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Na miejsce tegorocznych podziękowań za plony wybrano 
Stoczek Klasztorny w gminie Kiwity. 13 września 2015 roku 
Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj oraz Wójt Gminy Kiwity – 
Wiesław Tkaczuk zaprosili wszystkich mieszkańców Powia-
tu Lidzbarskiego oraz gości z innych regionów do wzięcia 
udziału w VII Dożynkach Powiatowych. 

DOŻYNKI 
POWIATOWE 2015
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ciąg dalszy z okładki

Wiadomości Starostwa

„Dzięki dobrej współpracy między poszczegól-
nymi szczeblami samorządu terytorialnego 
tegoroczne Dożynki Powiatowe organizujemy 
wraz z Gminą Kiwity” – mówi Starosta Lidzbar-
ski – Jan Harhaj. 
„Są to siódme dożynki powiatowe organizowa-
ne rokrocznie w innej gminie naszego powiatu. 
W ten sposób chcemy 
podziękować rolni-
kom, sadownikom, 
ogrodnikom, wszyst-
kim osobom związa-
nym z rolnictwem, 
za ich trud, wysiłek 
i ciężką pracę. Nam, 
jako włodarzom tych 
pięknych warmińskich 
ziem zależy na posza-
nowaniu tej pracy. Bez 
wątpienia to jeden z 
najważniejszych dni w 
roku każdego rolnika. 
Jest to powód do ra-
dości i zabawy po skończonym okresie ciężkiej 
pracy. Dla mnie, jako Starosty Lidzbarskiego 
to okazja do złożenia osobistych podziękowań 
oraz wręczenia tytułów „Zasłużony dla Rolnic-
twa Powiatu Lidzbarskiego” – dodaje Starosta 
Lidzbarski.

W tym roku Starosta Lidzbarski uhonorował na-
stępujących rolników:

Gmina Orneta: Janina i Bogusław Ferenc, Urszu-
la i Henryk Różyccy, Irena i Franciszek Kamińscy. 
Gmina Kiwity: Irena i Marian Komuda, Mirosła-
wa i Wiesław Cieśla. Gmina Lidzbark Warmiń-
ski: Łukasz i Piotr Szostak, Edward Grabowski. 
Gmina Lubomino: Waldemar Michalski, Teresa 
Dowlasz-Gruszczyńska i Paweł Gruszczyński.

Symbolicznym zwieńczeniem zebranych plo-

nów były tradycyjne wieńce dożynkowe przy-
niesione do Sanktuarium Matki Pokoju w Stocz-
ku Klasztornym jako dar ołtarza. Tym gestem 
rolnicy naszego powiatu wyrazili swoją wdzięcz-
ność za udane zbiory i dar chleba.   Honory do-
żynek pełnili Starostowie Dożynek w osobach: 
p. Jowita Maliszewska – Starościna Dożynek i 

p. Dariusz Sadowski – 
Starosta Dożynek. 

Ponadto wzorem lat 
ubiegłych na Święcie 
Plonów nie zabra-
kło stoisk wystawo-
wych, przy których 
odwiedzający mogli 
zasmakować regio-
nalnych potraw przy-
gotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiej-
skich, gospodarstwa 
a g r o t u r y s t y c z n e , 
występów zespołów 
ludowych m.in. Ki-

witczanki, Kalina z Rogóża, Rogóżanie, Czesław 
Band z Runowa, Kapela Jakubowa, konkursów 
sportowych, atrakcji dla dzieci, wystawy sprzę-
tu rolniczego, stoisk rękodzielniczych oraz lote-
rii fantowej. 
Rozstrzygnięto także konkurs na wieniec do-
żynkowy. W tym roku zwycięzcami zostało so-
łectwo Łaniew. Drugie miejsce zajęło sołectwo 
Wolnica, zaś trzecia lokata przypadła sołectwu 
w Kraszewie. Wieńcem publiczności został wie-
niec przygotowany przez Stoczek Klasztorny. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 
Zwieńczeniem uroczystego Święta Plonów była 
zabawa przy muzyce Zespołu Crazy Quartet z 
Ornety. 
Organizatorzy (Starostwo Powiatowe w Lidz-
barku Warmińskim i Gmina Kiwity) serdecznie 
dziękują sponsorom, którzy wsparli to rolnicze 

święto. 

A byli to:

1. Starościna dzisiejszych dożynek Pani Jowita 
Maliszewska z małżonkiem Krzysztofem , Kierwiny 
2. Starosta dzisiejszych dożynek Pan Dariusz 
Sadowski z małżonką Katarzyną, Napraty 
3. Firma AGROVIS Spółka Jawna Wiśniewscy 
Markajmy 
4. Firma Handlowo-Usługowa TRANS-HER Ser-
wach Henryk Lidzbark Warmiński 
5. Przedsiębiorstwo Budowlane DREWLAND Wie-
sław Sobolewski Lidzbark Warmiński 
6. Firma BUDOKOP Piotr Głodowski Lidzbark 
Warmiński 
7. Zakład Optyczny Jacek Jankowski Lidzbark 
Warmiński 
8. Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt w 
Bydgoszczy 
9. Piekarnia „KRAWCZYKI” Henryk Kulesza 
10. Piekarnia „OKRUSZEK”  Dariusz Oniszko 
Bisztynek 
11. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPO-
ŁEM” Lidzbark Warmiński, Prezes – Jerzy Niedź-
wiecki 
12. Firma „TRANSWAL” Marcin Grzelak Spółka Jaw-
na Lidzbark Warmiński 
13. Firma  Handlowo Usługowa RAFAŁ PARZYCH 
Trutnowo,
14. Firma „STEMAR” Stefan Maruszczak Kiwity
15. Zarobkowy Przewóz Osób Waldemar Bartczak, 
Lidzbark Warmiński 
16. Firma PZZ Orneta Bogusław Ferenc  
17. Agata i Waldemar Dobrzenieccy, Stoczek 
Klasztorny 
18. Stanisław Miecznik, Krekole 
19. Radni Gminy Kiwity 
20. Sołtysi Gminy Kiwity 

Dziękujemy serdecznie.

60-lecie współpracy 
partnerskiej Wspólnoty 
Heilsberg – Powiat Emsland

27 czerwca 2015 roku Starosta Lidzbarski – 
Jan Harhaj – uczestniczył w obchodach 60-le-
cia istnienia współpracy partnerskiej między 
Wspólnotą “Heilsberg” jako Stowarzyszeniem 
Wysiedleńców z terenu Warmii, a ówczesnym 
Powiatem Aschendorf-Hummling, dzisiejszym 
Powiatem Emsland.
“Od 11 lat nieprzerwanie łączy nas partnerstwo 

i przyjaźń. To właśnie Powiat Emsland, okazał 
się życzliwie nastawiony do Was, byłych miesz-
kańców Lidzbarka Warmińskiego i stał się Wa-
szym domem. Dzięki Waszym kontaktom do-
szło do podpisania współpracy między naszymi 
powiatami, z której dzisiaj korzystają obecni 
mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego nawiązu-
jąc liczne przyjaźnie.
Niech świętowany dziś jubileusz stanie się 
powodem satysfakcji i bodźcem do dalszego 
działania. Życzę Wam i Waszym bliskim dużo 
zdrowia i zapraszam do odwiedzenia Waszej 
byłej ojczyzny - Lidzbarka Warmińskiego”– po-
wiedział podczas uroczystości Starosta Lidzbar-
ski – Jan Harhaj.

Północny Wektor 
Grodzieńszczyzny 2015

22 sierpnia 2015 roku delegacja powiatu na 
czele ze Starostą Lidzbarskim – Janem Harha-
jem uczestniczyła w Regionalnej Wystawie pn. 
„Północny Wektor Grodzieńszczyzny 2015”, 
która odbyła się Ostrowcu, w Republice Biało-
ruskiej. W tym roku impreza została połączona 

z obchodami 75-lecia utworzenia Rejonu Ostro-
wieckiego.
Powiat Lidzbarski od 01 października 2010 r. 
współpracuje z Rejonowym Komitetem Wyko-
nawczym Obwodu Grodzieńskiego Republiki 
Białorusi. Różnego rodzaju spotkania, wyjazdy, 
wymiany są wpisane w roczne plany działań 
obydwu powiatów.
Sierpniowy wyjazd oraz plan spotkania obfito-
wał w przeróżne wydarzenia. Był czas na otwar-
cie wspomnianej regionalnej wystawy, koncerty 
grup ludowych, orkiestry dętej, regionalnego 
festiwalu piosenki młodzieżowej „Nowe głosy 
dla ukochanego kraju”.
Przede wszystkim jednak istotą spotkania było 
uczestnictwo w Szóstym Międzynarodowym 
Forum Ekonomicznym pn. „Nowe możliwości 
i perspektywy współpracy”. Był to temat ściśle 
związany ze współpracą transgraniczną w ra-
mach programów europejskich, współpracą 
w zakresie produkcji przemysłowej, rolnictwa, 
energii i paliw alternatywnych. Dyskutowano 
również na temat możliwości inwestycyjnych, 
perspektyw, bezpieczeństwa, rozwoju produk-
cji i infrastruktury. Nie zabrakło tematu związa-
nego z wykorzystaniem zasobów turystycznych 
północnych rejonów Obwodu Grodnieńskiego.
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Kontynuując nasz program współpracy, 22 
sierpnia 2015 r., podczas Sesji Plenarnej VI. 
Międzynarodowej Regionalnej Wystawy „Pół-
nocny Wektor Grodzieńszczyzny 2015”, Jan 
Harhaj – Starosta Lidzbarski i Adam Kowalko 
– Przewodniczący białoruskiego Ostrowiec-
kiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego 
podpisali Umowę o Współpracy Gospodarczej. 
Współpraca ta ma się przyczynić do wspólnego 
rozwoju produkcji, handlu, inwestycji podmio-
tów gospodarczych, do tworzenia warunków 
korzystnych dla rozwoju wspólnych działań, 
przyciągania inwestorów, realizacji wymiany 
informacji nt. potencjalnych projektów realizo-
wanych bezpośrednio między podmiotami go-
spodarczymi, itp.

