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Lidzbark Warmiński, kwiecień, maj, czerwiec 2015 r.

KWARTALNIK

POWIATU LIDZBARSKIEGO
II Powiatowy
Piknik Rodzinny
30 maja 2015 roku na parkingach Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbył się II
Powiatowy Piknik Rodzinny.
Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – gospodarz pikniku. Swoimi osobami imprezę zaszczycił także Piotr Cieśliński – Poseł na Sejm RP, Jacek Protas
-Wicemarszałek naszego województwa, Jacek Wiśniowski –
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz Fabian Andrukajtis
– Wójt Gminy Lidzbark Warmiński.
Wspólna zabawa i integracja, konkursy, animacje dla dzieci,
korzystanie ze zjeżdżalni dmuchanych, trampoliny, zabawy
z klaunami, grochówka, bigos oraz kiełbaski z grilla, lody
sponsorowane przez PSS Społem w Lidzbarku Warmińskim
zadowoliły najmłodszych gości. Każdy mógł uwiecznić swój
udział w imprezie poprzez wykonanie pamiątkowej fotografii w Fotobudce, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Wśród uczestników Pikniku znaleźli się prawdziwi artyści, którzy upatrzyli sobie kramik rzemieślniczy, w którym
mogli ulepić z gliny dzieło swoich marzeń, a nawet pomalować wcześniej przygotowane odlewy gipsowe.

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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ciąg dalszy z okładki
Nie zabrakło też pokazu sprzętu strażackiego,
policyjnego i wojskowego. Niezawodna riksza
strażacka zapraszała wszystkich do przejażdżki
zaś inną formę przejażdżki - konnej, zaproponował Klub Jeździecki „Kamińskich” z Ignalina.
Nie tylko dzieci mogły skorzystać z naszych
atrakcji. Z symulatora dachowania i zderzeń
w ramach prowadzonej przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie kampanii społecznej pn. „Rodziny – główny partner
edukacji komunikacyjnej” mogli skorzystać dorośli widzowie. A wrażenia były naprawdę niezapomniane. Kto nie spróbował, niech żałuje.
Patronat medialny Powiatowych Pikników Rodzinnych objęło Radio Olsztyn, TVP Olsztyn oraz
TVLidzbark.
Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się
przy organizacji Powiatowego Pikniku Rodzinnego. Serdeczne i szczególne podziękowania
kieruje do darczyńców tegorocznych Pikników.
Byli to:

1. Piotr Cieśliński – Poseł na Sejm RP
2. Jerzy Niedźwiecki – Prezes PSS Społem w Lidzbarku Warmińskim
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Olsztynie
4. Jacek Jankowski – Zakład Optyczny w Lidzbarku Warmińskim
5. Piotr Głodowski – BUDOKOP w Lidzbarku
Warmińskim
6. Markety Budowlane „Jasam” w Lidzbarku
Warmińskim
7. Grupa POLMLEK Lidzbark Warmiński
8. DREWLAND w Lidzbarku Warmińskim
9. PHU Szkło Lidzbark Warmiński
10. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lidzbarku Warmińskim
11. Klub Jeździecki „Kamińskich” w Ignalinie
12. AGROVIS w Lidzbarku Warmińskim
13. Hurtownia Materiałów Budowlanych AGAT
w Lidzbarku Warmińskim
14. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu
15. Zbigniew Fijarczyk – Firma An-ter w Ornecie

16. Radosław Marcinkowski i Dariusz Kowalewski –
Firma PRDB Orneta
17. Bogusław Ferenc – Prywatny Zakup Ziemiopłodów
18. Piotr Matusik – Nadleśnictwo Orneta

Wiadomości Starostwa

I Powiatowy Piknik Rodzinny
w Ornecie
31.05.2015 r. na placu przy Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Ornecie odbył się I Powiatowy Piknik Rodzinny. Piknik otworzył Starosta Powiatu
Lidzbarskiego Pan Jan Harhaj. Impreza rozpoczęła się występami artystycznymi dzieci i młodzieży z Przedszkola Nr 2, Szkół Podstawowych
Nr 1 i Nr 4 oraz Gimnazjów Nr 1 i Nr 2 w Ornecie. W trakcie Pikniku wszystkie dzieci mogły korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, na placu były
zorganizowane animacje dla dzieci oraz malowanie twarzy. Zespół Szkół Ogólnokształcących
prowadził gry i zabawy sportowe z atrakcyjnymi nagrodami. Odbył się chodnikowy konkurs
plastyczny nt.: „Mama, Tata i My” – wspólnie
malujemy. Wojsko, Policja i Straż Pożarna przeprowadzili pokaz swoich sprzętów. Odbył się
również II Festiwal Piosenki ,,SMOKORYKI” oraz
konkurs na najlepszy strój ,,Księżniczki, Smoki,
Rycerze”.
Można było poczęstować się bigosem, grochówką, kiełbaskami oraz napojami.
Imprezie towarzyszyła przepiękna pogoda, zachęcająca do spędzania czasu na powietrzu.
Do wspólnej zabawy zachęcały bajkowe postacie animatorów. Piknik cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców Ornety
i okolic. Mamy nadzieję, że w następnym roku
spotkamy się również w tak licznym gronie.

Sponsorami Pikniku byli:
Pan Zbigniew Fijarczyk – Firma An-ter, Pan Radosław Marcinkowski i Pan Dariusz Kowalewski
– Firma PRDB, PKS Elbląg, Pan Bogusław Ferenc
– Prywatny Zakup Ziemiopłodów oraz Pan Piotr
Matusik – Nadleśnictwo Orneta.

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w Lidzbarku Warmińskim – otrzymał Odznakę za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych. Serdecznie gratulujemy.

Podpisanie umowy
na wyposażenie Term
Warmińskich
15 maja 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
podpisano umowę, której przedmiotem jest
dostarczenie przez Wykonawcę na adres wskazany przez Zamawiającego mebli i wyposażenia, wraz z wszelkimi czynnościami takimi jak:
montaż i ustawienie dostarczonych mebli, przymocowanie do ścian, zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego oraz ich uruchomienie.

Starosta Uhonorowany

Stronami umowy jest Zarząd Powiatu Lidzbarskiego, reprezentowany przez Starostę Lidzbarskiego – Jana Harhaja i Wicestarostę Lidzbarskiego – Jarosława Koguta oraz Wykonawca
firma MARTELA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marcina Rutkowskiego.
W uroczystości udział wziął także Burmistrz
Lidzbarka Warmińskiego – Jacek Wiśniowski.

Organizatorami Pikniku byli:
Starosta Powiatu Lidzbarskiego – Pan Jan Harhaj, Burmistrz Ornety – Pan Ireneusz Popiel, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie, Miejski Dom
Kultury w Ornecie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie.
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Szkolnictwo zawodowe wobec
oczekiwań i wymagań
rynku pracy

Młodzieżowy Dom Kultury

Życie bajką jest

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas występów majowych pod
Wysoką Bramą. Wszystkim uczestnikom konkursu
i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów na scenie.

Sukcesy pracowni wokalnej

12 maja 2015 roku odbyło się spotkanie pn. “Szkolnictwo zawodowe wobec oczekiwań i wymagań
rynku pracy”, w którym swój czynny udział wziął
Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj.
Przybyłych przedsiębiorców lokalnych, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lidzbarskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty – Panią Grażynę Przasnyską, serdecznie
przywitał Jerzy Niedźwiecki – Prezes Warmińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj.
Podczas dyskusji skupiono się na tematach szkolnictwa zawodowego województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym naciskiem na Powiat Lidzbarski.

Ostatni dzwonek
Nadszedł czas pożegnania kolejnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lidzbarskiego. W piątek – 24 kwietnia 2015 roku,
z tej okazji odbyły się uroczyste akademie, podczas których po raz ostatni, dyrektorzy i grono
pedagogiczne mogli spotkać się z tegorocznymi maturzystami, aby wręczyć im świadectwa
ukończenia szkoły. W tym dniu wyróżnienia
otrzymało również wielu zdolnych uczniów,
którzy mogą pochwalić się wysoką średnią ocen
lub innymi osiągnięciami i sukcesami.
Wiele ciepłych słów do maturzystów skierował
Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj, który uczestniczył w uroczystościach w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim oraz Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim. „Życzę Wam trafnych wyborów, optymi-

zmu, dużo wiary we własne siły, pomyślności
na egzaminie, satysfakcjonujących wyników
oraz uzyskania indeksu wymarzonej uczelni.
Wykorzystajcie wiedzę, którą gromadziliście
przez lata nauki, bo to, czego się już nauczyliście i to, co dopiero przed Wami, będzie miało ogromny wpływ na całą Waszą przyszłość.
Bądźcie więc mądrymi architektami własnej
przyszłości – spuentował Starosta.

