
Styczeń
Podsumowanie konkursu „Darmowa Czujka 
dla Ciebie”.
18 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku War-
mińskim odbyło się podsumowanie konkur-
su “Darmowa Czujka dla Ciebie”. W trakcie 
trzech miesięcy do mieszkańców powiatu 
lidzbarskiego trafiło 12 czujek tlenku węgla.  
Fundatorem nagród był Starosta Powiatu Lidz-
barskiego Jan Harhaj, który przy współudziale 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Lidzbarku Warmińskim zorganizował 
akcję promocyjną. 

Porozumienie z Warmińsko-Mazurskim 
Odziałem Straży Granicznej w Kętrzynie
Powiat Lidzbarski reprezentowany przez Sta-
rostę Lidzbarskiego – Pana Jana Harhaja oraz 
Wicestarostę Lidzbarskiego – Pana Jarosława 
Koguta 27 stycznia 2017 r. podpisał porozumie-
nie z Warmińsko-Mazurskim Odziałem Straży 
Granicznej w Kętrzynie, reprezentowanym przez 
Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Straży Granicznej płk SG Tomasza Semeniuka, 
w obecności ppłk Sławomira Cioka - Komen-
danta Placówki Straży Granicznej w Górowie 
Iławeckim. Przedmiotem umowy jest wsparcie 
dodatkowych służb poprzez wzmocnienie patro-
li przez Straż Graniczną oraz Komendę Powiato-
wą Policji w Lidzbarku Warmińskim na drogach 
powiatu lidzbarskiego, jak również na szlakach 
komunikacyjnych w zakresie zwalczania niele-
galnego przekraczania granicy państwa. Dzięki 
dotacji udzielonej przez powiat lidzbarski do Pla-
cówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim 
trafi sprzęt, który zapewni odpowiednie warunki 
do wykonywania ww. zadań.

Fot. Moment podpisania porozumienia

Luty  
Kwalifikacja wojskowa 2017
Zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkim Pla-
nem Kwalifikacji Wojskowej  w 2017 roku, 
31.01-15.02.2017 r. na terenie działania Sta-
rosty Lidzbarskiego została przeprowadzona 
kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Le-
karska w Lidzbarku Warmińskim odbyła łącznie 
12 posiedzeń. W tym okresie przebadano 190 
osób, w tym 178 – rocznika podstawowego, 
12 – rocznika starszego.

Mistrzostwa Województwa Kadetów i Junio-
rów w zapasach w stylu klasycznym
12 lutego 2017 r. w sali sportowej przy Zespo-
le Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku 
Warmińskim odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Kadetów i Juniorów w zapasach w 

stylu klasycznym. Organizatorem wydarzenia 
była sekcja zapaśnicza LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński. Jednym ze sponsorów imprezy 
był powiat lidzbarski, który reprezentował Sta-
rosta Lidzbarski Jan Harhaj. Miał on okazję do 
wręczenia naród najlepszym sportowcom mi-
strzostw.

Powiatowe eliminacje XXII Wojewódzkiej 
Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej
16 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym 
w Lidzbarku Warmińskim odbyły się powiato-
we eliminacje XXII Wojewódzkiej Olimpiady 
Wiedzy o Obronie Cywilnej. Tegoroczna edycja 
olimpiady, której celem była przede wszystkim 
popularyzacja problematyki obrony cywilnej 
wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów 
z terenu powiatu lidzbarskiego. Wzięło w niej 
udział 10 osób (pięć dwuosobowych zespo-
łów) wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 
Pan Jan Harhaj Starosta Lidzbarski podzięko-
wał przybyłej młodzieży oraz ich opiekunom 
za zaangażowanie i zainteresowanie tematyką 
obrony cywilnej i bezpieczeństwa.

Oficjalne spotkanie z Głową Administracji Re-
jonu Bagrationowskiego
17 lutego 2017 r. delegacja Powiatu Lidzbar-
skiego w składzie Starosta Lidzbarski Pan 
Jan Harhaj oraz Wicestarosta Lidzbarski Pan 
Jarosław Kogut przebywała w Rejonie Bagra-
tionowskim, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z 
Głową Administracji Rejonu Bagrationowskie-
go Panem Karafielowem Jurijem Leonidowi-
czem. Na spotkaniu zostały omówione zadania 
przyjęte do realizacji w roku 2017. Ponadto od-
była się wymiana informacji w sprawie możli-
wości realizacji projektów w ramach programu 
Polska – Rosja. 
 