Dni Dziedzictwa Warmii XIV
„Lidzbark Warmiński w wieku 
Oświecenia”

11 września 2015 roku o godz. 11.00 na Zamku 
Biskupów Warmińskich odbyła się konferencja 
pn. DNI DZIEDZICTWA WARMII XIV pn. „Lidzbark 
Warmiński w wieku Oświecenia”.
Konferencję otworzył i przywitał wszystkich go-
ści – Jarosław Kogut – Wiocestarosta Lidzbarski.
Przybyli goście mieli okazję wysłuchać następu-
jących prelekcji:
1. Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – „Lidz-
bark Warmiński w życiu Biskupów Adama Sta-
nisława Grabowskiego i Ignacego Krasickiego”
2. dr Jerzy Sikorski – „Przestrzeń miejska Lidz-
barka Warmińskiego w XVIII stuleciu”
3. dr Jerzy Kiełbik – „Rządzący i rządzeni w Lidz-
barku Warmińskim”
4. mgr Wiktor Knercer – „Lidzbarskie ogrody Bi-
skupa Ignacego Krasickiego”
 Organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo 
Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim oraz Mu-
zeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim.

Umowy dotacji na zabytki – 
podpisane

22 czerwca 2015 r. w Sali Konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim 
odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane zabytków wpisanych do reje-
stru zabytków.
Z budżetu Powiatu Lidzbarskiego w roku 2015 
udzielono dotacji celowej dla następujących Pa-
rafii:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Ornecie na dofinansowanie kon-
serwacji elementów ołtarza głównego w koście-
le parafialnym w Ornecie – w wysokości 12.500 
zł
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała 
Archanioła w Blankach na dofinansowanie ba-
dań i dokumentacji konserwatorskiej kościoła 

parafialnego w Blankach – w wysokości 2.500 zł
3. Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim na do-
finansowanie konserwacji i renowacji schodów 
wejściowych do cerkwi prawosławnej w Lidz-
barku Warmińskim – w wysokości 15.000 zł
4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Lubominie na dofinansowa-
nie konserwacji i restauracji ołtarza Matki Bożej 
Niepokalanej w kościele parafialnym w Lubomi-
nie – w wysokości 5.000 zł
5. Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja w 
Ornecie na dofinansowanie naprawy części 
konstrukcji więźby dachowej nawy głównej i 
uszczelnienie pokrycia dachowego cerkwi w Or-
necie – w wysokości 15.000 zł

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego podczas pod-
pisywania w/w umów reprezentował Starosta 
Lidzbarski – Jan Harhaj.

Obchody Dnia Weterana  
w Powiecie Lidzbarskim

07 września 2015 roku, o godz. 11.00 w Sali 
Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidz-
barku Warmińskim odbyła się uroczystość zwią-
zana z obchodami Dnia Weterana.
Należny hołd oraz szacunek do kombatantów w 
tym ważnym i podniosłym dniu wyraził Starosta 
Lidzbarski – Jan Harhaj, spotykając się z Wetera-
nami oraz ich rodzinami.
Zaproszenia przyjęły:
– Zarząd Powiatowego Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powia-
towe
– Związek Sybiraków Koło w Lidzbarku Warmiń-
skim
– Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
– Związek Inwalidów Wojennych Oddział w Lidz-
barku Warmińskim
O  oprawę artystyczną zadbała młodzież z Ze-
społu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbar-
ku Warmińskim.

Oficjalna delegacja Powiatu 
Wałeckiego z wizytą  
w Powiecie Lidzbarskim 

7 sierpnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmiń-
skim Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj i Starosta 

Wałecki – Bogdan Wankiewicz, podpisali list 
intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Po-
wiatem Lidzbarskim i Powiatem Wałeckim (wo-
jewództwo zachodniopomorskie). 
Planowana współpraca rozwijać się będzie w 
następujących dziedzinach:
- praca z młodzieżą i podnoszenie poziomu 
kształcenia,
- rozwój kontaktów między organizacjami spor-
towymi,
- rozwój kontaktów między instytucjami aktyw-
nymi w dziedzinie kultury,
- współdziałania przy rozwoju kontaktów mię-
dzy ośrodkami wspierania przedsiębiorczości,
przedsiębiorstwami oraz organizacjami zajmu-
jącymi się gospodarką, rolnictwem i turystyką.

- wymiana doświadczeń i współdziałanie w za-
kresie ochrony środowiska naturalnego,
- wykorzystanie środków z funduszy Unii Euro-
pejskiej,
- wymiana doświadczeń z zakresu pozostałych 
zadań administracji samorządowej.

27 sierpnia 2015 r. Rada Powiatu Lidzbarskiego 
podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozu-
mienia o współpracy z Powiatem Wałeckim.  

Dni Miasta i Rejonu  
Bagrationowsk

W ramach podpisanej 20 lipca 2000 roku umo-
wy o współpracy partnerskiej między Powiatem 
Lidzbarskim w RP i Miastem i Rejonem Bagra-
tionowsk w Federacji Rosyjskiej, reaktywowanej 
17 kwietnia 2014 r., dzięki obecnemu Staroście 
Lidzbarskiemu – Janowi Harhajowi, celem odno-
wienia i dalszego pogłębiania dobrosąsiedzkich 
stosunków między regionami, 05 września 2015 
roku na zaproszenie władz Miasta i Powiatu Ba-
grationowsk, Starosta Lidzbarski uczestniczył w 
obchodach Dni Miasta i Rejonu Bagrationowsk.

Starosta Lidzbarski złożył serdeczne gratulacje, 
życzył szybkiego rozwoju i wytrwałości w dąże-
niu do wyznaczonych celów oraz wszelkiej po-
myślności. Jednocześnie wyraził przekonanie, 
że kolejne lata przyczynią się do kontynuowania 
i dynamicznego wzrostu współpracy pomiędzy 
Powiatem Lidzbarskim i Rejonem Bagrationow-
skim. Wszystkim mieszkańcom oraz zaproszo-
nym gościom życzył miłych obchodów i udanej 
zabawy.

Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza
“Mój Dom” w Ornecie
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Młodzieżowy Dom Kultury

Udział Starosty Lidzbarskiego 
– Jana Harhaja w obchodach 
Święta Wojska Polskiego

Na zaproszenie Dowódcy 9. Warmińskiego 
Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta 
Szendzielarza ps. “Łupaszka” w Lidzbarku War-
mińskim –   12 sierpnia 2015 roku Starosta Lidz-
barski – Jan Harhaj – wziął udział w uroczystych 
obchodach Święta Wojska Polskiego.
Z tej okazji Starosta Lidzbarski został uhonoro-
wany Medalem Dwustulecia istnienia 4. Pułku 
Ułanów Zaniemeńskich oraz  Dyplomem Uzna-
nia Zarządu Głównego Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy.

XV Międzynarodowy Spływ 
Kajakowy “Łyna-Ława”

18 czerwca 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan 
Harhaj – wziął udział w XV. Międzynarodowym 
Spływie Kajakowym “Łyna – Ława” zorganizo-
wanym przez Sejmik Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Dumę Obwodu Kaliningradz-
kiego Federacji Rosyjskiej, samorząd powiatu 
bartoszyckiego i rejon Prawdinsk oraz Zarząd 
Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych 
Euroregionu Łyna-Ława (powiat lidzbarski jest 
członkiem tego stowarzyszenia).
Imprezę, po raz szósty, rozpoczęło spotkanie 
trzydziestoosobowej grupy w czteroetapowym 
spływie rzeką Łyną począwszy od jej źródeł do 
granicy polsko-rosyjskiej.
Celem spływu jest propagowanie zdrowego wy-
poczynku, promocja walorów krajobrazowych 
rzeki Łyny i jej dorzecza, integracja środowisk 
przygranicznych i docelowo uruchomienie se-
zonowego wodnego przejścia granicznego na 
Łynie dla grup zorganizowanych i turystów in-
dywidualnych.

Powiatowe Uroczystości 
Święta Policji

30 lipca 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj 
– uczestniczył w Powiatowych Uroczystościach 
Święta Policji podczas, których zostały wrę-
czone medale, nominacje na wyższe stopnie 
służbowe. W uroczystości uczestniczyli także 
przedstawiciele władz miasta, lokalnych gmin, 
przedstawiciele kościoła, prokuratury i zaprzy-
jaźnionych służb mundurowych oraz zaprosze-
ni goście m.in. Poseł na Sejm RP – Piotr Cieśliń-
ski.
Starosta Lidzbarski złożył serdeczne gratulacje 
oraz życzenia policjantom z okazji ich święta. 
“W tym szczególnym dniu dziękuję policjantom, 
pracownikom cywilnym za codzienną wzorową 
służbę i pracę, za starania i wysiłek, za codzien-
ną obecność w życiu naszej małej społeczno-
ści. Pragnę podziękować również rodzinom 
policyjnym, którym Wasza służba nie szczędzi 
stresów i niepokojów. Jestem wdzięczny, że są 
dla Was oparciem w trudnych chwilach. Wyra-
żając swój podziw, w tym ważnym dla Was dniu, 
życzę spokojnych czasów. Oby wykonywane 
obowiązki przyniosły wiele wymiernych efek-
tów zaś pełniona służba była zawsze doceniana 
i uzyskiwała coraz większe poparcie wszystkich 
środowisk. Serdecznie dziękuję emerytom i 
rencistom za ich wieloletnią służbę.
Życzę Wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności, sukcesów życiowych i zawodowych, aby 
kolejne dni i lata były jak najlepsze”.
W tym uroczystym dniu Starosta Lidzbarski 
złożył także serdeczne podziękowania oraz 
życzenia wszystkim przedstawicielom Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych ze-
branym w Sali Konferencyjnej, a obchodzącym 
swój Jubileusz 25-lecia działalności.