Słowa wdzięczności usłyszeli również pedagodzy, Rady Rodziców oraz rodzice tegorocznych
abiturientów. Starosta dziękował im za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i jej społeczności, za motywowanie do działania oraz za codzienną żmudną pracę z młodzieżą.
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28 marca 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, odbyło
się uroczyste podsumowanie XIX Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”.
Jak co roku, konkurs podzielony był na dwie kategorie: literacką i plastyczną.
W części literackiej dzieci i młodzież nadesłali 282
prace w tym 139 utworów pisanych prozą i 93
utwory poetyckie. Część plastyczna konkursu polegała na wykonaniu ilustracji do jednej z najstarszych bajek pani Ireny – “O synku Jasinku i złotym
ziarenku”. Nadesłano 449 fantastycznych rysunków, wykonanych różnorodnymi technikami.
Komisje oceniające zarówno prace literackie, jak
i plastyczne miały bardzo trudne zadanie, gdyż
trzeba było wybrać te najciekawsze i najpiękniejsze. Nagrodzono w części literackiej w podziale na
kategorie wiekowe 29 osób. Natomiast w części
plastycznej 33 osoby.

Talenty wokalne z MDK

30 kwietnia 2015 r., w Lidzbarskim Domu Kultury odbył się Konkurs Piosenki Polskiej - Słowik
2015, w którym wzięli udział uczestnicy pracowni
wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny
Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, prowadzonej
przez Panią Małgorzatę Habudę. Młode talenty
po raz kolejny zaprezentowały swój warsztat wokalny, zdobywając zaszczytne miejsca w swoich
kategoriach wiekowych. Wychowankowie MDK
zdominowali tegoroczny konkurs uzyskując wysokie wyniki. W kategorii szkół podstawowych, klas
I - III, drugie miejsce zajęła Małgorzata Głodowska,
trzecie miejsce Alicja Czyrko, wyróżniono występy
Kingi Romasz i Diany Baranowskiej. W tej samej
kategorii, jako zespół na drugim miejscu znalazły
się Karolina Dworzańska z Anielą Kurasz. W kategorii IV - VI, zaszczytne pierwsze miejsce zdobyła
Julia Babik, drugie miejsce Magdalena Wronowska, trzecie miejsce wyśpiewał Dawid Kaczyński
zaś wyróżnienie otrzymała Oliwia Pauperowicz.
W kategorii szkół gimnazjalnych drugie miejsce
zajęła Julia Zielińska. W ostatniej kategorii wiekowej szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych,
pierwsze miejsce wyśpiewała Agata Graczyk, zaś
na drugim miejscu znalazła się Marta Dadura.

W XVI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Europejskiej, który odbył się w Pałacu Młodzieży w Olsztynie, podczas przesłuchań do konkursu 14 kwietnia 2015r., zakwalifikowano wszystkie uczestniczki
z MDK: Julię Zielińską, Zuzannę Wołk, Martę Dadurę oraz Agatę Graczyk. W finale konkursu, który
odbył się 15.04.2015r., nagrodę główną GRAND
PRIX zdobyła Agata Graczyk, natomiast wyróżniona została Marta Dadura. Szczególny zachwyt
wzbudziła tegoroczna maturzystka Agata Graczyk,
która otrzymała zaproszenie do rozwijania kunsztu wokalnego na wydziale wokalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W komisji oceniającej
występy wokalne zasiedli: mgr Iwona Łazicka-Pawlak - dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie, prof.
Leszek Szarzyński – dyrektor Instytutu Muzyki Uniwersytetu W-M, prof. Józef Wojtkowiak - nauczyciel akademicki Uniwersytetu W-M, mgr Irmina
Kaczor - specjalistka w zakresie języka angielskiego. Jury przewodniczył dr Grzegorz Lewandowski specjalista od emisji głosu, nauczyciel akademicki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Kolejnym wydarzeniem, w którym wzięły udział
uczestniczki pracowni Pani Małgorzaty był przeprowadzony w dniach 17-18.04.2015r., VI Wojewódzki Przegląd Wokalny „Komu Piosenkę”
w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach.
W kategorii Szkół Podstawowych – klasy I – III,
drugie miejsce zajęła Alicja Czyrko. Wyróżnienia
w konkursie otrzymały: Kinga Romasz i Małgorzata Głodowska. W kategorii Szkół Podstawowych
– klasy IV – VI, trzecie miejsce zajęła Magdalena
Wronowska. Wyróżnione zostały: Maja Klepacka i Julia Babik. Następnego dnia 18.04.2015r.,
w kategorii Szkół Gimnazjalnych, trzecie miejsce
wyśpiewała Zuzanna Wołk, zaś w kategorii Szkół
Ponadgimnazjalnych, pierwsze miejsce otrzymała
Agata Graczyk.

Szanujmy wspomnienia
20 kwietnia 2015r., w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, odbył się kolejny - trzeci koncert z cyklu „Szanujmy
wspomnienia”. Tym razem adresatem spotkania
byli rodzice uczestników zajęć wokalnych i teatralnych. Muzyka przeplatana tekstem poetyckim zawitała do pracowni teatralnej wnosząc podniosły,
wiosenny nastrój.
W kameralnej atmosferze rodzice mieli możliwość
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podziwiać talenty dzieci, które wystąpiły na scenie
w prezentacjach solistów pod tytułem „Tyle słońca
w całym mieście”. Muzycznych przeżyć dostarczyły Oliwia Pauperowicz, Magda Wronowska, Maja
Klepacka, Angelika Krawczyk, Julia Babik, Wiktoria
Głodowska oraz Dawid Kaczyński z pracowni wokalnej Pani Małgorzaty Habudy. Niepowtarzalnych
emocji dodał popis młodych aktorów: Olafa Mikołajczyka, Olimpii Łokuciejewskiej i Patrycji Kłosowskiej. Sugestywne, wygłaszane z ekspresją monologi wykonawców oczarowały widzów i zachwyciły
pokazem umiejętności teatralnych.
Tego popołudnia mogliśmy zanurzyć się w nurt
artystycznych doznań, które na chwilę pozwoliły
oderwać się od codzienności. Klimat spotkania
spowodował, by na moment powiał wiosenny
wiatr, który wraz z magicznymi nutkami wprawił
serca w ruch i uniósł zaszczytną widownię nad
wszystkimi problemami.
W imieniu dyrekcji i nauczycieli, wicedyrektor,
Anna Wiatrak, podziękowała rodzicom za obecność i stałą współpracę z MDK, wyrażając uznanie słowami: „Wielkim szczęściem jest nam dane
pracować wśród kwiatów, naszych uczestników.
To oni, na co dzień, tworzą kwitnącą wiosnę, rozwijającą swoje pączki talentem. Poprzez wspólne
działania, z dnia na dzień, stają się szlachetnymi
diamentami ukrytymi w płatkach artystycznych
dusz, by rozbłysnąć blaskiem gwiazd.”

i interpretację poetyckiego tekstu wygłoszonego
przez Olimpię dostrzegło jury, przyznając I miejsce
w Rejonowych Eliminacjach XXXIII Wojewódzkiego
Konkursu „Spotkania Poezją”.
To był przedostatni etap w drodze do zwieńczenia deklamacyjnych zmagań. Jako jedyna reprezentantka powiatu lidzbarskiego, w najmłodszej
kategorii tej dziedziny artystycznej, będzie ambasadorem naszego regionu 12 czerwca 2015r.,
w Olsztynie.
Gratulujemy i życzymy sukcesu w słownej rywalizacji na szczeblu województwa warmińsko- mazurskiego.

III Powiatowy Przegląd Piosenki
„Zaśpiewaj mi...”

III Powiatowy Przegląd Piosenki „Zaśpiewaj mi...”
20 maja 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury
odbył się III Powiatowy Przegląd Piosenki „Zaśpiewaj mi...”
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 53
młodych uczestników w tym soliści i zespoły ze
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych naszego powiatu (Lidzbark Warmiński, Kraszewo,
Kiwity, Krekole, Wilczkowo, Orneta, Bażyny). Przegląd przebiegał w trzech kategoriach wiekowych.
Najmłodszą grupę wokalistów stanowiły dzieci
3-4-letnie, kolejną – 5-6-letnie, a najstarszą grupą
były 7-9-latki.
Wyniki konkursu na www.mdklw.pl

Sukces pracowni teatralnej MDK
Już po raz XXXIII, w Lidzbarskim Domu Kultury,
odbywały się eliminacje miejskie i rejonowe Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”. Dwa
etapy pokonała Olimpia Łokuciejewska, uczest-

ZSiPO w Lidzbarku
Warmińskim

rzut kulą:
I miejsce Sylwia Zych
6 m. Magdalena Pozarzycka
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Drużyna złożona z klubowiczów naszego „Warmiaka” zajęła piąte miejsce w „Finale szkolnej ligi
strzeleckiej” z reprezentantami naszej szkoły: Karoliną Karbownik, Kamilem Wronowskim i Sandrą
Gargulą.
16 maja 2015 r. w Iławie w czasie Otwartych Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy
Rezerwy Ligi Obrony Kraju Sandra Gargula z klasy
III TŻiUG zajęła IV miejsce w klasyfikacji generalnej
kobiet.

