z rąk pani Kurator oraz Starosty Lidzbarskiego
pan Dyrektor Adam Brodowski otrzymał Medal
Komisji Edukacji Narodowej, a Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek
Protas uhonorował pana Dyrektora Odznaką Honorową za „Zasługi dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”. Do tych wszystkich
odznaczeń jeszcze pan Starosta – Jan Harhaj
dodał Nagrodę Starosty Lidzbarskiego. Z rąk
Starosty odebrała nagrodę także pani Joanna
Bakierzyńska, a pani Alicja Krasnodębska akt
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dalsze sukcesy sportowe!!!

Wolontariat zbiórka
żywności i krwiodastwo
IX Powiatowe Spotkanie z
Talentem
Piękna idea odznaczania i wspierania talentów
młodych ludzi zebrała w Lidzbarskim Domu
Kultury wielu zwolenników. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych takie „brylanty” godne
wsparcia także posiada. Laureatem IX Powiatowego Spotkania z Talentem został Piotr Misiewicz, osiągający sukcesy w zapasach w kategorii juniorów i kadetów. Pan Jacek Protas wręczył
nagrody nominowanej do Stypendium Prezesa
Rady Ministrów Patrycji Topczewskiej, która w
roku szkolnym 2013/2014 osiągnęła średnią
5,20. Stypendium za wyniki w nauce pan Starosta wręczył także Martynie Puciłowskiej oraz
Barbarze Mońko. Na gali nagrodzono także
zwycięzców konkursów. Absolwentka ZSiPO
Magdalena Miecznik została laureatką ogólnopolskiego konkursu nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych” (nagrodę odebrała w zastępstwie pani Renata Kabała), a w II Powiatowym
Konkursie „Zawód z przyszłością” w kategorii
szkoły ponadgimnazjalne Tomasz Perczyński
za przygotowanie prezentacji multimedialnej
zawód „Kucharz”.

23 października 2014 r. w zawodach lekkoatletycznych w Smolajnach drużyna chłopców
zajęła 3 miejsce, a dziewcząt piąte. Natomiast
30 października 2014 r. chłopcy reprezentowali
szkołę w rozgrywkach siatkówki Mistrzostw Powiatu. Gratulacje!!!

Już od kilu lat nasi uczniowie wykazują się wielką wrażliwością na potrzeby innych ludzi.
3 i 4 października 2014 r. włączyli się w Zbiórkę
Żywności organizowaną przez Bank Żywności,
a 2 października 2014 r. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim zorganizowała akcję krwiodawstwa, w
której także brali udział nasi uczniowie. Oddano 17 litrów krwi. Dziękujemy!

XV Powiatowy Dzień
Edukacji Narodowej

Główna nagroda dla naszych
młodych filmowców!!!

15 października 2014 r. w Lidzbarskim Domu
Kultury wśród wielu zaproszonych gości obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Był to dla
naszej placówki bardzo uroczysty dzień.

6 listopada 2014 r. profilaktyczny konkurs „To
nie jest bilet w jedną stronę” wygrali etiudą
filmową chłopcy z III TK. Grupa Fighters Crew
wywalczyła sobie filmem „Replay” wyjazd do
Warszawy na spektakl komediowy. Etiuda teatralna (stworzona przez połączony skład III
TŻiUG oraz III TK) dostała wyróżnienie. Wszyscy uczniowie 21 listopada odwiedzili stołeczny
teatr Komedia i podziwiali wspaniałą obsadę
spektaklu „Jak na wulkanie”.
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ZSO w Lidzbarku Warmińskim

Dzień w Trybunale
Konstytucyjnym

26 września 2014 r. odbył się w Warszawie
finał konkursu „Czuję się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej”. W konkursie wzięły udział
uczennice z klasy IIIA: Kamila Skrocka, Natalia
Sienkiewicz, Mirella Wojtczak pod opieką Pani
Marii Haliny Tatol. Grupa była wspierana przez
kolegów i koleżanki z klasy, którzy im kibicowali
i trzymali kciuki. Uczennice przedstawiły spektakl pt. ”Z pamiętnika Polski”. Po zaciętej rywalizacji ZSO zajęło drugie miejsce. Dodatkową
atrakcją wyjazdu była możliwość zwiedzenia
Trybunału Konstytucyjnego.