Jubileusz 40-lecia 
Młodzieżowego Domu  
Kultury

12 czerwca 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan 
Harhaj – uczestniczył w Jubileuszu 40-lecia dzia-
łalności Młodzieżowego Domu Kultury.  Zgod-
nie z historią placówki, początkiem działań 
skierowanych do młodych ludzi był utworzony 
w 1950 roku Dom Harcerza. On z kolei został 
przekształcony w Dom Kultury Dzieci. Przez 
krótki okres czasu funkcjonowało Ognisko Pra-
cy Pozaszkolnej a następnie Dom Kultury Dzie-
ci i Młodzieży i Młodzieżowy Dom Kultury. Tak 
więc tego samego dnia obchodziliśmy również 
65-lecie zajęć pozaszkolnych.
W 1991 roku Młodzieżowemu Domowi Kultury 
nadano imię Ireny Kwinto, naszej Lidzbarskiej i 
Warmińsko-Mazurskiej bajkopisarki. Pani Irena 

przez wiele lat pracowała w naszej placówce 
ucząc dzieci warmińskich haftów. Prowadziła 
teatrzyki kukiełkowe i opowiadała w sposób 

fantastyczny bajki i legendy.
Przez te wszystkie lata pracowało tutaj 220 in-
struktorów i nauczycieli oraz 23 osoby admini-
stracji i obsługi. Prowadzono ponad 26 rodza-
jów zajęć w pracowniach i kołach na terenie 
miasta, gminy i powiatu. Swoje zainteresowa-
nia i zdolności rozwijało tysiące uczestników. 
Od 19 lat w organizowanych przez nas Ogól-
nopolskich Konkursach wzięło udział ponad 
17 tysięcy młodych artystów pędzla i pióra. W 
swojej wieloletniej działalności prowadziliśmy 
i prowadzimy współpracę międzynarodową z 
Holandią, Japonią, Obwodem Kaliningradzkim 
oraz z Niemcami w zakresie wystaw, warszta-
tów, konkursów, wymiany młodzieży.
To tu prężnie działała 22 Harcerska Drużyna Tu-
rystyczna im. Mariusza Zaruskiego.
Za swoją działalność drużyna otrzymała tytuł 
Drużyny Sztandarowej. Jej członkowie jako nie-
liczni w naszym województwie na tamte czasy, 
mogli zwiedzać Bułgarię, Węgry a także dawną 
Czechosłowację podczas miesięcznych wędró-
wek po górach.
Naszymi uczestnikami od zawsze są uczniowie 
przedszkoli i szkół. Nasi nauczyciele odnoszą 
liczne sukcesy oszlifowywując te diamenciki ku 
chwale MDK-u. Bardzo cieszy nas i rodziców 
fakt, gdy wychowawcy doceniają pozaszkolny 
rozwój swojego ucznia. Dziękujemy wszystkim 
za wszelką pomoc i współpracę i mamy nadzie-
ję, że Młodzieżowy Dom Kultury będzie działał 
w sposób doskonały przez następne co naj-
mniej 40 lat.
  

Półkolonie w MDK

 Jak co roku, Młodzieżowy Dom Kultury im. Ire-
ny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, był organi-
zatorem półkolonii dla dzieci i młodzieży. Odby-
wały się one od 29 czerwca do 10 lipca 2015r. 
Program obejmował dziewięć wyjazdów krajo-
znawczo-rekreacyjnych po Warmii i Mazurach. 
Trzydziestu uczestników zwiedziło „Dinopark” w 
Malborku, Skansen w Olsztynku, Twierdzę Boy-
en w Giżycku, stadninę koni w Galinach. Poznali 
również tajniki naukowych eksperymentów 
podczas prezentacji „Światło, kolor, złudzenia 
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optyczne” przeprowadzonych przez firmę „Aka-
demia nauki”. Przeżywali rozterki bohaterki 
filmu „W głowie się nie mieści” podczas wizyty 
w kinie „Helios” w Olsztynie. Korzystali także z 
kąpieli w basenie „Na fali” w Dobrym Mieście. 
W programie nie zabrakło również zabawy i 
sportowych rywalizacji. Wspaniale bawili się w 
olsztyńskiej „Warmiolandii”. Natomiast podczas 
pobytu w olsztyńskiej kręgielni poszczególne 
grupy uczestników fantastycznie i z zachowa-
niem zasad fair play konkurowały między sobą. 
Zabawa była przednia i została nieco przedłu-
żona. Nie zabrakło także poważnej nauki. Pod-
czas pogadanek przeprowadzonych przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną i Policję uczestnicy 
dowiedzieli się jak bezpiecznie zachowywać się 
nad wodą, w lesie czy parkach rekreacji, gdzie 
szukać pomocy w razie wypadku czy zdarzenia 
losowego. Na zakończenie każdy z uczestników 
otrzymał upominek oraz płytę z nagranymi 
wspomnieniami. 

„Tolerancja poprzez dialog” 
polsko-niemiecka wymiana w 
Lingen

To kolejna wizyta uczestników Młodzieżowe-
go Domu Kultury u niemieckich partnerów, 
uczniów Franziskusgymnasium. Tydzień spę-
dzony powiecie Emsland w Lingen z niemiec-
kimi partnerami z powiatu partnerskiego Lidz-
barka Warmińskiego obfitował w kreatywne 
działania artystyczne.
W dniach 4.07 – 12.07.2015r. dziewiętnastooso-
bowa grupa z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Lidzbarku Warmińskim uczestniczyła w wymia-
nie polsko – niemieckiej. Młodzi ludzie z obu 
krajów w fascynujący sposób wyrazili w swoich 
pracach artystyczne motto. Hasłem przewod-
nim tegorocznej wymiany była „Tolerancja po-
przez dialog”. Efekty intensywnej pracy można 
było podziwiać podczas pożegnalnego spotka-
nia z rodzicami uczniów goszczących polskich 
przyjaciół. Na ogromnych talerzach anten sa-
telitarnych uwieczniono przyjaźń, która została 
wyrażona poprzez dwie ręce, w otoczeniu słów 
w różnych językach, określających więź partner-
ską i zrozumienie. To bardzo wymowny obraz 
międzynarodowego braterstwa.
Drugim elementem odzwierciedlającym ak-
tywną współpracę i porozumienie były kontu-
ry Niemiec i Polski w barwach narodowych na 
niebieskim tle, a wokół nich łańcuch ludzi, two-
rzący zamknięty krąg, określający pozytywne 
polsko – niemieckie relacje. Motywy przyjaźni 
wyeksponowane zostały podczas zajęć warszta-
towych także w obrazach malowanych na płót-
nie i w glinianych rzeźbach. Głównym motorem 
kreatywnych działań były prowadzące zajęcia 
artystyczne Christel Grunewaldt i Joke-Rohde 
oraz Christof Tondera – inicjator partnerskiej 
współpracy.
Ważnym punktem programu była wizyta w Kun-
sthalle. Dyrektor Meike Behm zaprezentowała 
wystawę artystki pochodzącej z Polski – Jagody 
Bednarsky. Dyrektor Franziskusgymnasium, 

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy 
rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy – skontaktujcie się 

z naszym Ośrodkiem a My pomożemy Ci podjąć odpowiednie działania aby pomóc Twojemu dziecku.

Wychodząc naprzeciw dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną chcielibyśmy przedstawić Pań-
stwu ofertę edukacyjną naszych szkół:

W skład naszego Ośrodka wchodzą:

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju

• Przedszkole Specjalne – dla dzieci od 3 roku życia

• Szkoła Podstawowa 

• Gimnazjum

• Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

• Grupa Rewalidacyjno - Wychowawcza

Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

• Ośrodek zapewnia INTERNAT funkcjonujący 7 dni w tygodniu: Nasz Ośrodek położony jest w 
pięknej, zielonej okolicy w pobliżu Parku Krajobrazowego rzeki Symsarny, gdzie piękna zróżnico-
wana krajobrazowo okolica, pozwala uczniom odpocząć od miejskiego zgiełku i hałasu.

• Podjazdy i winda dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo

• Pokoje 3 – 4 osobowe

• Świetlice z telewizorami

• Sala telewizyjna z kinem domowym

• Samodzielna kuchnia

• Siłownia

• Stołówka (śniadania, obiady, kolacje)

• Sala komputerowa z dostępem do Internetu

• Dysponujemy dobrze wyposażonymi, nowoczesnymi, pracowniami przedmiotowymi, gabinetami 
terapii i zajęć rewalidacyjnych.

Ośrodek zapewnia każdemu Wychowankowi:

• Całodobową opiekę wykwalifikowanych i życzliwych wychowawców

• Doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych 
(autyzm)

• Opiekę psychologiczno – pedagogiczną

• Zajęcia pozalekcyjne (koło plastyczne, koło teatralne, sekcja sportowa, Harcerska Drużyna 
Nieprzetartego Szlaku, koło ceramiczne, koło filmowe)

• Dowóz uczniów do szkoły

Praca edukacyjna szkoły polega na organizowaniu:

• Zajęć logopedycznych

• Zajęć rewalidacyjnych

• Imprez i uroczystości szkolnych oraz pozaszkolnych

• Kiermaszów z wyrobami uczniów

• Udziału w konkursach i przeglądach 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej:
http://www.soswlw.edu.pl/

 adres Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
ul. Szkolna 3

tel. 767 25 85

                                                                               

                                                             
                                                                       

Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy
rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy –
skontaktujcie się z naszym Ośrodkiem a My pomożemy Ci podjąć odpowiednie działania aby pomóc 
Twojemu dziecku. 