Erasmus+
Projekt „Bretońskie „Specialite de la maison” - staż
zawodowy we Francji” aplikowany przez Zespół
Szkół i Placówek Oświatowych w konkursie programu Erasmus+ pomyślnie przeszedł procedurę
konkursową i został decyzją Narodowej Agencji
Programu zatwierdzony do realizacji. Oznacza to,
że szesnaścioro naszych uczniów jesienią 2016 r.
wyjedzie na staż zawodowy do przepięknego regionu Bretanii, gdzie będzie mogło podwyższyć
umiejętności zawodowe w dziedzinie gastronomii.
Autorem i koordynatorem projektu jest Adam
Brodowski, dyrektor szkoły.

I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Chłopców

Mistrzostwa w Pasłęku

27. 05.2015 odbyły się Mistrzostwa Województwa
SZS w Lekkiej Atletyce w Pasłęku. Czteroosobowa
reprezentacja naszej szkoły zajęła następujące
miejsca:

niczka pracowni teatralnej Młodzieżowego Domu
Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. Z osobistym wdziękiem i wiarygodnością
zinterpretowała wiersz Hanny Niewiadomskiej pt.
„Kropka”, pokazując oratorski kunszt. Naturalność

Szkolne Koło Strzeleckie ma już na swoim koncie
pierwsze „Wielkie Sukcesy”. Na otwartych zawodach strzeleckich z okazji Dnia Kobiet w konkurencji „Pistolet Sportowy” pierwsze miejsce zajęła
Sandra Gargula, z klasy III TŻiUG, z kolei w klasyfikacji ogólnej (pistolet, karabin) pierwsze miejsce
zgarnęła Karolina Karbownik z III TOT.

bieg na 800 metrów:
4 m. Ilona Jarząbek
skok w dal
5 miejsce Karolina Zagozdon

29.05.2015 r. na Orliku przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim odbył się I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców.
Patronat honorowy nad zawodami objął Starosta
Powiatu Lidzbarskiego Pan Jan Harhaj. Do turnieju
zgłosiły się drużyny z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Klasyfikacja
końcowa przedstawia się następująco: I miejsce
Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, II miejsce Gimnazjum nr 2 W Lidzbarku
Warmińskim, III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornecie, IV miejsce Gimnazjum
w Kiwitach, V miejsce Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych W Lidzbarku Warmińskim, VI miejsce Gimnazjum w Ornecie, VII miejsce Gimnazjum
w Kraszewie, VIII miejsce Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy. Dodatkowo wręczono nagrody:
najmłodszy zawodnik: Mikołaj Jakubczyk – Gimnazjum Kiwity, najlepszy bramkarz: Damian Bosak – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, najlepszy strzelec : Sebastian
Dzierzkiewicz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
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w Ornecie, Mvp turnieju: Cezary Żuk – Gimnazjum
Nr 2 w Lidzbarku Warmińskim.

Konkurs napoleoński
14 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły, tradycyjnie już niejako, wzięli udział w kolejnej edycji
powiatowego Konkursu Napoleońskiego. ZSiPO
reprezentowali: Łukasz Michniewicz, Marlena
Obolewicz i Agnieszka Wardal (wszyscy z klasy
I TŻiUG). Tegoroczna edycja związana była z 210.
rocznicą napoleońskiej kampanii w walce z III koalicją, szczególnie jednej z najsłynniejszych bitew
w dziejach- pod Austerlitz. Mimo heroicznej walki
w rywalizacji z godnymi przeciwnikami, nie udało
się naszej trójce zająć miejsc na podium, jednak
ich wyniki budzą nadzieję na przyszłoroczne sukcesy. Tego sobie i im życzymy!

OWiUR

z: Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja z Iławy,
Zespołu Szkół z Mrągowa i Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
W skład jury oceniającego konkurs weszli: Sylwia
Malinowska (uczestniczka programu MasterChef),
Krzysztof Mazurek (szef kuchni w Hotelu Krasicki)
oraz Alicja Topczewska (nauczyciel przedmiotów
gastronomicznych w ZSiPO).
Jury po burzliwych obradach wyłoniło laureatów,
wśród których znaleźli się: I miejsce - Tomasz
Kaszlewicz z Iławy za pierś gęsi ołudzkiej na muślinie kalafiorowym z dodatkiem selera i gruszki,
kapustą białą zasmażaną z żurawiną opiekaną
w otrzewnej i sosem perigueux; II miejsce – Kinga
Hrynkiewicz z Lidzbarka Warm. za pierś kaczki na

placku ziemniaczanym z wiśniową nutą; III miejsce
– Monika Krauze z Olsztyna. Wyróżnienie otrzymała Paulina Keller z Olsztyna.
Nagrody w konkursie, w postaci atrakcyjnego
sprzętu AGD, ufundował starosta powiatu lidzbarskiego. Dodatkowe nagrody w postaci karnetów
SPA i strojów kucharskich przekazał hotel Krasicki.
Opieką medialną objęła konkurs telewizja Olsztyn,
dzięki czemu duży materiał dotyczący całego konkursu można już obejrzeć w regionalnej telewizji.

Dzień otwarty
26 maja 2015 roku w murach naszej szkoły gościliśmy młodzież gimnazjalną. Nasi goście mogli
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, geografii, a także wziąć udział w rywalizacji
sportowej czy zajęciach relaksacyjnych połączonych z elementami hatha jogi.
Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony z Wami
dzień, uczestnictwo w konkursach i zabawach
sportowych. Mamy nadzieję, że z większością spotkamy się już we wrześniu!

Pożegnanie klas maturalnych
23 kwietnia 2015 roku w hali sportowej ZSiPO
maturzyści pożegnali się ze szkołą, nauczycielami
i kolegami, po czym rozległ się ostatni dzwonek
dla naszych absolwentów.

Utalentowani - rozpoznani!

Mistrzostwa w Lubawie
17.04.2015 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warmińskim ponownie reprezentowały: Bartnikowska Renata i Gleszczyńska Monika
z kl. IV TŻiGD. Eliminacje okręgowe składały się
z dwóch części: I etap - pisemny, test teoretyczny, II etap - praktyczny. Obie uczennice startowały
w bloku: Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe. Po sukcesie Renaty w zeszłym roku, do
grona laureatów dołączyła Monika, zajmując IV
miejsce spośród 29 uczestników tego bloku tematycznego. Uczennica, oprócz cennej nagrody
rzeczowej, otrzymała indeks na wybrany kierunek
studiów oraz została zwolniona z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczennice przygotowywała mgr Alicja Krasnodębska.

Ugotuj sobie sukces
21 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej szkole
finał regionalnego konkursu kulinarnego „Ugotuj sobie sukces” dla uczniów gastronomicznych
szkół ponadgimnazjalnych. Do finału konkursu
zakwalifikowanych zostało ośmioro uczestników
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Do tego, że w naszej szkole uczy się niezwykle
kreatywna młodzież, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto jednak wiedzieć, że niektórzy z nich
osiągają naprawdę spektakularne sukcesy! Do tej
grupy należą między innymi Edyta Aleksandrowicz
z klasy III TŻiUG oraz Karol Kiłyk z klasy III TK/TOT,
którzy 27 marca zostali uhonorowani nagrodami
- na szczeblu wojewódzkim oraz
ogólnopolskim.
Edyta
zdobyła
laur w Ogólnopolskim
Konkursie im. Ireny
Kwinto
„Życie
bajką jest” (zachwycono się jej
bajką „Tajemnice
Mrocznego
Lasu”), zorganizowanym przez
Młodzieżowy
Dom
Kultury
w Lidzbarku Warmińskim. Karol natomiast został
laureatem na szczeblu wojewódzkim w konkursie
plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”, a nagrodę
odebrał w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Serdecznie gratulujemy!

21.05.2015 roku odbyły się w Lubawie Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce. W zawodach wzięła udział reprezentacja naszej szkoły.
Wyniki ZSiPO:
- pchnięcie kulą:
1. miejsce - Sylwia Zych
2. miejsce - Justyna Korzeniewska
3. miejsce - Magdalena Pozarzycka
3. miejsce - Michał Kamiński
4. Bartosz Salwin
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- skok w dal:
3. Karolina Zagozdon
4. Martyna Góralewska

- liceów i techników - w tym 311 klas. Klasa I b zajęła 1 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim i 22 w kraju. Gratulujemy!