Stypendia dla
najzdolniejszych uczniów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała
uczennica kl. III c - Patrycja Belka. Jej średnia
ocen za ubiegły rok wyniosła 5,7. Stypendia
Starosty Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim otrzymała Justyna Szałkowska (kl. II c) –
średnia 5,56 oraz Tomasz Necio (kl. III b) – średnia 5,63. Właścicielką stypendium sportowego
w dziedzinie karate została Diana Pachulska –
absolwentka szkoły w roku 2012. W konkursie
„Spotkanie z Talentem” uhonorowani zostali
uczniowie - Agata Graczyk (kl. III c) oraz Tomasz
Necio (kl. III b).

Udział w konkursach i
olimpiadach
a) XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej –
udział w etapie ogólnopolskim – Anna Wiaterek
b) Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego Krzyża I miejsce (Łukasz
Konwicki, Paweł Harhaj, Paulina Gess, Katarzyna Suchocka, Justyna Szałkowska)
c) XL Olimpiada Geograficzna – finalista Tomasz Necio Międzynarodowy Konkurs Fizyczny
Lwiątko 2014 – tytuł TAON – Tomasz Necio
d) Olimpiada Biologiczna. Komitet Okręgowy
Olimpiady Biologicznej w Olsztynie zakwalifikował Annę Skrobut i Marię Zajączkowską

uczennice klasy IIIc do II etapu XLIV Olimpiady Biologicznej. Anna Skrobut zajęła I miejsce
w naszym Okręgu, ponadto jej praca została
zgłoszona do wyróżnienia. Marysia Zajączkowska zajęła V miejsce. Tym samym uczennice
znalazły się w grupie 17 osób na wysokich pozycjach. Pisemne zawody XLIV OB odbędą się
24 stycznia. Trzymamy kciuki.

e) Konkurs etiud teatralnych i filmowych „To
nie jest bilet w jedna stronę - droga bez uzależnień” organizowany przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lidzbarku Warmińskim. Z naszej szkoły udział
wzięły dwie grupy teatralne i dwa zespoły filmowe. Po raz kolejny zespół z naszej szkoły
otrzymał nagrodę główną, w tym roku grupa
„Yolo” (II B w składzie: Sylwia Lipkiewicz, Ada
Kamieniecka, Karolina Kozicka, Magdalena
Kacprowicz, Jakub Chomej, Paweł Baran, Karol
Kraczyna, Maciej Borowicz, Adam Dziadosz,
Natalia Cegiełka) za spektakl „Ona i pięć uzależnień”, a wyróżnienie grupa z Młodzieżowego
Domu Kultury „Senamator” prowadzona przez
Anetę Wiatrak, (z „Jagiellonki” w tym spektaklu
wystąpiły: Natalia Sienkiewicz, Magdalena Kacprowicz, Sylwia Mieczkowska, Agata Pachulska) za spektakl „Kres Internetu”.Wyróżnienie
w konkursie na etiudę filmową otrzymała grupa „Delta” (Julia Świder, Agata Stelmachowicz,
Monika Gromadka, Martna Werbicka, Kinga
Koziełło, Żaneta Górczyńska, Sylwia Mieczkowska, Karolina Jędrych) za film „Seligia siedem
grzechów głównych”. Ada Kamieniecka została
wyróżniona za grę aktorską. Nagrodzone i wyróżnione grupy obejrzały 21.11.2014 r.w Teatrze Komedia spektakl „Jak na wulkanie”.
f) Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej

I miejsce zdobyła drużyna dziewcząt Jagiellonki
w składzie: Magdalena Kierul, Patrycja Poniewierka, Magdalena Kacprowicz, Oliwia Pietkiewicz, Dominika Gromek, Martyna Pieczułajtis,
Sylwia Zachłowska, Weronika Lesiak, Aleksandra Hałuszczak, Justyna Kierul . Drużynę prowadzi pani Anna Kuźmowicz.
II miejsce drużyna chłopców w składzie: Paweł
Domaszczyński, Mateusz Stankiewicz, Maciej
Weryk, Radosław Szukiewicz, Piotr Patecki, Szymon Sokołowski, Rafał Gudaniec, Bartosz Jankowski, Szymon Szewczyk, Norbert Topczewski, Filip Kołodziejczak.

Aktywność uczniów
1. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli
udział w akcji poboru krwi zorganizowanego
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. Tym razem
zebrana krew zostanie przekazana do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na leczenie
Alicji Kuleszy. Dziewczynka jest leczona na neuroblastom (nowotwór- nerwiak płodowy).

2. 13 listopada „Jagiellonkę” odwiedzili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Głównym
celem ich wizyty była rekrutacja potencjalnych
dawców szpiku w naszym mieście. Zgłosiło się
łącznie 46 osób.
3. 23.10.2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w „Dniu informacyjnym Powiatowego
Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim – oferta dla młodych i przedsiębiorców”. Odbyło się
także rozstrzygnięcie konkursu „Mój przyszły
zawód”, w którym nagrodę główną zdobyła
Anna Skrobut z klasy IIIc, a wyróżnienia otrzymały Natalia Sienkiewicz (IIIa), Aleksandra Jasinowicz (IIa) i Magdalena Hryniewicz (Ib).
4. Uczniowie klasy III a Natalia Sienkiewicz
i Piotr Bednarek przystąpili do projektu „Swoi
i obcy? Jak powstawały miasta - początki osadnictwa miejskiego w Prusach” zorganizowanego przez Ośrodek Badań Naukowych im. W.
Kętrzyńskiego w Olsztynie. Pod kierunkiem
doktora Sławomira Skowronka przygotowali
prezentację na temat „Rozwój przestrzenny
Lidzbarka Warmińskiego do końca XV wieku.
Wybrane zagadnienia”. Została ona publicznie przedstawiona 20 listopada 2014 r. podczas stanowiącej finał projektu konferencji
naukowej przeprowadzonej na terenie OBN
z udziałem pracowników tej placówki oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie. Nasza prezentacja
uzyskała pochwałę organizatorów zarówno za
stronę merytoryczną, jak i sposób przekazu
(żywe słowo ilustrowane mapkami i obrazami,
ujęcie w konwencji dziennikarstwa śledczego).
5. Święto Biblioteki. 22 października 2014 r.
odbyła się impreza szkolna pod hasłem „Święto biblioteki”. Tym samym szkoła włączyła się
w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który rokrocznie świętowany
jest w październiku. W Jagiellonce w tym dniu
odbył się konkurs czytelniczy polegający na odgadnięciu cytatów ze znanych dzieł literackich.
Konkurs ten wygrała Karina Łukiańczyk z klasy
III a. Ponadto odbył się kiermasz ciast, z którego dochód zasilił księgozbiór biblioteki. Można
było obejrzeć wystawy zdjęć z historii szkoły
oraz wystawę książek wydanych przed 1939 rokiem, które stanowiły zrąb dzisiejszej biblioteki.

KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO
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Powiatowu Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Dzień Informacyjny PUP
w Lidzbarku Warmińskim

23 października 2014 r. w sali sportowej Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warmińskim odbył się „Dzień Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy
w Lidzbarku Warmińskim – oferta dla młodych
i przedsiębiorców”. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Powiatu Lidzbarskiego - Jan Harhaj
- wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu
Pracy w Lidzbarku Warmińskim - Bożeną Romasz.
Przedsięwzięcie realizowane było w ramach ogólnowojewódzkiej akcji informacyjnej pod nazwą
„Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach”, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas.
Celem wydarzenia było zachęcenie mieszkańców
powiatu do korzystania z usług Urzędu oraz przybliżenie im zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzonych
27 maja bieżącego roku dotyczących zwłaszcza
nowych form wsparcia skierowanych do osób bez-

robotnych oraz do pracodawców.
W ramach ww. przedsięwzięcia swoje stanowiska
zaprezentowało 39 wystawców. Wśród wystawców swoją ofertę przedstawili m.in. lokalni pracodawcy i przedsiębiorcy, szkoły wyższe i policealne,
instytucje szkoleniowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja
Pracy, Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
oraz gospodarz wydarzenia tj. Powiatowy Urząd
Pracy w Lidzbarku Warmińskim.
Uczestnicy Dnia Informacyjnego mieli możliwość
m.in. uzyskania szczegółowych informacji oraz
skorzystania z konsultacji ze specjalistami z poszczególnych instytucji, którzy zostali zebrani
w tym samym miejscu oraz o tej samej porze, po to,
aby jak najwięcej mieszkańców powiatu lidzbarskiego mogło skorzystać z ich usług.
W trakcie imprezy uczestnicy mogli również skorzystać z dodatkowej atrakcji jaką były bezpłatne
usługi stylizacji fryzur, makijażu czy też malowania
paznokci, świadczonych przez lokalnych przedsiębiorców i pracodawców z branży fryzjersko-kosmetycznej m.in. przez Panią Krystynę Dajnowską
prowadzącą od ponad 20 lat zakład fryzjerski, która wykonywała uczestnikom Dnia Informacyjnego
fikuśne fryzury, Panią Agnieszkę Bronakowską
właścicielkę Mobilnego Studia Urody „EMILIA”,
która pokazywała jak wykonać profesjonalny makijaż oraz Panią Izabelę Sudenis-Pokrzywę właścicielkę Studia Urody ISP i Panią Magdalenę
Kielak właścicielkę firmy Stylizacja Paznokci i Rzęs

„BLANKA”, które prezentowały techniki malowania paznokci.
W trakcie Dnia Informacyjnego ogłoszono również wyniki konkursu autorskiego
pn. „Mój przyszły zawód” adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego. Powiatowy Urząd Pracy przyznał
3 nagrody główne oraz
8 wyróżnień.
Łącznie w „Dniu Informacyjnym Powiatowego
Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim – oferta
dla młodych i przedsiębiorców” udział wzięło ponad 400 osób.

Straż Pożarna

„Darmowa czujka
dla Ciebie”
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ze Starostą Powiatu Lidzbarskiego Janem Harhajem doceniając powagę akcji społecznej „NIE dla czadu!”,
którą kolejny już rok prowadzi Państwowa Straż Pożarna, zachęca do udziału
w akcji promocyjnej „Darmowa czujka
dla Ciebie”. Aby wziąć w niej udział należy wypełnić kupon zamieszczony w tygodniku Gazeta Lidzbarska odpowiadając poprawnie na pytanie i odesłać lub
dostarczyć go na adres KP PSP w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 8 .
Wybór osoby, która otrzyma darmową
czujkę nastąpi w drodze losowania.
Losowanie odbywać się będzie w każdy czwartek począwszy od 6 listopada
2014 r. w siedzibie lidzbarskiej komendy. W losowaniu udział biorą tylko te
kupony w których zaznaczona jest prawidłowa odpowiedź na pytanie. Kupony spośród których losowany będzie
szczęśliwy kupon w danym tygodniu,
po losowaniu będą niszczone i nie będą
uwzględniane w kolejnych. Nazwisko
osoby szczęśliwego kuponu w danym
tygodniu będzie zamieszczane na stronie internetowej www.strazlidzbark.pl
. Odbioru czujki będzie można dokonać
w siedzibie straży pożarnej w uzgodnionym telefonicznie terminie. Czujki zakupione przez Starostwo Powiatowe przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców
powiatu lidzbarskiego.
Akcja promocyjna prowadzona będzie
do wyczerpania zapasów.