 
Wychodząc naprzeciw dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną chcielibyśmy 
przedstawić Państwu ofertę edukacyjną naszych szkół: 
W skład naszego Ośrodka wchodzą: 
 

• Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
• Przedszkole Specjalne – dla dzieci od 3 roku życia 
• Szkoła Podstawowa  
• Gimnazjum 
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy  
• Grupa Rewalidacyjno - Wychowawcza 

 
Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
 

 Ośrodek zapewnia INTERNAT funkcjonujący 7 dni w tygodniu: Nasz Ośrodek 
położony jest w pięknej, zielonej okolicy w pobliżu Parku Krajobrazowego rzeki 
Symsarny, gdzie piękna zróżnicowana krajobrazowo okolica, pozwala uczniom 
odpocząć od miejskiego zgiełku i hałasu.

 Podjazdy i winda dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo 
 Pokoje 3 – 4 osobowe 
 Świetlice z telewizorami 
 Sala telewizyjna z kinem domowym 
 Samodzielna kuchnia 
 Siłownia 
 Stołówka (śniadania, obiady, kolacje) 
 Sala komputerowa z dostępem do Internetu 
 Dysponujemy dobrze wyposażonymi, nowoczesnymi, pracowniami 

przedmiotowymi, gabinetami terapii i zajęć rewalidacyjnych.
 

 
Ośrodek zapewnia każdemu Wychowankowi: 
 Całodobową opiekę wykwalifikowanych i życzliwych wychowawców 
 Doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i 

specjalistycznych (autyzm) 
 Opiekę psychologiczno – pedagogiczną 
 Zajęcia pozalekcyjne (koło plastyczne, koło teatralne, sekcja sportowa, Harcerska 

Drużyna Nieprzetartego Szlaku, koło ceramiczne, koło filmowe) 
 Dowóz uczniów do szkoły 

 
Praca edukacyjna szkoły polega na organizowaniu: 
 Zajęć logopedycznych 
 Zajęć rewalidacyjnych 
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ZSiPO

Michael Klumparendt, podczas pożegnalne-
go spotkania w szkole podziękował wszystkim 
uczestnikom, rodzinom goszczącym polskich 
partnerów, prowadzącym zajęcia warsztatowe 
oraz swojemu koledze Christofowi Tondera. 
Słowa uznania skierował również do dyrektor 
MDK Ewy Giedryś, Anny Wiatrak i Ewy Zającz-
kowskiej za podejmowanie inicjatywy współ-
pracy. Te spotkania określił jako ważny wkład w 
umacnianie przyjaźni między naszymi krajami. 
Klumparendt podkreślił również, że pragnie 
kontynuować wymianę w kolejnych latach, bo-
wiem cieszy go rozwój młodych ludzi, ich kre-
owanie współczesnego świata i porozumienie 
bez barier.
Sukcesem tegorocznej wymiany: dobra pogo-
da, fantastyczne humory wszystkich uczestni-
ków wymiany, a także wsparcie finansowe Sta-
rostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim 
oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży, umożliwiające organizację w/w 
warsztatów.
Aktywnie spędzony w Lingen czas minął w 
mgnieniu oka. Trudno było się rozstawać. Uści-
ski pożegnalne i łzy wzruszenia świadczyły o za-
żyłości, jaka powstała podczas pobytu u rodzin 
partnerskich. Pozostały więzi między młodymi 
ludźmi, które jak zapewniali, będą kontynuowa-
ne. Zdobyte doświadczenia i doznania artystycz-
ne uskrzydliły młodych uczestników wymiany. 
Budującym jest fakt, że różnice kulturowe i ba-
riera językowa nie stanowią przeszkody w roz-
wijaniu wspólnych zainteresowań i oddawaniu 
się pasjom, łączącym młode pokolenie.
Zbudowaliśmy solidny most, którego droga 
prowadzi do zacieśniania polsko – niemieckiego 
węzła przyjaźni. 

XII Wojewódzki Konkurs 
Wokalny TALENT 2015

5 czerwca 2015 r.  w Pasłęckim Ośrodku Kultu-
ry w Pasłęku odbył się XII Wojewódzki Konkurs 
Wokalny TALENT 2015. Tematem tegorocznego 
przeglądu były „Nowe trendy w muzyce 2010 
– 2015”. Uczestnicy pracowni wokalnej prowa-
dzonej przez Panią Małgorzatę Habudę z Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w 
Lidzbarku Warmińskim zaprezentowały swój 
warsztat zdobyty na zajęciach.  
Jury w składzie: Ryszard Szmit – realizator dźwię-
ku Radia Olsztyn, Larry Okey Ugwu - dyrektor 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury, animator, 
muzyk oraz Tomasz Steńczyk - gitarzysta, woka-
lista, kompozytor, producent, wyłoniło spośród 
ponad siedemdziesięciu uczestników z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, osiemnastu 
wykonawców. Wśród nagrodzonych znalazły się 
uczestniczki naszej pracowni. W kategorii szkół 
podstawowych klas I – III, trzecie miejsce zajęła 
Alicja Czyrko, wyróżnienie otrzymała Kinga Ro-
masz. W kategorii szkół podstawowych klas IV 
– VI, wyróżniono Julię Babik. W najstarszej kate-
gorii wiekowej, uczniów szkół średnich, studen-

tów i dorosłych, pierwsze miejsce zajęła Agata 
Graczyk zaś drugie miejsce Marta Dadura.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Aktywni uczniowie ZSiPO

Czerwiec  był miesiącem, w którym uczniowie 
ZSiPO nie próżnowali. W czasie pikniku w Szko-
le Podstawowej nr 3 uczniowie I TŻiUG stwo-
rzyli mały artystyczny kącik. Rodzinny piknik 
promował zdrowe żywienie, dlatego na buź-
kach chętnych dzieci (i nie tylko...) powstawały 
prawdziwe dzieła sztuki.... truskawki, jabłuszka 
i wszystko co zdrowe i smaczne. Natomiast z 
okazji czterdziestolecia istnienia Młodzieżowe-
go Domu Kultury nasi uczniowie przygotowali 
catering. Przy takiej pięknej uroczystości można 
było skosztować czegoś słodkiego czy napić się 
kawy. Zadbali o to uczniowie II TŻiUG.
Nie zabrakło także sukcesów naszej młodzieży 
w konkursach. Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Lidzbarku Warmińskim ogłosi-
ło wyniki konkursu fotograficznego dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Edyta Aleksandrowicz z 
klasy III TŻiUG zdobyła IV miejsce, piąte miejsce 
Tamara Narkowicz z klasy II TŻiUG. Wyróżnienia 
zdobyły: Kinga Hryniewicz i Ada Warchocka. Ze-
spół Szkół i Placówek Oświatowych otrzymał II 
miejsce w klasyfikacji grupowej. 

Finał XXI Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkur-
su Nastolatków „Ośmiu 
wspaniałych”

Spotkanie odbyło się w Ostródzie w dniach 
12-14 czerwca 2015 roku. Nasz uczeń -Tomek 
Perczyński został wyróżniony za pracę wolon-
tarystyczną, którą rozpoczął w 2010 roku. Od 
lat działa w Domu Środowisk Twórczych, wspo-
maga wiele instytucji z zakresu technik mul-
timedialnych. To przewodniczący Samorządu 
Szkolnego , jego motto życiowe „Jeśli możesz, 
uszczęśliwiaj innych”.  Uczestnicy z opiekunami 
mieli zagwarantowanych wiele atrakcji, na przy-
kład wybrali się na pole bitewne w Grunwaldzie 
czy pływali statkiem po Jeziorze Drwęckim.  

Narodowe Czytanie „Lalki”

W bibliotece ZSiPO 4 września 2015 roku za-
inaugurowano czwartą edycję ogólnopolskiej 
akcji Narodowe Czytanie. W zeszłym roku w 
niemal 2 000 miejscowości w całej Polsce od-
było się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza. W tym roku pod opieką pani Wio-
letty Marcinek uczniowie klasy III TŻiUG czytali 
powieść Bolesława Prusa „Lalka”. Akcja odbywa 
się pod patronatem honorowym Prezydenta 
RP. 

Warsztaty w bursie po raz 
drugi

W ZSiPO 11 czerw-
ca 2015 roku odbyło 
się już po raz drugi 
niecodzienne spotka-
nie. Odwiedzili  nas 
uczniowie trzeciej kla-
sy Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Lidzbarku 
Warmińskim wraz z 
wychowawczynią pa-
nią Danutą Chadą. 
Organizatorkami spo-
tkania były nauczyciel-
ki ZSiPO, panie Renata 

Kabała i Sylwia Buczel. Uczniowie klasy I Tech-
nikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
mogli wcielić się w rolę nauczycieli. Dzieci z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lidzbarku 
Warmińskim zostały podzielone na dwie grupy. 
Najpierw swoje umiejętności kulinarne mogły 
sprawdzić dziewczynki, oczywiście pod okiem 
„fachowców” z klasy pierwszej. Powstawały w 
tym czasie przecudnej urody ciasteczka. W tym 
samym czasie chłopcy uczyli się zasad savoir-
-vivre’u  przy stole. Po takim spotkaniu wszyscy 
młodzi gentelmani z łatwością odpowiedzą jak 
nazywają się części zastawy stołowej czy jak 
prawidłowo nakryć stół do posiłku. Po sporej 
dawce wiedzy teoretycznej znalazł się czas na 
praktykę. Później to chłopcy wypiekali ciastecz-
ka, a dziewczynki poznawały zasady bon tonu. 

Początek roku szkolnego i 
obchody wybuchu II wojny św.