- bieg na 600 m:
1. Ilona Jarząbek
2. Agnieszka Wardal
5. Patryk Kalinowski
6. Piotr Misiewicz

sną markę. Do etapu szkolnego przystąpiło 14
uczniów. Zwycięzcami etapu szkolnego zostali:
1.
2.
3.
4.
5.

Wojciech Zapał – 39 pkt.
Magdalena Hryniewicz – 37 pkt.
Krzysztof Wiśniewski – 36 pkt.
Monika Gromadka – 35 pkt.
Inga Olszewska – 35 pkt.

Półfinał i finał konkursu rozegrano 9.04. 2015
w siedzibie WSB w Gdańsku. Szkołę reprezentowali finaliści etapu szkolnego. Najlepszy wynik
w tym etapie to 89 pkt. Magdalena Hryniewicz
zdobyła 80 pkt. Na dalszych miejscach byli kolejno: Wojciech Zapał, Monika Gromadka, Krzysztof
Wiśniewski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Warsztaty dla dzieci

Konkurs Napoleoński
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Biblijnej

„Dzieci i ryby głosu nie mają”, jednakże w naszej
pracowni 24 maja uczniowie trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 3 „głos” dostali i wraz z panią
Renatą Kabałą oraz Sylwią Buczel z pomocą klasy
I TŻiUG upiekli dla siebie pyszne ciasteczka, podczas gdy druga grupa uczyła się prawidłowego zachowania w restauracji oraz nazw części zastawy
stołowej oraz jak wygląda prawidłowo zastawiony
stół.

Zespól Szkół Ogólnokształcących
w Lidzbarku Warmińskim

Uczeń Jagiellonki Tomasz
Necio finalistą XLI Olimpiady
Geograficznej i LXIV Olimpiady
Fizycznej
W dniach 23-26 kwietnia 2015 roku w Krośnie
odbyły się zawody finałowe XLI Olimpiady Geograficznej. Tomasz już po raz drugi został finalistą
Olimpiady Geograficznej. Natomiast finał LXIV
Olimpiady Fizycznej odbył się 14 kwietnia 2015r.
w Warszawie. Uczestniczyło w nim 74 uczniów,
spośród których wyłoniono 17 laureatów. Wśród
pozostałych 57 finalistów nasz uczeń zajął 38 miejsce. Tym samym Tomek Necio zapewnił sobie zdany egzamin maturalny z fizyki i geografii na poziomie rozszerzonym z wynikiem 100%. Serdecznie
gratulujemy!

Matematyka bez granic
Od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathematiques sans frontieres” mający charakter zawodów międzyklasowych. W roku
szkolnym 2014/2015 do Konkursu Matematyka
bez granic przystąpiła klasa I b z wychowawczynią,
panią Ingą Markiewicz.
W konkursie w całym kraju wzięło udział 149 szkół

103_06_2015_BrA4_12pp.indd 6

W diecezjalnym (wojewódzkim) etapie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbył
się 21 kwietnia w Olsztynie, uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca i już po raz trzeci z rzędu
będą reprezentować naszą Archidiecezję Warmińską na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się
w Niepokalanowie. Konkurs składał się z dwóch
etapów. Po etapie pisemnym do czołowej siódemki (spośród 64 osób) zakwalifikowali się wszyscy
nasi uczniowie. W etapie ustnym wyłoniono trójkę, która będzie reprezentować naszą archidiecezję w etapie Ogólnopolskim. Wśród tej trójki jest
dwoje naszych uczniów są to:
Patrycja Lipkiewicz Ib - I miejsce
Aleksander Oborski IIb - III miejsce
Klaudia Adamkiewicz - uczennica klasy Ia - po
pasjonującym boju i trzeciej dogrywce przegrała
z Aleksandrem Oborskim i zajęła IV miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Młodzieżowy Turniej
Motoryzacyjny
Drużyna z Jagiellonki w składzie: Paweł Bloch,
Paweł Harhaj, Łukasz Konwicki zajęła I miejsce
w finale powiatowym turnieju motoryzacyjnego.
Nasi uczniowie reprezentowali powiat lidzbarski
w finale wojewódzkim konkursu, który odbył się
22 maja w Elblągu.

Lwiątko 2015
W tegorocznej edycji konkursu fizycznego LWIĄTKO zmagania podjęło ośmiu uczniów naszej Szkoły: Patrycja Poniewierka, Karol Kraczyna, Stefan
Milaniuk, Wojciech Zapał, Sebastian Ziółek, Jakub
Lebiedziński, Tomasz Necio i Radosław Szukiewicz.Wśród wyróżnionych znaleźli się Tomasz Necio uzyskując tytuł KAON i Karol Kraczyna uzyskując tytuł TAON.

Udział uczniów Jagiellonki
w konkursie języka angielskiego
„Pokaż nam język”
Konkurs „Pokaż nam Język” jest organizowany
przez 9 Wyższych Szkół Bankowych. Dla naszego regionu organizatorem jest WSB w Gdańsku.
W XV edycji etapu szkolnego wzięło udział 18 969
uczniów z całego kraju. Hasłem tegorocznego
konkursu było: Odkryj swój talent i zbuduj wła-

14 kwietnia 2015r. odbył się etap finałowy XI Powiatowego Konkursu Napoleońskiego. Tematem
tej edycji była „Wojna 1805 roku”. W konkursie
wzięło udział 11 osób z lidzbarskich szkół ponadpodstawowych (ZSO Jagiellonka, ZSZ, ZSiPO) oraz
LO i Gimnazjum Nr 1 z Ornety. Laureatami zostali:
- I miejsce ex aequo Aleksandra Ziemianowicz
(Gimnazjum Nr 1 w Ornecie) i Piotr Bednarek (ZSO
Lidzbark Warmiński)
- II miejsce Piotr Maliszewski (ZSO Lidzbark Warmiński).

Ostatni Dzwonek
25 kwietnia 2015 roku dla tegorocznych absolwentów po raz ostatni zabrzmiał szkolny dzwonek. Na uroczystości obecni byli nauczyciele,
uczniowie z klas pierwszych
i drugich, rodzice
oraz zaproszeni goście: Starosta – pan Jan Harhaj, Przewodniczący Rady Powiatu – pan Leszek
Sierputowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców –
pani Anna Dąbek-Lebiedzińska i pan Janusz Gawin
- Prezydent Klubu Rotary Bartoszyce. Uczniowie,
którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75 złożyli
podpisy w Złotej Księdze, a byli to: Natalia Sienkiewicz, Tomasz Necio, Jakub Lebiedziński, Paulina Motylewska, Łukasz Karczewski, Andrzej Białobrzeski, Patrycja Belka, Anna Skrobut, Ewa Pelc,
Weronika Olejnik, Marcin Jankun, Mateusz Orłowski, Aleksandra Wicińska, Maria Zajączkowska.
Wychowawcy nagrodzili uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, a także za pracę na rzecz
klasy i szkoły. Milena Napora i Joanna Wojciul
otrzymały nagrodę za stuprocentową frekwencję.
Wręczono również podziękowania za działalność
w Samorządzie Uczniowskim, radiu „LO Station”,
Szkolnym Kole LOP oraz za osiągnięcia sportowe.
W tym roku, po długoletniej przerwie, przyznano nagrodę „Jagiellończyka”. Jest ona przyznawana abiturientom za wybitne osiągnięcia w nauce
oraz działalność na rzecz Szkoły i środowiska
lokalnego. Do nagrody nominowano pięć osób:
Natalię Sienkiewicz, Piotra Bednarka, Radosława
Szukiewicza, Tomasza Necio i Annę Skrobut. Kapituła przyznała „Jagiellończyka” Tomaszowi Necio.
Do największych osiągnięć Tomka należy zdobycie tytułu finalisty Olimpiady Fizycznej oraz, dwukrotnie, Olimpiady Geograficznej.

W świecie wiedźmina
Miłośnicy prozy Andrzeja Sapkowskiego wzięli udział w konkursie czytelniczym – „W świecie
wiedźmina”. Uczestniczyło w nim 12 uczniów oraz
pani Dominika Donderowicz jako przedstawicielka nauczycieli. Przedmiotem konkursu było rozwiązanie testu na podstawie sagi A. Sapkowskiego
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o Geralcie z Rivii oraz rozwiązanie tzw. krzyżówki
wiedźmińskiej. Najlepiej z zadaniem poradził sobie Łukasz Karczewski z kl. III b, który bezbłędnie
odpowiedział na wszystkie pytania i tym samym
zajął I miejsce w konkursie. Tuż za nim, również
z pokaźną liczbą zdobytych punktów, uplasował
się Szymon Salmanowicz (kl. III b) – II miejsce oraz
Tomasz Necio (kl. III b) i Aleksander Kielak (III c)
– obaj ex æquo zajęli III miejsce. Pierwsze miejsce w kategorii nauczyciele zajęła pani Dominika
Donderowicz - nauczycielka języka angielskiego,
miłośniczka fantastyki i animatorka imprez czytelniczych. Nagrodami w konkursie były książki,
dyplomy oraz specjalnie przygotowana na tę okoliczność Niespodzianka.

kumulujące się w organizmach metale ciężkie. Ponowne wykorzystanie w recyklingu telefonów komórkowych pozwala zredukować poziom zagrożenia chemicznego dla środowiska naturalnego.

