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POWiAT LidzbArSki
– WiceLider uNijNych fuNduSzy
W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wykorzystanie środków europejskich” Powiat Lidzbarski zajął 2 miejsce w kategorii powiaty.
Nagrody dla laureatów zostały wręczone podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, która odbyła się 1 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dyplom odebrał Starosta
Lidzbarski – Jan Harhaj. Jak sam przyznał, na scenę wychodził trzykrotnie. Po
raz pierwszy, by odebrać dyplom za zajęcie dziesiątego miejsca miastu Lidzbark Warmiński oraz kolejny raz za zajęcie I miejsca dla województwa warmińsko-mazurskiego. Ranking ten to podsumowanie wydatków samorządów ze środków unijnych w latach 2004-2014. „Tak wysoka pozycja naszego
powiatu wśród innych samorządów w rankingu czasopisma „Wspólnota”
to potwierdzenie priorytetów naszego samorządu, który od lat nastawiony
jest na pozyskiwanie środków zewnętrznych i angażowanie ich na potrzeby
mieszkańców naszego powiatu” - mówi Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski.

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy

wielu rodzinnych, radosnych i pięknych chwil.
Niech zbliżający się Nowy 2016 Rok będzie
pełen szczęścia, pomyślności i życiowych sukcesów.

Jan Harhaj

Starosta Lidzbarski

Leszek Sierputowicz

Przewodniczący Rady Powiatu Lidzbarskiego
Boże Narodzenie, 2015 r.
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ciąg dalszy z okładki
Z uzyskanych w ten sposób środków finansowych, przebudowaliśmy wiele odcinków dróg w powiecie, poprawiliśmy nośność większości mostów i zlikwidowaliśmy większość skutków osuwisk na naszych drogach, zmodernizowaliśmy ulice powiatowe zwiększając tym samym bezpieczeństwo i konkurencyjność
powiatu. Z przeprowadzonych działań inwestycyjnych skorzystały jednostki oświaty, ochrony zdrowia, młodzież, osoby bezrobotne i niepełnosprawne.
Wykorzystane środki polepszają standard życia i pracy mieszkańców, zwiększają atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną obszaru, wpływają na utrzymanie
wartości krajobrazowych i przyrodniczych, zaspokajają potrzeby społeczne i kulturowe.
2004-2009

2007-2011

2009-2012

2011-2013

2004-2014

Powiat

Województwo

Wydatki finansowane ze środków unijnych w latach
2004-2014 (w zł per capita, uwzględniając inflację w
cenach stałych 2014)
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2162,07

24

3

3

2

3

włodawski

lubelskie

1799,63

Certyfikat - Sportowy Obiekt Roku 2015

Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj w towarzystwie
P. Nastuli i G. Skrzecza podczas Gali

Podczas uroczystej Gali - Sportowa Polska w Warszawie, 26 listopada 2015 r. Starosta
Lidzbarski – jan harhaj odebrał certyfikat
w kategorii SPOrTOWy ObiekT rOku 2015
w XVi edycji konkursu „budowniczy Polskiego Sportu”.

Po
w

Wiadomości Starostwa

Święto Niepodległości
w Powiecie Lidzbarskim
11 listopada 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan
Harhaj uczestniczył w Święcie Niepodległości w
Lidzbarku Warmińskim. Uroczystą Mszą Świętą
w Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Lidzbarku Warmińskim rozpoczęto obchody
tego ważnego dla wszystkich Polaków święta. Następnie w historycznym centrum miasta
odbył się Apel Wojskowy, po którym wszyscy
uczestnicy mogli obejrzeć sprzęt wojskowy,
straży pożarnej, straży miejskiej oraz policji
oraz spróbować wojskowej grochówki. Na najmłodszych czekały gry i zabawy przygotowane
przez Harcerzy.

4. Dominika Wołejsza
5. Krzysztof Piotrowski
Wyniki Biegu naszych pracowników znajdują się
tutaj, miejsce 38, serdecznie GRATULUJEMY!!!!:
Tak naprawdę jednak jedyny wynik, który się
liczy to 2225 okrążeń czyli 2225 posiłków dla
dzieci. Dziękujemy!!!!

urzędu możliwe jest dokonanie płatności przy
użyciu karty płatniczej. W tym przypadku pobierana będzie od wpłacającego dodatkowa opłata
manipulacyjna w wysokości 2 zł od każdej przeprowadzonej operacji.
W dalszym ciągu pozostaje możliwość realizacji
opłat gotówką.
Kasa urzędu czynna w poniedziałki od 7.30 do
15.00, wtorek – piątek od 7.00 do 14.30.