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Podczas uro-
czystego apelu powitaliśmy uczniów pierw-
szych klas: Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych oraz Technikum Obsługi 
Turystycznej o specjalności turystyka sportowa. 
Młodzież ZSIPO również uczestniczyła w obcho-
dach 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej: 
we mszy świętej i apelu poległych na cmentarzu 
komunalnym. 
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I. Podsumowanie roku szkol-
nego 2014/15

1. Uczniowie z najwyższą średnią ocen zostali 
uhonorowani stypendiami. Marcin Wejngold z 
klasy Ia, który uzyskał najwyższą średnią ocen 
w szkole (5,44), otrzymał Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Natomiast Justyna Szałkow-
ska z klasy IIc (średnia ocen 5,30) oraz Malwina 
Nowosada z klasy Ia (średnia 5,19) otrzymały 
Stypendium Starosty Powiatu Lidzbarskiego. 
Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali: Anna 
Ciesielska, Katarzyna Stankiewicz, Martyna Gie-
rulska, Daniel Maleńczuk, Wojciech Zapał, Mi-
chał Kabała, Sylwia Lipkiewicz, Stefan Milaniuk, 
Małgorzata Hermanowicz, Paweł Sztukowski, 
Piotr Maliszewski, Norbert Korniluk, Patrycja 
Poniewierka, Adrian Lipkiewicz, Katarzyna Jan-
kowska, Paulina Kot, Sylwia Stasiewicz, Adrian-
na Kamieniecka.

 2. Najwyższymi średnimi ocen mogą pochwalić 
się następujące klasy: Ib – 4,14; 
Ia – 4,09; IIc – 3,98; IIb – 3,94.

3. Matura 2015 – szkoła uzyskała 87,4 % zdawal-
ności w skali kraju.

 II. Wycieczki szkolne

1. Wycieczka rowerowa klasy I b
      24 czerwca klasa I b (matematyczna) pod 
opieką pań Ingi Markiewicz i Marzeny Wyczół-
kowskiej oraz pana Rafała Zielińskiego wybrała 
się na wycieczkę rowerową do Kaszun. Wypra-
wa była dosyć karkołomna, gdyż trasa rajdu 
wiodła przez okoliczne miejscowości (Łaniewo, 
Bugi, Runowo, Miejska Wola) i wynosiła aż 60 
km ! W Kaszunach grupa zwiedziła stare nie-
mieckie bunkry. Stanowią one element jedne-
go z najciekawszych w Polsce dużych obiektów 
fortyfikacyjnych. Kolejnym punktem programu 
wycieczki było ognisko wraz z nieodłącznym 
pieczeniem kiełbasek. Pogoda w tym dniu była 
deszczowa, ale- jak mówią uczestnicy wypra-
wy-sprzyjała jeździe na rowerze. Około godzi-
ny 16-tej grupa bardzo zmęczona, jednak we 
wspaniałych humorach, powróciła do Lidzbarka 
Warmińskiego.   Wycieczka nawiązuje do długiej 
tradycji turystyki szkolnej. Oprócz rekreacji była 
ona doskonałym sposobem służącym integracji 
klasy. W przyszłym roku planowany jest kolej-
ny wyjazd cyklistów  jeszcze dłuższą trasą, do 
czego zachęca uczniów wychowawczyni klasy – 
pani Inga Markiewicz.

2. Wyprawa na Podlasie
     W dniach 23-25 czerwca obecna klasa 3b 
(„mat-fiz.”), wraz z wychowawcą - panem An-
drzejem Kędzierskim i panem Darkiem Lew-
czukiem, wybrała się na wycieczkę na Podlasie. 

Zwiedzili Politechnikę Białostocką, gdzie duże 
zainteresowanie wzbudziły tzw. chodziki mar-
sjańskie, z których słynie Wydział Mechaniczny 
tej uczelni. Ponadto uczniowie mogli obejrzeć 
różnego rodzaju roboty konstruowane przez 
studentów. Mimo że jest to klasa o profilu 
matematycznym odwiedziła również Akade-
mię Medyczną. Tam uczniowie wzięli udział w 
warsztatach, podczas których wyprodukowali 
swoje własne mydła. Zwiedzili również Pałac 
Branickich, muzeum ikon, które znajduje się 
przy zespole cerkwi w Supraślu, a także meczet 
i synagogę, gdzie uczestnicy wycieczki poznali 
tradycje i obyczaje panujące w innych religiach. 
Jak twierdzi klasa - mimo tak napiętego grafiku 
- był też czas, aby odpocząć i spędzić wieczór 
przy ognisku.

3. Czwartek z Humanistyką
   18 czerwca po raz kolejny uczestniczyliśmy 
w wykładach z cyklu „Czwartki z humanistyką” 
organizowanych przez Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie. Tym razem poszerzyliśmy swoją wiedzę 
na temat skutecznego budowania wizerunku 
(Dziennikarstwo i komunikacja społeczna). O 
zjawiskach występujących w popkulturze do-
wiedzieliśmy się na wykładzie pt. „Ciało jako 
spektakl we współczesnej kulturze masowej” 
(Filologia angielska). W świat XIX-wiecznego 
Paryża i polskiej emigracji przeniosła nas pre-
zentacja i wykład profesora Kasparka okra-
szony wieloma ciekawostkami i anegdotami. 
Niemieckie malarstwo epoki romantyzmu na 
przykładzie twórczości Caspara Davida Friedri-
cha przedstawił nam pracownik Filologii ger-
mańskiej. Próbowaliśmy również odpowiedzieć 
na pytanie: czy we współczesnej Europie mogą 
powstać nowe państwa? Niezwykle interesu-
jąca prezentacja pracownika naukowego Sto-
sunków międzynarodowych dotyczyła zjawiska 
separatyzmu w Europie oraz związanych z tym 
zagrożeń. Zwieńczeniem pobytu na uczelni był 
udział w warsztatach matrioszek. W ten atrak-
cyjny sposób zaprezentowała się Filologia ro-
syjska. Każdy z uczniów wrócił z własnoręcznie 
wykonaną matrioszką będącą chyba jednym z 
najbardziej rozpoznawalnych symboli kultury 
rosyjskiej.

      W wycieczce brało udział 31 uczniów z klas 
I-ch i II-ch. Opinie jej uczestników świadczą o 

tym, że wyjazd był udany i dostarczył wielu in-
telektualnych wrażeń. Ze względu na dużą po-
pularność już w październiku rusza kolejny cykl 
wykładów na olsztyńskiej humanistyce.  

4. Wycieczka do Muzeum Przyrody
     11 czerwca klasa IIc uczestniczyła w wycieczce 
do Muzeum Przyrody w Olsztynie. Na początku 
uczniowie udali się na krótką, ale jakże pasjonu-
jącą lekcję muzealną dotyczącą ciekawostek o 
zwierzętach Warmii i Mazur. Wszyscy z dużym 
zaangażowaniem słuchali wykładu pani pro-
wadzącej, gdyż na koniec zajęć w quizie moż-
na było wygrać nagrody w postaci czasopism, 
zakładek oraz pocztówek. Następnie biolodzy 
mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomo-
ści dotyczących zwierząt, uczestnicząc w zaba-
wie edukacyjnej: TROPICIELE. Każdy z uczniów 
otrzymał kartę pracy, którą trzeba było uzupeł-
nić informacjami znajdującymi się na obszarze 
całego muzeum. Trzy pierwsze osoby, które po-
radziły sobie najlepiej z tym zadaniem również 
zostały nagrodzone drobnymi upominkami. 
Wszystkim wycieczka bardzo się podobała. Za-
równo bogactwo ekspozycji, jak i interesujące 
zajęcia poszerzyły i uzupełniły wiedzę przyrod-
niczą uczestników wycieczki.

III. Klasa II C zwycięzcą Mie-
jskiego Konkursu „Super 
Klasa”

     W dniach 24-25.06.2015r. klasa IIc z wy-
chowawczynią Anną Kuźmowicz i pedagogiem 
Marzenną Fenkanin uczestniczyła w spływie ka-
jakowym rzeką Krutynią. Wyjazd ten mógł być 
zrealizowany dzięki zdobyciu przez klasę pierw-
szej nagrody w Miejskim Konkursie „Super Kla-
sa” na najlepszą frekwencję.
    Grupa wystartowała z miejscowości Krutyń 
i przepłynęła 13 km do Ukty. Cztery godziny 
spływu były przepełnione radością, uśmiechem 
i odrobiną wysiłku. Dodatkową atrakcją było 
zwiedzenie Mazurskiego Parku Krajobrazowe-
go, gdzie podziwialiśmy piękno natury, zobaczy-
liśmy wyjątkowe rośliny i zwierzęta oraz nowe 
krajobrazy. Jednak na tym wycieczka nie mogła 
się zakończyć. Będąc tak blisko Leśniczówki 
Pranie obowiązkowo trzeba było odwiedzić Mu-
zeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i 
poszerzyć wiedzę o wybitnym poecie.
Wycieczka była bardzo udana i dostarczyła nam 
wielu wrażeń, a także wzmocniła integrację kla-
sy. Wszystko to było możliwe dzięki wygranej w 
miejskim konkursie. 

V. Mała Ojczyzna – wspólna 
sprawa

Fundacja  Rozwoju Wolontariatu w Lublinie  i 
Fundacja BGK  w ramach programu „PROJEK-
TOR – wolontariat studencki” przeprowadziła w 

Zespól Szkół Ogólnokształcących  
w Lidzbarku Warmińskim
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naszej szkole II edycję projektu „Mała ojczyzna 
– wspólna sprawa”. W przedsięwzięciu wzięła 
udział klasa II a.
Jego głównym celem jest przygotowanie 
młodych ludzi do pełnego, świadomego i ak-
tywnego udziału w życiu społecznym, w tym 
uświadomienie im własnej roli w procesach 
zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ra-
mach projektu studenci zrealizowali warsztat 
edukacyjny i grę terenową o tematyce aktyw-
ności obywatelskiej. Podsumowanie projektu  
zakończyło się wyjściem do pizzerii.
„Wydarzenie było odskocznią od szkolnej ruty-
ny. Zdobyliśmy nowe doświadczenia, nauczy-
liśmy się współpracy, zwróciliśmy uwagę na te 
elementy otoczenia, które wcześniej pomijali-
śmy. Liczymy na więcej takich atrakcji” – podsu-
mowała jedna z uczestniczek projektu.