Wycieczka do oczyszczalni
ścieków
W dniach 12 i 13 kwietnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacj w Lidzbarku Warmińskim
zorganizowało Dni Otwarte Oczyszczalni Ścieków.
W związku z tym kilka klas z naszej szkoły odwiedziło oczyszczalnię. Uczniowie zostali oprowadzeni po całym obiekcie oraz zapoznali się z jej
funkcjonowaniem. Uczestnikom przekazano informacje na temat etapów oczyszczania ścieków
oraz tego, jak przefiltrowane i oczyszczone ścieki
w postaci przezroczystej wody trafiają do rzeki.

Konkurs czytelniczy z języka
angielskiego
Dziesięć tygodni trwał internetowy konkurs czytelniczy z języka angielskiego. Oryginalna formuła
konkursu polegała na tym, że należało wykazać
się znajomością tekstów literackich w języku angielskim. Co tydzień, w Librusie, ukazywało się
zadanie - fragment tekstu. Uczestnik konkursu
musiał podać tytuł i autora książki. W konkursie
udział wzięło 46 uczniów oraz nauczyciele z naszej
szkoły.
Zwycięzcami zostali: Natalia Staruch 1A, Maciej
Zgubilat 1B, Inga Olszewska 2A, Julitta Czajkowska
2C, Paweł Sztukowski 2C, Natalia Sienkiewicz 3A,
Kamila Skrocka 3A, Łukasz Karczewski 3B, Jakub
Lebiedziński 3B, Kinga Dobiesz 3C i Sylwia Konopielko 3C.
Oprócz tego przyznano trzy wyróżnienia: Ewa Tkaczuk 2A, Sylwia Lipkiewicz 2B i Justyna Szałkowska
2C.

Ekoszkoła
W ramach Akcji EKOSZKOŁA zaangażowaliśmy
się w zbiórkę zużytych telefonów komórkowych,
baterii oraz innych elektrośmieci. Akcja miała na
celu pomóc uczniom zrozumieć, że ich działania
w domu, szkole oraz w ich późniejszym życiu,
mają realny wpływ na środowisko, w jakim żyją.
Wymienione elektrośmieci są niebezpieczne
w przyrodzie, ponieważ zawierają silnie toksyczne,
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Zbiórka dobiegła końca 10 kwietnia 2015r. z następującym wynikiem:
- 248 telefonów komórkowych
- 40 kg baterii
- 2 tony elektrośmieci
Zebrane elektrośmieci zostaną przeliczone na
punkty recyklingowe, za które szkoła otrzyma pomoce naukowe. W poprzednim roku zebraliśmy
201 telefonów, co oznacza, że w tym roku pobiliśmy poprzedni wynik.

Noc Bibliotek
Biblioteka szkolna Jagiellonki przyłączyła się do
pierwszej ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”,
która odbyła się 29 maja. Impreza miała charakter tematyczny - zaplanowano ją jako Noc Grozy.
Tematem wiodącym dyskusji była literatura grozy. Postać hrabiego Drakuli przywoływano nader
często. Rekomendacje książek były interesująco
przedstawione przez uczniów oraz zaproszonych
na spotkanie nauczycieli. Jako zachęta do sięgnięcia po lekturę odczytane zostały co smakowitsze
fragmenty książek. Szukanie skarbu to kolejny
etap szkolnej nocy bibliotek. Gra polegała na odnalezieniu fragmentów tekstów w labiryntach regałów bibliotecznych oraz w różnych zakamarkach
szkolnych. Uczestnicy wykazali się dużą inwencją,
gdyż w krótkim czasie powstały intrygujące próby
poetyckie. Pozostałymi zadaniami konkursowymi były zagadki i kalambury dotyczące książek
i filmów z dreszczykiem. Niezwykle atrakcyjnym
uzupełnieniem nocy w bibliotece był występ pana
Sławomira Skowronka, który w teatrze jednego
aktora przedstawił skecz z „Teatrzyku Zielona
Gęś” K.I. Gałczyńskiego. Po pożegnaniu smutnych
duchów książek nieczytanych uczestnicy Nocy
przenieśli się w gościnne progi gabinetu języka
angielskiego, gdzie odbyła się projekcja filmu grozy, w którym niebagatelną rolę odgrywała pewna
niebezpieczna księga... Scenariusz imprezy opracowały oraz spotkanie poprowadziły: Zuzanna Lipińska (IIa) i Katarzyna Jankowska (IIc).

ZSO Orneta

Drzwi otwarte
28 kwietnia 2015 roku podczas „Drzwi otwartych”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie
zaprezentowała się grupa ucząca się języka hiszpańskiego z klasy II a LO. Ada Sosnowska, Monika
Miałkowska i Manuela Roman wraz z nauczycielką
p. Anną Żołądek zaprezentowały przybyłym gościom kulturę trzech wybranych krajów hiszpańskojęzycznych. Były to tym razem Hiszpania, Kuba
i Argentyna. Gimnazjaliści wsłuchując się w język
ojczysty Miguela Cervantesa, poznali smak tortilli
przygotowanej specjalnie dla nich, poznali wybitnych pisarzy, malarzy i piosenkarzy pochodzących
z Hiszpanii, Argentyny i Kuby, jak Salvador Dalí, Pablo Picasso, Diego Velázquez, Francisco de Goya,
El Greco, Pedro Calderón de la Barca, Plácido
Domingo, José Carreras, José Cura, Jorge Borges,
Camilo José Cela, czy Julio Cortázar. Mieli również
okazję spróbować napoju popularnego w Argentynie, Boliwii, Peru czy Paragwaju jakim jest yerba
mate. W rytmie popularnych utworów Glorii Estefan, Celi Cruz do słów José Martí „Guantanamery”
poznali podstawowe kroki kubańskiej salsy.
						
		
¡Hasta la vista!

Konkursy matematyczne
1) 14 maja 2015 roku w Sztumie odbył się finał X
edycji tego konkursu. Uczniowie mieli możliwość
sprawdzenia posiadanej wiedzy z zakresu matematyki jak i rachunkowości. W tym roku, po ciężkich bojach, V miejsce zdobyła Klaudia Urbańska
z kl. Ia Gimnazjum Nr 1 w Ornecie.
2) 14 maja 2015r. w Olsztynie odbyły się XIII Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne 2015,
których organizatorem jest wydział Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczeń klasy IIIb Gimnazjum Ryszard Staruch zdobył V miejsce w tych zawodach.
3) 19 marca 2015 r. 13 uczniów gimnazjum
wzięło udział w XXIV edycji Międzynarodowego
Konkursu „ Kangur Matematyczny – 2015’’. Wyróżnienia zdobyli: w kategorii „Junior”

Projekty
PROJEKT „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY”
W roku szkolny 2014/2015 ruszyła VI edycja programu „Młodzi Przedsiębiorczy”. Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej dwie grupy naszych gimnazjalistów pracują w zespołach
4-6 osobowych pod opieką p. Beaty Machoń i p.
Moniki Życzko. Program składa się z dwóch etapów, w trakcie których uczniowie, pracując w zespole, realizują zadania z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania na platformie internetowej.
W pierwszym etapie (październik 2014 - luty 2015)
uczestnicy poznali sposoby zarządzania własnym
budżetem i innymi zasobami; zaś w drugim etapie
(marzec - czerwiec 2015) – zakładają i prowadzą
swoje wirtualne firmy. Uczniowie po ukończeniu
wszystkich modułów otrzymają zaświadczenie
o uczestnictwie i ukończeniu programu, który
spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu MEN
z 20 sierpnia 2010r.
PROJEKT – „Młodzi głosują”
W marcu bieżącego roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie zgłosił swój udział w akcji
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„Młodzi głosują”. Celem programu było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego
udziału w wyborach w życiu dorosłym. 29 kwietnia 2015 r. została zorganizowana debata na temat „Czy 16-latkowie powinni głosować?”; zaś 30
kwietnia 2015 r. w ramach programu odbyły się
ogólnopolskie szkolne wybory prezydenckie – była
to symulacja wyborów, aby pokazać uczniom jak
głosowanie wygląda oraz pokazać im odpowiednie zachowanie w lokalu wyborczym, oraz dać im
prawo głosu.
PROJEKT – AKADEMIA UCZNIOWSKA
Akademia Uczniowska to projekt finansowany ze
środków unijnych. Program rozwija krytyczne
myślenie, kreatywność, samodzielność , przedsiębiorczość i umiejętność uczenia się. W naszej
szkole w II półroczu prowadzone były cztery
Szkolne Koła Naukowe z matematyki, w ramach
których uczniowie samodzielnie eksperymentowali, wykonywali projekty edukacyjne, uczyli się
poprzez zabawę, pisali rozprawki naukowe. Atutem takich zajęć było inspirowanie młodzieży
do twórczej i samodzielnej pracy; uczniowie
wcielali się w rolę nauczyciela przygotowując karty
pracy do doświadczeń i notatniki naukowe oraz
prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte
na technikach eksperymentalnych.
PROJEKT EDUKACYJNY – „LEPSZA SZKOŁA” wydawnictwa GWO
Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu
efektywności nauczania oraz w przygotowaniach
do egzaminów zewnętrznych. W roku szkolnym
2014/2015 uczniowie klas gimnazjalnych realizują
projekt Lepszej szkoły z matematyki. W projekcie
uczestniczą wszyscy uczniowie z tych klas sprawdzając swoją wiedzę za pomocą specjalistycznych
testów. W trakcie roku szkolnego uczniowie rozwiązywali zadania w trzech testach zwanymi „Sesjami z plusem”. Po każdej sesji i wpisaniu wyników uczniów generowany był raport porównujący
osiągnięcia uczniaz wynikami klas z całej Polski.