Konkurs Fotograficzny
27 listopada 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu
fotograficznego pod hasłem „Przyroda Powiatu
Lidzbarskiego w obiektywie”.

Płatność kartą w Starostwie
Powiatowym
Starostwo Powiatowe w akcji –
I. PKO Bieg Charytatywny
Za nami I. PKO Bieg Charytatywny. Dziękujemy
wszystkim, którzy byli razem z nami za niesamowitą energię oraz wielkie serca…
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
reprezentowali:
1. Kamil Typa – kapitan
2. Justyna Stankiewicz
3. Alicja Jóźwik (niestety nieobecna, ale godnie
zastąpiła ją Milena Gościniak).
4work.indd 2
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Kolejne udogodnienia dla swoich klientów
wprowadza Starostwo Powiatowe w Lidzbarku
Warmińskim. Od 1 października 2015 r. w kasie

Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wpłynęły 44 fotografie.
Pierwsze miejsce zdobyła Agata Ziemianowicz z
Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie za fotografię pt. „Droga do raju”.
Drugie miejsce zajęła Ewelina Tobisz z Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim za zdjęcie pt. „Autostrada do nieba”.
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Trzecią lokatę zajęła Oliwia Mrugała z Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim za fotografię „Kukurydziany szlak”.
Wyróżnienia w konkursie otrzymali:
1. Katarzyna Kowalczyk z Zespołu Szkól Zawodowych CKU w Ornecie za zdjęcie - „Wodna droga”,
2. Katarzyna Górecka z Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim za zdjęcie - „Krajobraz nad
jeziorem”,
3. Jakub Pozarzycki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim za zdjęcie –
„Pierwsze lądowanie na słońcu”.
Nagrody wszystkim uczestnikom wręczył Starosta
Lidzbarski – Jan Harhaj.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

“Kultura bezpieczeństwa”
w Powiecie Lidzbarskim
13 października 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan
Harhaj gościł Okręgowego Inspektora Pracy w
Olsztynie – Marka Wójciaka, jego zastępcę – Michała Wajdę, Kierownika Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wilnie – Teresę Aksionową oraz
dyrektorów lidzbarskich szkół zawodowych wraz
z nauczycielami, którzy wzięli udział w realizacji
programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.
Dzięki zorganizowanym wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy spotkaniom szkoleniowym poziom
wiedzy wśród młodzieży szkolnej z zakresu prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy został
efektywnie podniesiony, zaś praca nauczycieli
została zauważona przez Starostę Lidzbarskiego
oraz Okręgowego Inspektora Pracy.
Podczas spotkania zostały wręczone dyplomy dla
nauczycieli biorących udział w tym programie oraz
podziękowania dla dyrektorów: Zespołu Szkół i
Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.
Wyróżnieni nauczyciele:
Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim:
1. Jolanta Górecka
2. Zdzisław Hołowienko
3. Grażyna Pruszyńska
4. Marek Pruszyński
5. Joanna Zabiełło-Kruszewska

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.

Udział Starosty Lidzbarskiego
w pożegnaniu żołnierzy
udających się na misje
29 września 2015 r. Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – uczestniczył w uroczystym pożegnaniu żołnierzy II zmiany PKW EUMAM RŚA (Republiki Środkowej Afryki) na placu apelowym 9 Warmińskiego
Pułku Rozpoznawczego.
Starosta Lidzbarski życzył żołnierzom wytrwałości, zdrowia oraz zaangażowania w misję, której
głównym celem jest przede wszystkim przywracanie i utrzymywanie pokoju. Podkreślił także jak
ważna, wymagająca i odpowiedzialna to służba, a
nade wszystko wręczając flagę Powiatu Lidzbarskiego prosił, by podczas misji byli dobrymi ambasadorami Powiatu Lidzbarskiego.