VI. Wizyta gości z Werlte

    W dniach 14 – 19 czerwca gościliśmy w naszej 
szkole młodzież z Gimnazjum w Werlte. Przy-
jazd uczniów niemieckich jest odpowiedzią na 
ubiegłoroczny pobyt młodzieży Jagiellonki w za-
przyjaźnionej szkole w Werlte. W tym roku przy-
jechało 25 uczniów. Program wizyty był bardzo 
atrakcyjny. W pierwszym dniu goście, wraz z 
grupą uczniów naszej szkoły, zwiedzili zamek 
lidzbarski oraz, w ramach integracji, uczestni-
czyli w grze terenowej.  W następnych dniach 
odbyły się wycieczki do Warszawy (zwiedzanie 
Sejmu), Malborka i planetarium w Olsztynie. 
Wymiana międzyszkolna jest efektem współ-
pracy w ramach umów partnerskich pomiędzy 
starostwem lidzbarskim, a  powiatem Emsland 
w Niemczech.

VII. Konkurs fotograficzny 
„ Woda – człowiek – 
środowisko”

W miejskim konkursie fotograficznym „WODA 
– CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO” w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła 
Paulina Kołodziejczyk, drugie Anna Ciesielska, 
a trzecie Patrycja Poniewierka. Wyróżnienie 
otrzymały prace Alicji Augustynowicz, Ewy Tka-
czuk i Jakuba Pozarzyckiego. Jagiellonka otrzy-
mała też nagrodę grupową dla szkoły za zdoby-
cie pierwszego miejsca w konkursie.

VIII. Rozpoczęcie roku szkol-
nego 2015/2016

1 września młodzież, nauczyciele oraz zapro-
szeni goście zgromadzili się w auli szkolnej, 
by uroczyście zainaugurować rok szkolny 
2015/16. Pani dyrektor Anna Tkaczuk przekaza-
ła uczniom życzenia wielu sukcesów w nauce. 

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczy-
ste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów 
Jagiellonki. Miłą niespodzianką był udział w ape-
lu wicemarszałka województwa warmińsko-ma-
zurskiego – pana Jacka Protasa. Jako absolwent 
i były dyrektor naszej szkoły życzył on uczniom 
sukcesów w zdobywaniu kolejnych stopni karie-
ry zawodowej po ukończeniu liceum.

Podróże kształcą

Nawet kilkudniowe wyjazdy budzą w nas cieka-
wość świata.
Od 9 do 12 czerwca 2015 r., 35 - osobowa grupa 
młodzieży gimnazjalnej z ZSO w Ornecie wyje-
chała na wycieczkę autokarową, której organi-
zatorami byli nauczyciele p.p. A.J. Lipińscy. Szlak 
wiódł przez Litwę, Łotwę i Estonię. Czas nie 
pozwolił na dokładne zwiedzanie, ale młodzież 
zobaczyła najważniejsze miasta i miejsca w tych 
państwach. Wileńska Góra Trzech Krzyży, Sta-
re Miasto z Ostrą Bramą, Klasztor Bazylianów, 
zabytkowe kościoły, Uniwersytet Parlament 
wypełniły wędrówkę po mieście. Duże zainte-
resowanie młodzieży wywołał cmentarz polski 
na Rossie. To miejsce uświadomiło jej zawiłości 
naszej historii i zostało odebrane z zadumą.                                                                                                                
Przejazd do łotewskiej Rygi, trasą wiodącą 
wśród lasów, rzadkich zabudowań, przy łagod-
nej słonecznej pogodzie - nie był uciążliwy. Ryga 
wywarła na wszystkich imponujące wrażenie. 
Zwarta zabudowa pięknie zachowanej średnio-
wiecznej Starówki budzi podziw.  Przewodni-
cząca sprawiła nam ponadto niespodziankę 
- spotkaliśmy dwóch muzyków, którzy na nasz 
widok odegrali polski hymn narodowy. Zostali-
śmy więc mile zaskoczeni. Młodzież miała jesz-
cze jedną atrakcję - pogoda pozwoliła na kąpiel 
w Bałtyku. Prawie pusta rozległa plaża, ciepła, 
czysta woda były miłymi chwilami odpoczynku.
 Kolejny dzień- to przejazd do Estonii, do Tal-
lina i zwiedzanie Starego Miasta. I tutaj także 
świetnie zachowane zabytki, bogactwo archi-
tektoniczne, urokliwe wąskie uliczki prowadzą-
ce stromo pod górę, pokryte starą kamienną 
nawierzchnią.
Ostatni dzień wycieczki - to zwiedzanie w dro-
dze powrotnej Kowna ze zrekonstruowanym 
zamkiem, widoki na Niemen i przejście śladami 
pobytu A. Mickiewicza.
  Trzy małe państwa o zbliżonym krajobrazie: 
płaski teren, daleki horyzont, mnóstwo lasów, 

bo ok. 60% powierzchni tych krajów stano-
wią lasy. Wszyscy zwrócili uwagę na porządek              
i czystość zarówno przy trasach, jak i w mia-
stach.  Należy także podkreślić dbałość tych na-
cji o język narodowy. Nie krzyczą obcojęzyczne 
reklamy, a przecież komputeryzacja życia w Es-
tonii wymusza znajomość języka angielskiego. 
Zauważyła to młodzież i zapewne wyciągnie po-
zytywne wnioski. 

Bezpieczny pieszy

1 czerwca 2015 r. w Ornecie,  odbył się  Festyn 
„Bezpieczny Pieszy. Bezpieczny Kierowca”. 
Uczestnicy festynu mieli okazję obejrzeć po-
kaz: ratownictwa technicznego i medycznego, 
symulacji zderzenia i wypadku drogowego, 
wyposażenia:  Policji, Straży Pożarnej i służb 
medycznych. Można było też nauczyć się udzie-
lania pierwszej pomocy oraz poruszania się po 
rowerowym torze przeszkód. Dodatkowo od-
były się  pokazy: masażu, makijażu, manicure i 
higieny stomatologicznej  - w wykonaniu mło-
dzieży Szkoły Policealnej im. prof.  Zbigniewa 
Religi w Olsztynie. O godz.13.00 uczestnicy fe-
stynu wzięli udział  w ogólnopolskiej akcji „Zryw 
wolnych serc”.  

W czasie festynu rozstrzygnięto także konkurs 
filmowy „Bezpieczeństwo, a Ty”. Oto jego wyni-
ki: 

I miejsce -  Gimnazjum w Lubominie (Magda-
lena Kuligowska, Urszula Kowalczyk, Cezary 
Kowalczyk)

II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Ornecie (Julia 
Lisowska, Agata Zęgota, Aleksandra Czapliń-
ska, Zuzanna Kobierska) 

III miejsce  - Szkoła Podstawowa nr  1 w  Or-
necie (dziewczęta z klasy IV a: Agata Zych, 
Marta Szybko, Julia Borysiuk, Amelia Mali-
nowska, Zuzanna Sudoł) 

ZSO Orneta
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Zespół Szkół Zawodowych 
im. St. Staszica w Lidzbarku 
Warmińskim Europejską 
Szkołą Przedsiębiorczości 
2015

Nagroda – Szkoła Przedsiębiorczości jest krajo-
wym i europejskim uznaniem dla najlepszych 
szkół w edukacji na rzecz przedsiębiorczości.

Kraje uczestniczące w projekcie TES nomino-
wały jedną lub więcej szkół do 15 czerwca 2015 
roku. Krajowa Grupa w każdym kraju ocenia 
działalność szkół i wybrała te, które otrzymają 
nagrodę. W tym roku nagrodzonych zostanie 
11 szkół: 

Dania: Engbjergskolen
Finlandia: Jouppi school
Niemcy: Internatsschule Schloss Hansenberg
Grecja: 1st Arsakeio Lyceum in Psychico
Włochy: ITCG E. FERMI - PONTEDERA (PI)
Norwegia: Rakkestad Ungdomsskole

Polska: Stanisław Staszic Complex of Vocatio-
nal Schools in Lidzbark Warmiński – za naucza-
nie przedsiębiorczości będącej priorytetem w 
szkole, za możliwość tworzenia postaw przed-
siębiorczych, wspierania samokształcenia i 
samodoskonalenia, zapoznawania z lokalnym 
rynkiem pracy. Działania te są wynikiem orga-
nizacji Dnia Przedsiębiorczości, gdzie w latach 
2005-2015, 6.141 uczniów znalazło 1.274 miej-
sca pracy. 
Od wielu lat w szkole przeprowadzane są różne 
projekty, olimpiady, konkursy m.in. „Przedsię-
biorczość olimpijskich”, „Podatki”, Konkurs fo-
to-esej, Dzień Przedsiębiorczości, gospodarcza 
Wiedza Olimpijskich „Euro Wyzwanie”, Konkurs 
Wiedzy o Przedsiębiorczości, Moje Finanse „De-
cyzje Rady Polityki Pieniężnej”. 

Portugalia: Escola Profissional Magestil
Rumunia: The National College of Computer 
Science
Słowacja: Hotelová akadémia
Wielka Brytania: Darwen Aldridge Community 
Academy (DACA)

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w 
Parlamencie Europejskim przy udziale posłów 
w Brukseli 15 października 2015 r.

Więcej na: http://theentrepreneurialschool.eu/
news/eleven-schools-in-europe-will-receive-
the-entrepreneurial-school-award-2861/

Serdecznie gratulujemy!