Uczniowie ZSO w Ornecie
wśród laureatów konkursu
Sprachdoktor
Uczennice Gimnazjum nr 1 w Ornecie - Oliwia Wencławska i Klaudia Urbańska oraz uczeń LO w Ornecie – Patryk Wasilewski, znaleźli się w zaszczytnym gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Języka Niemieckiego Sprachdoktor. „Znaleźli się”
to w ich przypadku mało powiedziane, ponieważ
zajęli odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w Warmińsko
- Mazurskiem.
Warto dodać, że była to XVI – ta edycja konkursu.
W całej Polsce wzięło w niej udział ponad 5 tysięcy
uczniów reprezentujących 280 szkół, wśród których wyłoniono 139 laureatów.
Największa liczba uczestników pochodziła z województwa mazowieckiego – ok. 1100 uczestników
z 50 szkół, oraz województwa dolnośląskiego – ok.
700 uczestników z 35 szkół, Warmińsko - Mazurskie reprezentowało 137 uczniów z 11 szkół.

Czerwony Kapturek czyli Red
Riding Hood w szkole.
Uczennice Gimnazjum nr 1 w Ornecie - Oliwia Wencławska i Klaudia Urbańska oraz uczeń LO w Ornecie – Patryk Wasilewski, znaleźli się w zaszczyt-
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nym gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Języka Niemieckiego Sprachdoktor. „Znaleźli się”
to w ich przypadku mało powiedziane, ponieważ
zajęli odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w Warmińsko
- Mazurskiem.

Finalistki konkursu kulinarnego
„Gotuj z pasją”

Warto dodać, że była to XVI – ta edycja konkursu.
W całej Polsce wzięło w niej udział ponad 5 tysięcy
uczniów reprezentujących 280 szkół, wśród których wyłoniono 139 laureatów.
Największa liczba uczestników pochodziła z województwa mazowieckiego – ok. 1100 uczestników
z 50 szkół, oraz województwa dolnośląskiego – ok.
700 uczestników z 35 szkół, Warmińsko - Mazurskie reprezentowało 137 uczniów z 11 szkół.

Zespół Szkół Zawodowych
w Lidzbarku Warmińskim

Wyróżnienie Patrycji Dobiesz
28 marca 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury
w Lidzbarku Warmińskim odbyła się finałowa gala
XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny
Kwinto „Życie bajką jest”. Patrycja Dobiesz z klasy I TE i odniosła sukces , bowiem otrzymała wyróżnienie. Patrycja napisała balladę inspirowaną
podaniami i legendami Warmii pt. „Warmianka
miłości – ballada o wartościach”. Konkurencja była
duża, ponieważ na konkurs wpłynęło ponad 200
prac.
Uczennica otrzymała dylom, nagrody książkowe
i pamięć USB. Po uroczystym finale można było
zwiedzić galerię na poddaszu Młodzieżowego
Domu Kultury i obejrzeć wystawę nagrodzonych
prac plastycznych i literackich. Serdecznie gratulujemy Patrycji i liczymy, że będzie rozwijała swoje
zdolności.

Witaj, Majowa Jutrzenko!

29 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbył się apel
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.
Uczniowie klasy I TE, wraz z wychowawczynią oraz
s. A. Dąbrowską, przygotowali występ słowno-muzyczny, który przedstawiał najważniejsze fakty
historyczne związane z uchwaleniem Konstytucji.

„Liczy się pasja i ciężka praca, a reszty można się
nauczyć”
- Bożena Sikoń - polska cukierniczka, szefowa pracowni cukierniczej w Hotelu Jan III Sobieski.
Młodzież klas: III wb, III TE, II TH i III TH w dniu
28.05.2015 r. uczestniczyła w konkursie kulinarnym „Gotuj z pasją”. Była to już II edycja odbywająca się pod hasłem „Drób we współczesnej kuchni”.
Tę wspaniałą imprezę organizuje Zespół Szkół nr 6
im. Macieja Rataja w Ełku. Do zmagań finałowych
zakwalifikowało się 12 uczestników z 6 szkół ponadgimnazjalnych.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl. III wb:
Aleksandra Horba oraz Daria Motylewska, które
odbywają praktykę w zawodzie kucharz w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym „ZAMEK”/
Hotel KRASICKI****. Przygotowały danie konkursowe ”Faszerowana pierś z indyka godna biskupiego stołu”. Wybór takiego dania był uzasadniony:
dziedzictwem kulturalnym i kulinarnym Lidzbarka
Warmińskiego, dietetycznymi i zdrowotnymi właściwościami mięsa z indyka, różnorodnością i łatwością sposobów przyrządzania
Po zakończeniu konkursu udaliśmy się, aby zobaczyć Ełcką Kolej Wąskotorowa powstałą w latach
1910 – 1917. Jest to zabytek kultury technicznej
XX wieku, usytuowany przy ulicy Wąski Tor 1. Odwiedziliśmy również Skansen Pszczelarski, gdzie
mistrz pszczelarstwa zdradził nam tajniki sztuki
„miodobrania” oraz pracownię rzeźby stowarzyszenia ESTiAN.

Nasz sukces w „Roku Szkoły
Zawodowców”
Osiągnęła go Anita Mańkowska, uczennica klasy II TE, w
konkursie pod hasłem: Szkoła zawodowa – mój wybór,
zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
we współpracy z kuratoriami
oświaty. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu
pracy na temat: „Wybrałam
szkołę zawodową, bo ...”. Forma i argumentacja pracy Anity na tyle spodobała się
kapitule, że zajęła 1. miejsce w etapie wojewódzkim! 25
maja 2015 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyła
się konferencja: Uczeń, szkoła, pracodawca – możliwości i wyzwania”. Jednym z punktów spotkania było
ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Anita otrzymała dyplom i tablet. Podziękowanie za wspieranie szkolnictwa zawodowego otrzymał także obecny
na konferencji dyrektor naszej szkoły pan Marek Chyl
i opiekun merytoryczny uczennicy pani Katarzyna Kołsut-Boratyn. Serdecznie gratulujemy laureatce i zachęcamy wszystkich do konkursowej aktywności, bo jak
pokazuje przykład Anity kreatywność, zaangażowanie
i tworzenie z pasją przynosi wymierne efekty.
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Straż Pożarna

Dzień Strażaka
W tym roku lidzbarscy strażacy obchodzili swoje
święto czyli Dzień Strażaka wyjątkowo 15 maja.
Obchody rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin
w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego przy ul. Wiejskiej.
Następnie na placu komendy powiatowej odbyła
się uroczysta akademia podczas której wręczono
awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia wyróżniającym się w służbie strażakom
i osobom pracującym na rzecz rozwoju ochrony
przeciwpożarowej na terenie powiatu lidzbarskiego.
W uroczystej akademii udział wzięli między innymi
Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Jacek Protas, Starosta Lidzbarski - Jan
Harhaj, Zastępca komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – bryg.
Michał Kamieniecki ,władze lokalnych samorządów, kierownicy zaprzyjaźnionych służb, policji
i wojska oraz emeryci i sympatycy pożarnictwa.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał
ks. Jerzy Rożentalski.
16 maja 2015 r. w Olsztynie podczas Krajowych
Obchodów Dnia Strażaka Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych dh Jan Harhaj.
Natomiast srebrny medal Za Długoletnią Służbę
otrzymał st. asp. Artur Baliński i st. ogn. Krzysztof
Pupkiewicz.
Najwyższe odznaczenie w strukturach OSP „Złoty
Znak Związku” otrzymał dh Wiesław Tkaczuk.