Dzień Edukacji Narodowej
16 października 2015 roku w Lidzbarskim Domu
Kultury odbyły się obchody XVI-go Powiatowego
Dnia Edukacji Narodowej oraz X-go Powiatowego
“Spotkania z Talentem”.
Wśród zaproszonych gości na uroczystości przybyli: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas, Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty – Grażyna Przasnyska, Przewodniczący Rady Powiatu Lidzbarskiego – Leszek
Sierputowicz, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Jacek Wiśniowski, Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel, Okręgowy Inspektor Pracy – Marek
Wójciak, Dowódca 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego pułkownik dyplomowany Tomasz
Łysek, Komendant Powiatowy Policji – Tomasz Kamiński oraz Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej – Marek Pasławski.
Pierwszym punktem uroczystości były serdeczne
podziękowania skierowane do Pana Marszałka
Jacka Protasa. Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj
wręczając pamiątkowy grawer podziękował Marszałkowi za bezinteresowną pracę na rzecz Powiatu Lidzbarskiego oraz przychylność i wspieranie
naszych inicjatyw, które przez długie lata będą
służyć naszej społeczności; życzył zdrowia i zwyczajnej ludzkiej życzliwości oraz spełnienia wszystkich marzeń.
Po powitaniach, życzeniach i oficjalnym otwarciu
uroczystości, przystąpiono do wręczania odznaczeń, medali, wyróżnień oraz nagród.
W tym roku Nagrodę Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty otrzymał Pan Adam Brodowski
– dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warmińskim zaś
Medale Komisji Edukacji Narodowej pani Edyta
Stawska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie i Pani Maria Tatol – nauczyciel
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku
Warmińskim.

Umowa z Operatorem Term Warmińskich – podpisana

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku
Warmińskim:
1. Joanna Świerczyńska
Serdecznie gratulujemy.

22 października 2015 r. po Sesji Rady Powiatu
Lidzbarskiego – Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj
podpisał umowę z ostródzką firmą Condohotels
Management sp. z o.o. na administrowanie Termami Warmińskimi. Stronę operatora reprezentowała – Prezes Zarządu Spółki – Elżbieta Lendo.
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Obecni na uroczystości byli także Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek
Protas oraz Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego –
Jacek Wiśniowski, radni V kadencji Rady Powiatu
oraz zaproszeni goście.
Otwarcie Term Warmińskich administrator planuje na Boże Narodzenie.

W tym uroczystym dniu Starosta Lidzbarski– Jan
Harhaj – przyznał i wręczył Nagrody Starosty Lidzbarskiego następującym dyrektorom i nauczycielom powiatowych placówek oświatowych:
1. Aldona Borys – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim;
2. Elżbieta Fijarczyk – dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CKU w Ornecie;
3. Ewa Giedryś – dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim;
4. Bożena Hermanowicz – dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Ornecie;
5. Jadwiga Krzywda – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ornecie;
6. Irena Sołkiewicz – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim;
7. Anna Tkaczuk – dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim;
8. Marek Chyl – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim;
9. Jacek Krzywdziński – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku
Warmińskim.
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10. Dominika Donderowicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku
Warmińskim;
11. Anna Lipińska – nauczyciel Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Ornecie.
12. Urszula Minkowska – nauczyciel Zespołu
Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim;
13. Iwona Pawlak – nauczyciel Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim;
14. Zbigniew Stawski – nauczyciel Zespołu
Szkół Zawodowych CKU w Ornecie.
15. Marlena Wronowska – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim;
16. Tomasz Wrześniewski – nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.
Naszedł czas na ślubowanie i wręczenie aktów
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W tym roku 5 nauczycieli po
odbyciu stażu i zdaniu egzaminu uzyskało stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Rotę ślubowania wypowiedzieli następujący nauczyciele:

1. Małgorzata Jurgielewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim;
2. Ewelina Skowyrska – Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie;
3. Joanna Świerczyńska – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim;
4. Piotr Bazarnik – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim;
5. Przemysław Kowalczyk – Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim.
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczyła Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Grażyna Przasnyska oraz
Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj.
Po przerwie artystycznej, przygotowanej przez
młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Lidzbarku Warmińskim, rozpoczęła się druga
część uroczystości – X Spotkanie
z Talentem 2015. Pamiątkowe statuetki oraz nagrody laureatom szkół podstawowych, gimnazjal-
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nych i ponadgimnazjalnych wręczył Pan Starosta
– Jan Harhaj.

Gratulacje i dyplomy wręczyła Pani Kurator Grażyna Przasnyska.

Byli to:

W roku szkolnym 2015/2016 za wyniki w nauce
roczne Stypendium Starosty Lidzbarskiego otrzymali:

1. Katarzyna Górecka – absolwentka Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim
2. Tomasz Obuchowski – absolwent Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim
3. Oktawia Bernaś – Szkoła Podstawowa Nr 4
w Ornecie
4. Rafał Wangin – Szkoła Podstawowa Nr 3 w
Lidzbarku Warmińskim
5. Julia Babik – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim
6. Konrad Potasznik – absolwent Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim
7. Bartłomiej Bosak – Szkoła Podstawowa w
Kiwitach
8. Jakub Walczyński – Szkoła Podstawowa w
Kiwitach
9. Gabriela Suska – Szkoła Podstawowa w Kraszewie
10. Magdalena Wronowska – Młodzieżowy
Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim
11.Klaudia Urbańska – Gimnazjum Nr 1 w Ornecie
12. Diana Rosłoń – Gimnazjum
w Kiwitach
13. Jan Filipiak – Gimnazjum w
Kiwitach
14. Wiktoria Rutkowska – Gimnazjum Nr 2 w Ornecie
15. Angelika Tararuj – Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim
16. Marta Urbanowicz – Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim
17. Patryk Wasilewski – Zespół
Szkól Ogólnokształcących w Ornecie
18. Sylwia Zych – Zespól Szkół i
Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
19. Piotr Szczerbik – Zespól Szkół Zawodowych
w Lidzbarku Warmińskim
W roku szkolnym 2015/2016 za wyniki w nauce do
Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostali nominowani:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku
Warmińskim: Justyna Szałkowska, Malwina
Nowosada,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim: Magdalena Modrzejewska, Martyna Pachulska,
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim: Marlena Obolewicz, Barbara Mońko,
4. Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie:
Anna Gregorczyk, Karolina Kluk,
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie:
Ada Sosnowska, Aleksandra Nowosiak.
W roku szkolnym 2015/2016 Stypendium Sportowe Starosty Lidzbarskiego za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym otrzymali:
1. Maja Mańkiewicz – reprezentuje powiat w tenisie stołowym
2. Maria Raś – reprezentuje powiat w karate kyokushin.
3. Przemysław Wiśniowski – reprezentuje powiat
w zapasach.
4. Piotr Wiśniewski – reprezentuje powiat w zapasach sumo.
Podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji
oraz Spotkania z Talentem uhonorowano także
laureatkę eliminacji powiatowych Samorządowego Konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” –
Natalię Sienkiewicz – absolwentkę Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim.
Natomiast Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” został Tomasz
Perczyński uczeń Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
Tegoroczną uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim. Miłym akcentem
był także występ ukraińskiego Iluzjonisty – Aleksandra Tkacza, który porwał zgromadzoną publiczność w świat iluzji i magii.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku
Warmińskim
– Marcin Wejngold, średnia ocen – 5,44
2. Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim – Natalia Murawska, średnia ocen – 5,33
3. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim – Natalia Kuźma – średnia ocen
4,94 oraz Patrycja Topczewska - średnia ocen
– 5,07
4. Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ornecie – Mateusz Erezman,
średnia ocen – 5,76
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie –
Bartłomiej Grodowski, średnia ocen – 5,69
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Młodzieżowy Dom Kultury

Konkurs Krasomówczy
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Lidzbarku Warmińskim

za prezentację utworu – „O bogatym gburze i
uczonym synie”
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Zgodnie z regulaminem do XL Wojewódzkiego
Konkursu Krasomówczego
Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej
zakwalifikowani zostali laureaci.

Krasomówcy z Młodzieżowego
Domu Kultury

19 października 2015 r. zostały rozstrzygnięte XIV
Powiatowe Eliminacje do XL Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary – Malewskiej.
Do XIV Powiatowych Eliminacji zgłoszonych zostało 14 uczestników z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 – Lidzbark Warmiński
– 3 osoby
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – Lidzbark Warmiński
– 1 osoba
3. Szkoła Podstawowa nr 4 – Orneta – 1 osoba
4. Gimnazjum nr 1 – Lidzbark Warmiński – 3 osoby
5. Gimnazjum nr 2 – Lidzbark Warmiński – 3 osoby
6. Zespół Szkół Zawodowych – 1 osoba
7. Młodzieżowy Dom Kultury – Lidzbark Warmiński – 2 osoby
Udział w konkursie wzięło 14 osób.
Komisja w składzie:
1. Jakub Konrad Korzunowicz – animator kultury,
aktor, scenograf
2. Maria Daszkiewicz – przewodnik turystyczny
3. Janina Pawłowska – Ejsmont – polonista
4. Anna Wiatrak – organizator (nie bierze udziału
w ocenie)
wysłuchała przygotowanych prezentacji i przyznała tytuły laureatów oraz wyróżnienia:
1. Na szczeblu szkół podstawowych:
Laureat: Olimpia Łokuciejewska – MDK im. Ireny
Kwinto, Lidzbark Warmiński
za prezentację utworu – „Warmia smakiem malowana”
Nagroda: Julia Mikołap – Szkoła Podstawowa nr 3,
Lidzbark Warmiński
za prezentację utworu – „O dziewczynce, która
chce być księżniczką”
Nagroda: Katarzyna Mielnik – Szkoła Podstawowa
nr 1, Lidzbark Warmiński
za prezentację utworu – „List pełen niespodzianek”
2. Na szczeblu szkół gimnazjalnych:
Laureat: Julia Niewiadomska – Gimnazjum nr 1,
Lidzbark Warmiński
za prezentację utworu – „O duchach w olsztyńskim teatrze”
Nagroda: Kamil Juzwiszyn – Gimnazjum nr 2, Lidzbark Warmiński
za prezentację utworu – „Korzyści płynące z mówienia”
Wyróżnienie: Alicja Oborska – Gimnazjum nr 1,
Lidzbark Warmiński
za prezentację utworu – „Jeśli uwierzysz legendzie”
3. Na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych:
Laureat: Dominika Trubiło – MDK im. Ireny Kwinto, Lidzbark Warmiński
za prezentację utworu – „Harcerskie serce”
Wyróżnienie: Angelika Wiśniewska – ZSZ Technikum nr 1, Lidzbark Warmiński
4work.indd 5