 
Fot. Starosta Lidzbarski oraz wicestarosta lidz-
barski podczas oficjalnego spotkania z Głową 
Administracji Rejonu Bargationowskiego

Marzec 
Nowy ambulans na drogach powiatu lidzbar-
skiego 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku War-
mińskim wzbogacił się o nowoczesną karetkę 
typu „S”. Samochód wraz z wyposażeniem 
został zakupiony z dotacji celowej Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego oraz środków 
przekazanych przez samorządy: Powiatowy 
i Gminne. W uroczystości przekazania nowej 
karetki, która miała miejsce 1 marca 2017 r., 
wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Jacek 
Protas, Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wójt 
Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis i 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Agnieszka 
Lasowa, lekarze oraz ratownicy medyczni. Sa-
mochód poświęcił ks. Roman Chudzik.

Wyróżnienie dla Starostwa Powiatowego 
9 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym 
w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spot-
kanie, podczas którego Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Olsztynie Pan Krzysztof Kuriata wraz z 
Panem Andrzejem Makowskim – Samodzielne 
stanowisko ds. koordynacji szkoleń i ćwiczeń 
wręczyli, Panu Staroście Janowi Harhajowi 
oraz Wójtowi Gminy Kiwity Panu Wiesławowi 
Tkaczukowi wyróżnienie za całokształt działal-
ności i osiągnięcia Starostwa Powiatowego w 
realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego w 2016 roku.

Fot. Starosta Jan Harhaj, wójt Wiesław Tkaczuk 
oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Ma-
zurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Spotkanie Wojewody Warmińsko - Mazur-
skiego z panem starostą, burmistrzami i 
wójtami oraz dyrektorami szkół powiatu lidz-
barskiego
10 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym 
w Lidzbarku Warmińskim Wojewoda Warmiń-
sko - Mazurski Pan Artur Chojecki spotkał się 
z panem starostą, burmistrzami i wójtami oraz 
dyrektorami szkół powiatu lidzbarskiego. Po-
ruszana tematyka reformy oświaty wzbudzała 
wśród zebranych wiele emocji i wątpliwości. 
Przede wszystkim samorządowcy zwrócili 
uwagę na zbyt krótki czas wprowadzania re-
formy, brak podstaw programowych, problemy 
z organizacją sieci szkół w gminach wiejskich, 
jak również na koszty jakie muszą ponieść w 
związku z reorganizacją szkół. Poproszono 
Pana Wojewodę o przekazanie powyższych 
postulatów i sugestii do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Fot. Wojewoda Artur Chojecki w trakcie spot-
kania starostą, burmistrzami, wójtami oraz dy-
rektorami szkół powiatu lidzbarskiego

Wspólne posiedzenie Konwentu Powiatów: 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
Łódzkiego
16-18 marca 2017 r. w Termach Warmińskich 
w Lidzbarku Warmińskim odbyło się wspólne 
posiedzenie Konwentu Powiatów Wojewódz-
twa Warmińsko – Mazurskiego oraz Konwentu 
Powiatów Województwa Łódzkiego. Rozpoczął 
je gospodarz powiatu lidzbarskiego – Starosta 
Lidzbarski Pan Jan Harhaj, który powitał wszyst-
kich uczestników zgromadzonych na sali. Obra-
dom przewodniczyli Pan Wacław Strażewicz 
– Starosta Giżycki oraz Pan Stanisław Cubała 

– Starosta Piotrkowski. We wspólnym posie-
dzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: 
Pan Jacek Protas – Poseł na Sejm RP, lek. wet. 
Dorota Daniluk – Zastępca Warmińsko-Mazur-
skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, lek. 
wet. Krzysztof Rudziński – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim. Tema-
tyka spotkania związana była z zapobieganiem 
oraz zwalczaniem ptasiej grypy i pomoru świń. 
Kolejnym tematem były zagadnienia dotyczące 
bieżących spraw samorządu powiatowego w 
kontekście prac sejmowych. 