Akcja Szanuj Życie- Zwolnij

W ramach działań profilaktyczno–prewencyj-
nych zmierzających do zapewnienia bezpiecz-
nego  poruszania się po drogach naszego 
powiatu Policja i Straż Pożarna z Lidzbarka War-

mińskiego przeprowadziła akcje „Szanuj życie 
– Zwolnij”. Wspólne działania  przeprowadzono 
na ul. Olsztyńskiej w kierunku wylotu na Góro-
wo Iławeckie. Akcja polegała na pomiarze pręd-
kości przez funkcjonariuszy policji. Kierowcom,  
którzy przekroczyli prędkość zamiast mandatu i 
punktów karnych  zafundowano  przymusowe 
szkolenie w ramach udzielania pierwszej pomo-
cy. W namiocie rozstawionym przez strażaków, 
można było na specjalistycznym fantomie prze-
prowadzić resuscytację krążeniowo-oddecho-
wą. „Ogólnie mamy świadomość będąc świad-
kami wypadku, że należy pomagać podejmując 
czynności przywracające procesy życiowe, po-
kutuje jednak strach przed  podjęciem takich 
działań” – relacjonuje mł. kpt. Tomasz Gowkie-
lewicz. Dzisiejsza akcja potwierdziła, że poziom 
wiedzy w tym zakresie jest nienajgorszy. Miejmy 
nadzieję, że kilkunastu kierowcom w związku z 
dzisiejszą akcją poprawne udzielanie pierwszej 
pomocy zostanie  w pamięci na dłużej.    

Piłka Plażowa w Ostródzie – 
sukces lidzbarskich strażaków

30 lipca 2015 r. na terenie Plaży Miejskiej w 
Ostródzie odbył się III Nocny Turniej Służb Mun-
durowych i Ratowniczych w Piłkę Plażową. Orga-
nizatorem imprezy  był Instytut Bezpieczeństwa 
i Obrony Narodowej. Do zawodów przystąpiło w 
sumie 20 zespołów z Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Policji, Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Czerwone-
go Krzyża, Ratownicy Medyczni, Aresztu Śled-
czego oraz Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony 
Narodowej. Rywalizacja odbyła się systemem 
brazylijskim, rozgrywano jeden 25-cio punkto-
wy set. Najlepszą parą męską okazali się stra-
żacy  PSP z Giżycka Karol Masiul/Arkadiusz Gij.  
Na drugim miejscu uplasowali się Damian Dzie-
koński/ Marcin Piątek członkowie IBION. Bardzo 
dobry występ zanotowali strażacy Państwowej 
Straży Pożarnej z Lidzbarka Warmińskiego w 
składzie  Bartosz Wójcik/ Kamil Nowak którzy w 
końcowej klasyfikacji wywalczyli trzecie miejsce.

Przegląd Strażackich Orkiestr 
Dętych- Lidzbark Warmiński 

 9 sierpnia 2015 r. Lidzbark Warmiński po raz 
X był miastem integracji środowisk muzycznych 
strażackich orkiestr dętych. Organizatorem 
kolejnego, jubileuszowego już przeglądu  Or-

kiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych 
woj. warmińsko-mazurskiego im. Jana Wiśniew-
skiego prowadzonego pod patronatem hono-
rowym Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej dh. Jacka Protasa, po-
dobnie jak w latach ubiegłych był Lidzbarki Dom 
Kultury oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Olsztynie i wsparciu Komendy Powiatowej PSP 
w Lidzbarku Warmińskim. 

W tegorocznej edycji udział wzięły orkiestry:

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lidzbarku 
• Miejska Orkiestra Dęta w Ornecie
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płośnicy
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Lidzbarskiego Domu Kultury w 
Lidzbarku Warmińskim 
• Miejska Orkiestra Dęta w Ełku

Przegląd rozpoczął się barwnym i efektownym 
przemarszem orkiestr lidzbarskim deptakiem, 
gdzie powołane jury składające się ze znawców 
muzyki oceniało wrażenia artystyczne orkiestr. 
Następnie na scenie pod Wysoką Bramą każda 
orkiestra zaprezentowała po trzy utwory oce-
niane przez jury. 

     Poziom artystyczny jaki prezentowały po-
szczególne orkiestry zadziwił samych jurorów, 
dlatego na ostateczny werdykt tegorocznego 
przeglądu zebrana licznie lidzbarska publicz-
ność musiała długo czekać. Jury w składzie 
prof. dr hab. Roman Grucza (przewodniczący) 
oraz mgr Mirosława Nowak-Dobrychłop i mgr 
Krzysztof Podolak po długich obradach zadecy-
dowało o kolejności przyznanych nagród:

I miejsce przyznano orkiestrze z Lidzbarka,

II miejsce orkiestra z Płośnicy, 

III miejsce z Ełku i Lidzbarka Warmińskiego 

wyróżnienie - orkiestra z Ornety.

Jubileuszowy X Przegląd odbył się dzięki wspar-
ciu finansowemu i pomocy Samorządu Woje-
wództwa, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kultu-
ralnych w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w 
Lidzbarku Warmińskim, Urzędu Miejskiego w 
Lidzbarku Warmińskim oraz Zarządowi Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Olsztynie.

Zespół Szkół Zawodowych 
w Lidzbarku Warmińskim

Straż Pożarna
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OSP Żegoty w struktu-
rach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego

26 lipca 2015 r. strażacy z OSP Żegoty po wielu 
miesiącach starań i wyrzeczeń zwieńczyli w koń-
cu swój trud włączając miejscową jednostkę do 
Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. 
Aby móc zasilić szeregi KSRG, należało przede 
wszystkim wyszkolić odpowiednią ilość straża-
ków ochotników oraz wyposażyć ich w niezbęd-
ny, wymagany sprzęt. Dzięki determinacji dru-
hów z Żegot i osobistym zaangażowaniem dh 
Alfreda Wasilewskiego – naczelnika miejscowej 
jednostki, udało się tego dokonać. 
Uroczysty apel związany z włączeniem jednost-
ki do KSRG poprzedziła msza święta w inten-
cji strażaków w kościele pod wezwaniem św. 
Jana Ewangelisty w Żegotach. Następnie pocz-
ty sztandarowe oraz pododdział strażaków- 
ochotników z OSP Żegoty, OSP Kiwity i OSP 
Potryty przemaszerował pod strażnicę. Tam 
dowódca uroczystości mł. kpt. Tomasz Gowkie-
lewicz złożył meldunek Z-cy Komendanta Woje-
wódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosławo-
wi Hołubowiczowi. 
 Wójt gminy Kiwity pan Wiesław Tkaczuk ser-
decznie powitał wszystkich gości, po czym 
przedstawił historię powstania jednostki OSP 
Żegoty, która w tym roku  kończy okrągły, czter-
dziestoletni jubileusz. Na uroczystość przybyli 
miedzy innymi wicemarszałek Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego Jacek Protas, który 
pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz 
Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj będący jedno-
cześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP. 
Swoją obecnością zaszczycił także Z-ca Komen-
danta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. 
Mirosław Hołubowicz oraz Komendant Powia-
towy PSP st. kpt. Marek Pasławski. „Serdeczne 
podziękowania kieruję pod adresem władz sa-
morządowych na szczeblu wojewódzkim, po-
wiatowym oraz gminnym. Doskonała współpra-
ca wielu podmiotów i instytucji zaowocowała 
tym, iż w dniu dzisiejszym możemy cieszyć się 
rozwojem formacji pożarniczej w naszym re-
gionie” – powiedział Wójt Gminy Kiwity Wiesław 
Tkaczuk. Zadowolenia nie krył także prezes OSP 
Żegoty dh Edward Wasilewski, który również w 
ciepłych słowach wyraził wdzięczność. Przyznał, 
że włączenie jednostki do KSRG to nie tylko 
przywilej, ale i dodatkowy obowiązek. 
Decyzję Komendanta Głównego PSP o włącze-
niu OSP Żegoty do KSRG na ręce gospodarza 
gminy Kiwity i prezesa OSP wręczył Wicemar-
szałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Jacek Protas oraz Z-ca Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hołu-
bowicz.
Strażacy z Żegot działając w strukturach KSRG w 
razie potrzeby dysponowani mogą być nie tylko 
na terenie swojej gminy, czy powiatu, ale także 
na terenie województwa oraz całego kraju.  

Pokaz ratownictwa wodnego 
prowadzony na kąpielisku 
(Jezioro Wielochowskie)                 
przez JRG PSP w Lidzbarku 
Warmińskim

W ramach działań profilaktyczno – prewencyj-
nych zmierzających do zapewnienia bezpiecz-
nego wypoczynku dzieci i młodzieży  nad wodą, 
Państwowa Straż Pożarna w Lidzbarku Warmiń-
skim zaprezentowała w formie ćwiczeń pokaz 
ratownictwa wodnego. Ćwiczenia odbyły się 
na kąpielisku miejskim (Jezioro Wielochowskie) 
w niedzielę 9 sierpnia 2015 r.  Poprzedziły one 
organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  
maraton pływacki. Działania strażaków polega-
jące na uratowaniu osoby tonącej obejmowały: 
- techniki ratownicze prowadzone w wodzie 
przy użyciu łodzi 
- ewakuację osoby zagrożonej do brzegu  
- udzielenie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej( prowadzenie resuscytacji krążeniowo   – 
oddechowej)  
Dodatkowo na plaży przygotowano stanowisko 
szkoleniowe dla widzów z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej (na fantomie).  