XVI Mistrzostwa Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
Strażaków w Sporcie
Pożarniczym

w Lidzbarku Warmińskim. Strażacy po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzili intensywne zadymienie w części magazynowej sklepu. Pożar
rozwijał się w tzw. ślepym pułapie w systemie dociepleń w strefie podsufitowej. Tego typu pożary
są bardzo trudne do gaszenia, nie łatwo jest zlokalizować źródło ognia. Ratownicy podali trzy prądy
wody w natarciu w tym jeden z podnośnika oraz
jeden prąd wody do wewnątrz. Działania Straży
Pożarnej skupiły się głównie na obronie części
handlowej obiektu. Aby usprawnić działania wycięto otwory rewizyjne w poszyciu dachowym,
po przez które podawano wodę a w drugiej fazie
także pianę gaśniczą. W sumie w akcji gaśniczej
trwającej ponad 8 godzin udział wzięło 10 zastępów Straży Pożarnej.

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim

XV edycja konkursu WarmińskoMazurskiej Nagrody Jakości

Tego dnia uroczysty apel poprowadził mł. asp.
Damian Stankiewicz, który godnie zastąpił wieloletniego dowódcę uroczystości asp. sztab. Pawła
Straszyńskiego.
Awanse na wyższe stopnie służbowe podczas
tej uroczystości otrzymali: starszego aspiranta –
aspirant Robert Polak; aspiranta – młodszy aspirant Magdalena Małecka; starszego ogniomistrza
– ogniomistrz Grzegorz Skoczek; ogniomistrza –
młodszy ogniomistrz Grzegorz Radziwonik; młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Jarosław
Kamłaj; młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Piotr Kroczak; młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Adam Mądry; młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Piotr Wołejko; starszego
sekcyjnego – sekcyjny Bogdan Górczany; starszego sekcyjnego – sekcyjny Grzegorz Mochnal; starszego strażaka – strażak Adrian Kawecki; starszego strażaka – strażak Arkadiusz Miendak.

W dniach 26 i 27 maja 2015 r. kolejno w Ośrodku
Szkolenia KW PSP w Olsztynie na wspinalni i stadionie AZS-u w Kortowie rozpoczęły się zmagania strażaków z Warmii i Mazur. Ostatni finałowy
dzień XVI Mistrzostw Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym odbył się
29 maja 2015 r. na pięknie przygotowanym stadionie OSiR – u w Lidzbarku Warmińskim. Do zawodów przystąpiło 19 komend powiatowych i miejskich. Lidzbarscy strażacy po pierwszym dniu
zawodów uplasowali się na 5 miejscu. Najlepszy
wynik w naszym zespole osiągnął Łukasz Borowy,
który wspiął się na trzecie piętro wspinalni w niecałe 16 sekund. Drugi dzień zmagań miał miejsce na kortowskim stadionie, gdzie pokonywano
pożarniczy tor przeszkód 100 m. Konkurencję tą
strażacy z Lidzbarka Warmińskiego ukończyli na
11 pozycji. Finałową potyczkę mistrzostw prze

Pożar sklepu „Gama”
w Lidzbarku Warmińskim

Brązową Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali: Krzysztof Szram; Robert
Polak; Przemysław Łatacz; Krzysztof Łatacz; Grzegorz Radziwonik.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Zbigniew Michalak; Magdalena Małecka;
Aneta Muszak; Zofia Mickiewicz; Rafał Szymukowicz; Grzegorz Radziwonik; Wiesław Sobolewski;
Stanisław Głodowski; Bogdan Knapik.
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Tomasz Gowkielewicz; Zdzisław Romasz;
Mariusz Hermanowicz; Wojciech Borowy.
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W sobotę 23 maja 2015 r. przed godz. 4 rano
Straż Pożarna w Lidzbarku Warmińskim odebrała
zgłoszenie o pożarze sklepu Gama przy ul. Polnej

10 czerwca 2015 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbyła się gala wręczenia nagród w XV
edycji konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody
Jakości. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów zdobywając wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania.
Nagrody w postaci statuetek i wyróżnień, przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom
publicznym i organizacjom edukacyjnym, które
wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług
oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.
Rywalizacja podzielona jest na cztery kategorie:
mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe;
organizacje produkcyjne i usługowe; organizacje
publiczne oraz organizacje edukacyjne.
Serdecznie gratulujemy!!!

Targi Pracy i Edukacji w powiecie
lidzbarskim
26.03.2015 r. w Sali Sportowej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Targi Pracy
i Edukacji zorganizowane już po raz czwarty przez
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim.
Targi otworzył Starosta Powiatu Lidzbarskiego
Jan Harhaj, dziękując gościom za liczne przybycie.
Następnie głos zabrała Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Bożena
Romasz zapraszając wszystkich obecnych gości
do aktywnego uczestnictwa.
Przedsięwzięcie zgromadziło w jednym miejscu
lokalnych pracodawców, służby mundurowe, instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. W uroczystości udział wzięli również wójtowie
i burmistrzowie z terenu powiatu lidzbarskiego,
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członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, naczelnik wydziału oświaty, kultury i promocji Starostwa
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego. W ramach targów swoje stanowiska prezentowało 41 wystawców.

wacyjnego. To także brak świadomości, co dokładnie robi się w konkretnym zawodzie.
Sytuacja osób młodych była źródłem inspiracji
do podjęcia tematu warsztatów doradczych dla
młodzieży gimnazjalnej w powiecie lidzbarskim.
Efektem były porozumienia partnerskie zawarte
w dniu 17.12.2013 roku pomiędzy Dyrektorem
Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Bożeną Romasz a Dyrektorami Gimnazjów
z terenu powiatu lidzbarskiego. Przesłanką zawartych ośmiu porozumień partnerskich było przeświadczenie, że wśród młodzieży stającej przed
trudnym wyborem ścieżki edukacyjnej i wyborem
szkoły ponadgimnazjalnej jest duże zapotrzebowanie na konkretne usługi doradców zawodowych. Mając na uwadze cel zawartych porozumień
partnerskich i dobro uczniów, doradcy zawodowi
z Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim podjęli się organizacji warsztatów dla
wszystkich uczniów

Łącznie w Targach Pracy i Edukacji udział wzięło
ponad 760 osób. Targi rozpoczął pokaz tańca
grupy BEE FREE. Następnie pięć szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego przedstawiło swoje oferty edukacyjne skierowane do
uczniów szkół gimnazjalnych. Uczestnicy targów
mieli możliwość zapoznania się m.in. z aktualnymi
ofertami pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim na dzień organizacji targów dysponował 137 ofertami pracy. W programie targów
znalazł się również pokaz bezpłatnego makijażu
oraz stylizacji fryzur.

Ideą organizacji targów była pomoc osobom poszukującym pracy w zapoznaniu się z rynkiem
pracy, umożliwienie spotkania z pracodawcami
poszukującymi pracowników i zdobycie informacji
dotyczących warunków pracy i zatrudnienia. Natomiast młodzi ludzie stojący przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej mieli dostęp do informacji
edukacyjnych i zawodowych poprzez kontakt ze
szkołami ponadgimnazjalnymi, instytucjami szkoleniowymi oraz pracodawcami. Na zakończenie
targów Powiatowy Urząd Pracy rozlosował atrakcyjne nagrody dla uczestników targów, którzy wypełnili stosowne kupony.

Warsztaty diagnostyczne
doradców zawodowych
z Powiatowego Urzędu Pracy
w Lidzbarku Warmińskim
z młodzieżą gimnazjalną
W Polsce pracy nie ma 27 proc. osób do 25 roku
życia, prawie tyle ile wynosi europejska średnia.
Młodych Polaków, którzy nie mogą znaleźć pracy,
jest tak dużo m.in. dlatego, że nasz system edukacji nie uczy, jak sobie na rynku pracy radzić. Nie
chodzi tylko o umiejętność pisania CV i listu moty-