 
Fot. Starosta Lidzbarski Pan Jan Harhaj wita 
uczestników przybyłych na Konwent

Podziękowania włodarzy lidzbarskich dla ho-
dowców bydła mlecznego
20 marca 2017 r. w Lidzbarku Warmińskim 
odbyło się spotkanie Hodowców Bydła 
Mlecznego z powiatu lidzbarskiego i barto-
szyckiego, podsumowujące wyniki oceny 
wartości użytkowej bydła mlecznego za rok 
2016. Spotkanie zorganizowała Polska Fede-
racja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
w Warszawie, Oddział w Olsztynie oraz War-
mińsko- Mazurski Związek Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie. Podczas spotkania, 
Pan Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbar-
ski, uroczyście podziękował hodowcom za 
osiągnięcie wysokich wyników i życzył owoc-
nego dalszego działania, a także satysfakcji i 
radości z wykonywanej pracy, wręczając w 
imieniu Pana Jana Harhaja - Starosty Lidzbar-
skiego, statuetki i upominki wyróżniającym 
się hodowcom bydła mlecznego z powiatu 
lidzbarskiego.

Oficjalne spotkanie z Głową Administracji Re-
jonu Bagrationowskiego
22 marca 2017 roku Starosta Lidzbarski Pan 
Jan Harhaj oraz Wiceprezes Zarządu Warmiń-
sko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej w Olsztynie Pan Andrzej Dowgiałło 
udali się z wizytą do Miasta i Rejonu Bagratio-
nowsk w Federacji Rosyjskiej. Uczestniczyli w 
oficjalnym spotkaniu z Głową Administracji Re-
jonu Bagrationowskiego Panem Karafielowem 
Jurijem Leonidowiczem. Rozmowy dotyczyły 
przede wszystkim omówienia potencjalnej 
współpracy turystycznej pomiędzy przedsię-
biorcami z powiatu lidzbarskiego oraz Miasta 
i Rejonu Bagrationowskiego w Federacji Ro-
syjskiej.

Pożegnanie Dyrektora Młodzieżowego Domu 
Kultury w Lidzbarku Warmińskim
30 marca 2017 r. podczas XXIV Sesji Rady Po-
wiatu Lidzbarskiego miało miejsce uroczyste 

pożegnanie Dyrektora Młodzieżowego Domu 
Kultury w Lidzbarku Warmińskim Pani Ewy 
Giedryś, która 27 marca 2017 r. odeszła na 
emeryturę. Podziękowania za rzetelną i wielo-
letnia pracę na rzecz rozwoju kultury powiatu 
lidzbarskiego oraz życzenia zdrowia i realizacji 
marzeń złożyli emerytce starosta Jan Harhaj i 
wicestarosta Jarosław Kogut.

„Wymiana oświetlenia na energooszczędne 
w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbar-
skiego”
Powiat lidzbarski zrealizował zadanie pn: 
„Wymiana oświetlenia na energooszczędne 
w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbar-
skiego”. Instalacja nowego oświetlenia energo-
oszczędnego pozytywnie wpłynie zarówno na 
jakość oświetlenia, poprawę warunków pracy, 
a przede wszystkim na redukcję wykorzysty-
wanej energii elektrycznej, jak również ograni-
czenie emisji CO2. Modernizacja energetyczna 
podyktowana była koniecznością dostosowa-
nia sal dydaktycznych do wymogów określo-
nych w przepisach BHP.
Zakres zamówienia obejmował dostawę oraz 
montaż systemów oświetleniowych opartych 
na technologii LED w następujących placów-
kach oświatowych:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku 
Warmińskim, Zespół Szkół Zawodowych w 
Lidzbarku Warmińskim, Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, Ze-
spół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ornecie.
Całkowity koszt zamówienia wyniósł – 
747 330,00 zł. Wykonawcą była firma LEDE-
OS Sp. z o.o. sp.k.  mająca swoją siedzibę w 
Katowicach. Zadanie zostało zrealizowane przy 
udziale środków pochodzących z WFOSiGW w 
Olsztynie.

Konkurs Fotograficzny „Lasy Warmińskie i 
Ich Mieszkańcy”
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