      

ZAWODY OSP POWIATU 
LIDZBARSKIEGO

W sobotę 4 lipca 2015 r. na stadionie miejskim 
w Lidzbarku Warmińskim odbyły się zawody  
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Lidz-
barskiego. Do udziału w zawodach zgłosiło 
się osiem  drużyn, w tym jedna kobieca z OSP 
Rogóż.  W przypadku żeńskiej drużyny już sam 
udział zapewniał medal, panowie natomiast mu-
sieli wytrwale walczyć,  najpierw w konkurencji 
„sztafeta pożarnicza”  później zaś w „ćwiczeniu 
bojowym”.  Zmaganiom strażaków-ochotni-
ków bacznie przyglądał się starosta lidzbarski 
pan Jan Harhaj, komendant powiatowy PSP 
w Lidzbarku Warmińskim – Marek Pasławski 
oraz Wójtowie dopingujący swoje jednostki 
pan  Ireneusz Mazur – Wójt Gminy Lubomino, 
a  także Z-ca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński 
pan Tomasz Kołodziejczyk. Tego dnia najlepszą  
drużyną okazali się strażacy z  Rogóża, wygry-
wając wyraźnie w dwóch konkurencjach. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, iż tydzień wcześniej 
młodzież z Rogóża (drużyna dziewcząt) zdoby-
ła Mistrzostwo Województwa Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych śmiało można stwierdzić 
,że najlepsi strażacy są w Rogóżu.

Klasyfikacja generalna przedstawia się następu-
jąco: 

I miejsce OSP Rogóż

II miejsce OSP Żegoty

III miejsce OSP Mingajny

IV miejsce OSP Wilczkowo

V miejsce OSP Orneta

VI miejsce OSP Bażyny

VII miejsce OSP Henrykowo

 

Kalendarium wydarzeń:

06.06.2015 r. – Wyjazd na turniej w Piłkę Nożną 
na Orliku w Morągu. Wychowankowie zajęli 8 
miejsce na 14 drużyn.

12-14.06.2015 r. – udział w występach, konkur-
sach, zabawach podczas Dni Ornety. Przemarsz 
w paradzie.

19.06.2015 r. – wizyta w Placówce Pań z Uni-
wersytetu III Wieku. Panie przyniosły tort dla 
wychowanków, którzy mieli urodziny w miesią-
cach (V i VI).

28.06.2015 r. – wychowankowie byli z wycho-
wawcami na zawodach motocrossowych orga-
nizowanych  przez Moto-Klub Orneta. 

Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza
“Mój Dom” w Ornecie
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06.07.2015 r. – spotkanie ze Strażnikiem Miej-
skim – wykład na temat „Bezpieczne wakacje”

08.07.2015 r. – Dyrektor wręczył nagrody wy-
chowankom za najwyższe średnie. Najwyższą 
średnią miała wychowanka Paulia Gargula - 5,0.

14.07.2015 r. – wyjście do cyrku 

23.07.2015 r. – wychowankowie zwiedzali pla-
cówkę Poczty Polskiej w Ornecie. Zapoznali się 
z jej funkcjonowaniem oraz pracą osób w niej 
zatrudnionych.

23.07.2015 r. – wychowankowie zwiedzali budy-
nek Straży Pożarnej w Ornecie. Mieli możliwość 
zobaczenia dyżurki, sprzętu gaśniczo ratunko-
wego. Mogli zasiąść za kierownicą wozu stra-
żackiego. 

23.07.2015 r. – zwiedzanie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Orneta oraz muzeum rzeczy z Ornety z daw-
nych czasów.

28.07.2015r. - 05.08.2015 r. – Kolonia do Pucka

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim realizuje Program „JUNIOR - program 
aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa na realizację pro-
gramu została podpisana w siedzibie PFRON w Olsztynie 25.05.2015 r. Realizacja programu 
niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla samych uczestników jak i dla pracodawców.

Uczestnicy programu biorą udział w 6-cio miesięcznych stażach u pracodawców i oprócz sty-
pendium stażowego finansowanego z Funduszu Pracy otrzymują świadczenie na rehabilitację 
zawodową finansowane ze środków PFRON. Stażysta posiadający orzeczenie o lekkim stopniu 
niepełnosprawności otrzymuje świadczenie na rehabilitację zawodową w wysokości 500 zł/m-c, 
natomiast stażysta posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 650 
zł/m-c. W ramach programu w czerwcu 2015 r. zaktywizowano 8 osób niepełnosprawnych do 
30 roku życia. Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim w 
programie „JUNIOR” mają na celu motywowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania ak-
tywności zawodowej oraz poprawę ich trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Program „JUNIOR” przewiduje również wypłatę premii dla doradców zawodowych zatrudnionych 
w PUP sprawujących opiekę nad stażystami biorącymi udział w programie. Premia finansowa-
na jest ze środków PFRON, wypłacana co miesiąc i wynosi 200 zł za każdego stażystę objętego 
opieką w danym miesiącu. Do zadań doradców zawodowych należy przede wszystkim aktywna 
współpraca z pracodawcą przy realizacji stażu oraz pomoc stażyście w zrozumieniu wymagań 
pracodawcy, adaptacji w nowym środowisku, akceptacji współpracowników oraz w radzeniu so-
bie w sytuacjach kryzysowych. 

Dodatkowym bodźcem dla pracodawców zachęcającym do organizacji stażu jest premia finanso-
wana ze środków PFRON. Premia będzie wypłacona pracodawcy po zakończonym stażu i wynie-
sie 1 200 zł za organizację stażu dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności lub 2 400 zł za 
organizację stażu dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Realizacja Progra-
mu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” przyczynia się 
do wzrostu zainteresowania pracodawców angażowaniem na staż osób niepełnosprawnych, a 
wypłata premii dla pracodawców stwarza warunki pomyślnego zakończenia stażu. 

Bożena Romasz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Lidzbarku Warmińskim. 

AKTYWIZACJA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w powiecie lidzbarskim

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
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URUCHOMIENIE 
KURSOWEGO AUTOBUSU 

NA TRASIE 
LUBOMINO- LIDZBARK WARMIŃSKI

Od 1 września 2015 r. PKS Bartoszyce 
uruchamia kurs autobusu:

Lubomino – Lidzbark Warmiński przez Łaniewo

Będą to dwa kursy. 

Jeden w godzinach rannych do szkoły,
przyjazd do Lidzbarka Warmińskiego 

godz. 7:30

Drugi w godzinach popołudniowych, 
odjazd z Lidzbarka Warmińskiego 

godz. 15.05.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE 
OD  17 CZERWCA 2015 R. DO 14 SIERPNIA 2015 R.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu.

Zarząd na podstawie swych ustawowych kompetencji podjął uchwały:

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2015 rok polegającą na zmianach w dochodach w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego o: zwiększeniu dotacji o 22.150 zł na dofinansowanie leczenia i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu poprzez rozwój i modernizację bazy materialnej, 
organizacyjnej i merytorycznej zakładów lecznictwa odwykowego, zmniejszeniu dotacji o 554 zł w związku z rozliczeniem wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, 
zmniejszeniu dotacji o 364.579 zł na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego przebudowy dróg (w wyniku przetargu). Po stronie wydatków 
dokonano zmian zgodnie z decyzjami Wojewody. Ponadto dokonano przesunięć w KPPSP na uzupełnienie środków na umowy zlecenia i nagrody uznaniowe, w ZSO w Ornecie na 
odprawę emerytalną w związku z planowanym przejściem pracownika na emeryturę, w Starostwie w związku z koniecznością wniesienia opłaty od apelacji wniesionej w sprawie z 
powództwa L. Ruszczyka przeciwko powiatowi. Rozwiązano rezerwę na uzupełnienie wydatków w PUP związanych z prowadzoną windykacją w związku z niewywiązywaniem się z 
obowiązków wynikających z umowy w ramach projektu, w Starostwie na zakup oznaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
dla nadleśnictw, w ZSO w Lidzbarku Warm. na realizację zadania związanego z polsko-niemiecką współpracą młodzieży, w MDK na wyjazd młodzieży na warsztaty artystyczne do 
Niemiec i zakup rzutnika multimedialnego,

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

–  w sprawie wdrożenia standardów współpracy Powiatu Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz Indeksu Jakości współpracy w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku 
Warmińskim, które pozwolą na zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz systematyczną jej analizę,

–  w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim – na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, uchwalanie regulaminu 
organizacyjnego starostwa powiatowego jest obecnie zadaniem zarządu powiatu (dotychczas kompetencja ta należała do Rady Powiatu),

–  w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1266 Samin - Stębark - Łodwigowo na odcinku od m. Stębark do m. Łodwigowo położonej  w Powiecie 
Ostródzkim – Zarząd wyraził pozytywną opinię,

–  w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego do przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu,

–  w sprawie powierzenia z dniem 1 sierpnia 2015 r. Panu Jackowi Polewaczykowi stanowiska dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie – wyłonionemu 
w drodze konkursu,

–  w sprawie udzielenia Panu Jackowi Polewaczykowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Placówki „Mój Dom” 
oraz do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w planie finansowym tej jednostki,

–  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim za pierwsze półrocze 2015 r. - Zarząd przekazał 
uchwałę Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,

–  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - Zarząd przekazał uchwałę 
Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie;

–  Zarząd przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu, które są przedmiotem obrad X sesji;

– Zarząd, zaakceptował propozycje dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie wysokości stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II 
semestrze roku szkolnego 2014/2015;

–  Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora ZSiPO o wydzierżawieniu pomieszczenia gospodarczego mieszącego się na terenie szkoły na okres 3 lat;

–  Zarząd podjął decyzję o ponownym przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Lidzbarku Warm. przy ul. Pięknej oznaczonej jako 
działka nr 119/5 o powierzchni 0,0458ha oraz zleceniu jej wyceny – w związku z utratą ważności operatu szacunkowego nieruchomości oraz upływem terminów przewidzianych w 
ustawie o gospodarce nieruchomościami należało ponownie rozpocząć procedurę sprzedaży nieruchomości;

–  Zarząd, po rozpatrzeniu wniosku dyrektora ZSZCKU w Ornecie, wyraził zgodę na nauczanie indywidualne ucznia klasy I w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
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