103_06_2015_BrA4_12pp.indd 10

z gimnazjów na terenie powiatu lidzbarskiego.
W procesie planowania warsztatów zbudowano
własny program metodyczno-diagnostyczny oraz
wykorzystano ćwiczenia i narzędzia, które pozwoliły uczniom coraz lepiej rozpoznawać i analizować
swoje indywidualne zasoby oraz określać swoje
mocne strony. Program warsztatów składał się
z prezentacji multimedialnej zawierającej następujące bloki tematyczne: ,,Jak zdobyć zawód”, ,,Jaką
szkołę ponadgimnzjalną wybrać”, ,,Zawody przyszłości”, ,,Zapotrzebowania lokalnych pracodawców na pracowników w określonych zawodach”
oraz ,,W jakich zawodach mieszkańcy powiatu lidzbarskiego mają trudności w znalezieniu zatrudnienia”. Prezentacja zawierała również informacje na
temat monitoringu zawodów deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych w powiecie lidzbarskim. Do programu warsztatów włączono również
krótkie filmy pt: ,,Kwalifikacje zawodowe-rynek
wielu możliwości” oraz ,,Kształcenie ponadgimnazjalne ale jakie?” W celach diagnostycznych w trakcie warsztatów przeprowadzano testy w wersji
papierowej badające zainteresowania zawodowe
oraz umiejętności miękkie oraz komunikację werbalną. Ponadto uczniowie mieli możliwość wzięcia
udziału w licznych grach edukacyjnych oraz symulacjach na temat wykonywania różnych zawodów.
Tak opracowany warsztat został przeprowadzony
we wszystkich szkołach gimnazjalnych z terenu
powiatu lidzbarskiego.
Pierwsze warsztaty zorganizowano już 21 stycznia
2015 roku dla 30 uczniów.
Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem gimnazjalistów, którzy chętnie wypełniali testy jak też
brali aktywny udział w ćwiczeniach. W okresie od
stycznia. do marca 2015 roku doradcy zawodowi
z Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim zorganizowali łącznie pięć grup warsztatowych, w których ogółem wzięło udział 216
uczniów. Głównym celem tych warsztatów była
pomoc doradców zawodowych w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Uczniowie zapoznali się z sytuacją na lokalnym
rynku pracy oraz z pomocą oferowaną przez PUP
w Lidzbarku Warmińskim. Po pierwszych warsztatach doradcy zawodowi podsumowali wyniki
z przeprowadzonych testów i sporządzili analizy
z uzyskanych danych.
W maju 2015 roku odbyła się kolejna edycja
warsztatów w każdej szkole gimnazjalnej na terenie powiatu lidzbarskiego. W większości szkół
w programie warsztatów zaprezentowano przede
wszystkim analizę uzyskanych wyników z przeprowadzonych testów zainteresowań zawodowych.
Przedstawiono również szczegółową interpretację wyników oraz zastosowano wskazówki rozwojowe. Uczniowie uzyskali informacje na temat
swoich zainteresowań, preferencji oraz mocnych
stron, które mogą zostać wykorzystane do wykonywania określonych czynności w konkretnych zawodach. Ze względu na posiadane przez młodzież
zainteresowania, doradcy zawodowi przedstawili
również różne ścieżki dalszego kształcenia oraz
zdobywania zawodu.
W drugiej edycji warsztatów łącznie wzięło udział
205 uczniów. Na zakończenie warsztatów przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów dotyczące organizacji warsztatów oraz zastosowanych
metod i narzędzi. Z zebranych danych zawartych
w ankietach zostaną sporządzone raporty. Zalecenia i wyniki z raportów posłużą do dostosowania
metod i narzędzi do oczekiwań młodzieży oraz
jeszcze lepszych efektów współpracy w ramach
kolejnych warsztatów doradczych.

Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
“Mój Dom” w Ornecie

07.03.2015 r. – byliśmy zaproszeni przez klub Morsów Orneckich na pokaz kąpieli oraz ognisko

08.03.2015 r. – Dzień Kobiet. Chłopcy zorganizowali dyskotekę dla dziewczyn oraz wręczyli im tulipany.
14.03.2015 r – Turniej w halową piłkę nożną w Iławie. Wychowankowie zajęli 5 miejsce.
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21.03.2015 r. – Przywitaliśmy dzień wiosny, topienie marzanny i ognisko w Placówce
16.04.2015 r. – sadzenie lasu zorganizowane przez
Nadleśnictwo Orneta. Po zakończeniu sadzenia
było ognisko oraz upominki dla wychowanków.

Biuro Rzeczy znalezionych
- telefon komórkowy Motorola V8
- bransoletka koloru srebrnego
- kluczyki do samochodu marki FIAT
- telefon komórkowy - Smatrfon marki SONY
- rower górski KENBOO koloru zielonego

17.04.2015 r. – wizyta w Placówce Pań z Uniwersytetu III Wieku. Panie przyniosły tort dla wychowanków którzy mieli urodziny w miesiącach ( I, II,
III, IV ).

- rower marki UTARA
- wózek inwalidzki
- telefon komórkowy - Smartfon marki NOKIA
- rower górski marki „Forster Raptor”
- rower górski marki „GRAND”
- rower górski marki „SIGMA”

23.05.2015 r. - Dni Rodziny razem z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie. Piesza Pielgrzymka do
Krosna. Gry i zabawy sportowe.

- rower dziecięcy
- telefon komórkowy - marki LG
- rower CAMPORELL
- telefon marki NOKIA
- telefon marki Motorolla
- pieniądze znalezione na terenie miasta ORNETA

Odbiór rzeczy w pokoju nr 211.
Od poniedziałku do piątku w godz.:
poniedziałek 7.30 – 15.30
pozostałe dni w godz. 7.00 – 15.00.
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE
OD 18 LUTEGO 2015 R. DO 21 KWIETNIA 2015 R.
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu;


Zarząd na podstawie swych ustawowych kompetencji podjął uchwały:
−

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu. Źródłami spłaty kredytu
w latach 2015-2030 będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody własne,

−

w sprawie zatwierdzenia projektu finansowanego ze środków programu Erasmus+ „Bretońskie Specialite de la maison – staż zawodowy
we Francji”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim w terminie od 01.06.2015 r. –
01.06.2017 r.,

−

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2014 rok polegającą na zmianie w dochodach zgodnie z decyzjami
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (zmniejszenie dotacji dla PCPR o 4.230 zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zwiększenie o 20 zł dotacji na utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, zwiększenie dotacji o 3.922 zł na
realizację projektu „Wspólnie można więcej”) oraz zmniejszenie dotacji Gminy Orneta na wydatki bieżące gimnazjum w Ornecie o 44.696 zł. Po
stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z ww. decyzjami oraz dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na zwroty za wydanie karty pojazdów
w związku z wyrokami sądowymi,

−

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2015-2030 w związku ze zmianą
dochodów i wydatków w budżecie Powiatu,

−

w sprawie realizacji programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. Program będzie realizował
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warm. przy współfinansowaniu PFRON,

−

w sprawie ustalenia liczebności klas i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 – Zarząd przekazał uchwałę dyrektorom szkół i placówek
oświatowych,

−

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty opłat, specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015 – Zarząd przekazał uchwałę dyrektorom szkół i placówek oświatowych,

−

w sprawie przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu,

−

w sprawie poboru przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warm. opłaty za korzystanie z przystanków,

−

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej – Zarząd przekazał uchwalę Radzie Powiatu i Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

 Zarząd przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu, które są przedmiotem obrad VII sesji;
 Zarząd rozpatrzył następujące wnioski i propozycje:
−

mieszkańca Łaniewa o odroczenie terminu płatności raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonych w Łaniewie w kwocie 13.368,09 zł – Zarząd, po zapoznaniu się z informacją wydziału FN i opinią radcy prawnego
Starostwa postanowił odroczyć termin spłaty raty do 31.05.2015 r. i zawrzeć stosowną umowę,

−

ZOZ o wyrażenie zgody na dzierżawę lokali w budynku Przychodni przy ul. 11 Listopada w Lidzbarku Warm. z przeznaczeniem na
prowadzenie pracowni psychologicznej – Zarząd wyraził zgodę na dzierżawę pomieszczeń na okres do 3 lat,

−

dyrektorów szkół w sprawie wysokości stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego
2014/2015 – Zarząd zaakceptował ww. propozycje,

−

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku Zakładu w Olsztynie o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego ulicy Smolnej
w Lidzbarku Warm. w celu wykonania gazociągu do jednego z budynków położonych przy tej ulicy oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – Zarząd zaakceptował wniosek PSG i podjął
stosowne decyzje,

−

wydziału FN w sprawie umorzenia należności powiatu wobec dłużnika z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu
w wysokości 7.253,56 zł z powodu jego śmierci – Zarząd, po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego Starostwa podjął decyzję o umorzeniu
ww. należności,

−

mieszkańca Lidzbarka Warm. o rozłożenie na 9 rat opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 5.517,04 zł począwszy od
kwietnia 2015 r. z uwagi na jego złą sytuację finansową – Zarząd zaakceptował ww. wniosek i zawarł z nim stosowną umowę,

−

dyrektora ZSZCKU w Ornecie o wyrażenie zgody na utworzenie z dniem 1.09.2015 r. klasy mundurowej na poziomie technikum o kierunkach
kształcenia technik logistyk i technik informatyk – Zarząd wyraził zgodę;

 Zarząd zapoznał się z:
−

sprawozdaniem z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warm. za 2014 r.,

−

informacją wydziału OKP w sprawie wysokości dotacji na jednego ucznia w niepublicznym zaocznym liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych;

 Zarząd przyjął bilans budżetu Powiatu Lidzbarskiego za 2014 rok.
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