CZUJKA TLENKU WĘGLA I DYMU
MOŻE URATOWAĆ TWOJE ŻYCIE
Imię i nazwisko
Nr telefonu

...…..………………………..
..…………………………….

Pytanie !
Z jaką częstotliwością powinno odbywać się
czyszczenie przewodów kominowych pieca
na paliwo stałe?
o raz w roku ,
o co najmniej 2 razy w roku,
o co najmniej raz na 3 miesiące.
Data wypełnienia kuponu…………………..
Wszystkie dane zawarte w niniejszym
formularzu dostępne są tylko i wyłącznie
organizatorom akcji i wykorzystane na jej
potrzeby.

Akcja krwiodawstwa

2 października 2014 roku w siedzibie
lidzbarskiej komendy PSP odbyła się
kolejna akcja krwiodawstwa, podczas
której na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Olsztynie oddano 17,5 litra krwi.
Lidzbarscy strażacy, druhowie z OSP
oraz młodzież lidzbarskiej „Jagiellonki”

i „Rolniczka” po raz kolejny udowodnili,
że wspólna inicjatywa może zakończyć
się sukcesem. Zainteresowanie akcją
było naprawdę duże. Łącznie podczas
akcji poboru krwi zgłosiło się 64 dawców, z czego 42 oddało krew. Tak liczna
grupa ucieszyła zarówno organizatorów - KP PSP w Lidzbarku Warmińskim
jak również pracowników Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. „Dziękujemy wszystkim dawcom,
a w szczególności opiekunom młodzieży Pani Marzenie Fenkanin oraz Renacie
Kabała” - podsumował akcję Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim st. kpt.
Marek Pasławski.

Ćwiczenia
Komendanta
Powiatowego PSP
7 listopada 2014 r. ok. godz. 9.00 w hali
produkcyjnej zakładu Polmlek przy ul.
Topolowej w Lidzbarku Warmińskim,
w wyniku zwarcia silnika znajdującego
się w ciągu technologicznym, doszło do
zapalenia się mleka w proszku. Pożar
rozprzestrzeniał się na całą instalację.
W hali w chwili wybuchu pożaru znajdowało się sześć osób. Cztery osoby wyszły
z obiektu przed przybyciem Straży Pożarnej, dwie znajdowały się w środku.
Tak wstępnie przedstawiał się scenariusz ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim.
W dalszej części ćwiczenie wymagało
podjęcia działań z zakresu ratownictwa

chemicznego. Podczas prowadzenia
działań ratowniczo–gaśniczych na terenie zakładu doszło do uszkodzenia
beczki z wodorotlenkiem sodu. W trakcie transportu przez nieostrożność kierowcy wózka widłowego upadła jedna
z beczek i uległa rozszczelnieniu. Na
miejsce zdarzenia zadysponowane
zostały trzy zastępy z lidzbarskiej jrg
GBARt 2/20, GBARt 2,5/25,SHD 23, następnie w dalszej kolejności zastęp z
OSP Rogóż oraz zastępy z OSP Kiwity i
OSP Żegoty.
Strażacy ugasili pożar, ewakuowali dwie
nieprzytomne osoby, które przekazali
zespołowi ratownictwa medycznego.
Natomiast przy epizodzie chemicznym wyznaczona została strefa, w której dokonano pomiarów. Ratownicy
w ubraniach gazoszczelnych ewakuowali osobę poszkodowaną ze strefy
niebezpiecznej, zabezpieczyli wyciek
i dokonali przepompowania niebezpiecznej substancji do nowej beczki.
Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod działania oraz technik
ratowniczych podczas zdarzeń w obiektach produkcyjnych. Bacznym obserwatorem ćwiczeń był dyrektor techniczny
zakładu Polmlek oraz pracownik ds.
zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