Lidzbarski Dom Kultury 28 października 2015 roku
po raz 40 był organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary –Malewskiej. Honorowym patronatem
ten etap konkursu objęty został przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Dwie laureatki etapu powiatowego, uczestniczki
pracowni teatralnej z Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim,
zostały przez jury uhonorowane wyróżnieniami.
W kategorii klas IV – VI Olimpia Łokuciejewska autorskim tekstem Anny Wiatrak pt. „Warmia smakiem malowana” opowiadała o potrawach królujących na warmińskich stołach. Jej interpretacja
spowodowała, że w kaplicy zamkowej na moment
uniósł się zapach i smak dań, których słuchający
przez chwilę mieli ochotę spróbować. Podczas
artystycznej prezentacji publiczności towarzyszył
nastrój warmińskiej wsi, podkreślony zapachem,
gdzie swojsko pachnie jabłko, prawdziwy chleb,
ręcznie ubite świeże masło, kasza, czy gulasz.
Dominika Trubiło reprezentowała kategorię szkół
ponadgimnazjalnych. W znakomity sposób przekazała emocje i przeżycia doznane podczas oratorskiej podróży do Osetnika. „Harcerskie serce”
to tytuł tekstu napisany, w formie pamiętnika,
przez Annę Wiatrak. W relacji Dominiki historia
przeplatała się z rzeczywistością. Okraszona była
wspomnieniami i przemyśleniami na temat zwiedzania mniej znanych miejscowości naszego powiatu. W krasomówczej gawędzie wyjaśniła co
kryje się pod hasłem „ratować zabytki”, do czego
żarliwie namawiała.
Zachęcała do odwiedzenia miejsca, nie tylko magicznego harcersko, ale też historycznie.
Szczególnie ciepło zaprosiła wszystkich obecnych
do wsi Osetnik, by przyjechali tam , usiedli i wsłuchali się w słowa, które opowiada warmiński wiatr.
Praca i zaangażowanie w trud nauczenia się na
pamięć 5- minutowego i 10-minutowego tekstu
przez uczestniczki zajęć teatralnych została zwieńczona sukcesem na szczeblu wojewódzkim, co
jest ogromnym powodem do dumy zarówno ich
samych, jak również nauczyciela pracowni teatralnej i rodziców.

ry odbył się VII Konkurs Spektakli Profilaktycznych „To nie jest bilet w jedną stronę – droga bez
uzależnień”. Grupa teatralna „Paranormal”, za
spektakl pt. „Nie wie nikt”, pod kierunkiem Anny
Wiatrak, nauczycielki zajęć teatralnych z Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, zdobyła główną nagrodę. Obsadę
przedstawienia stanowiły uczęszczające do pracowni teatralnej, uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. Jagiellończyka w Lidzbarku
Warmińskim. Sposób ujęcia tematu oraz forma
przekazu urzekła jurorów, co odzwierciedliło się w
postaci wygranej za reżyserię.
Jury dostrzegło również Dominikę Trubiło, uczestniczkę zajęć teatralnych MDK, przyznając jej nagrodę za kreację aktorską.
Zabawa w teatr przynosi nie tylko satysfakcję młodym aktorom, ale też inspiruje do poszukiwań i
doznań aktorskich w niełatwych do ujęcia tematach. Tym większa radość, gdy w aktywne działanie włączają się młodzi ludzie, a w proces tworzenia sztuki zaangażowany jest zarówno nauczyciel,
jak i jego podopieczni.
Debiut zespołu „Paranormal” został uhonorowany trzema nagrodami. To wyróżnienie w znaczny
sposób wpłynie na kontynuację podjętych wyzwań i rozwijanie wspólnej pasji w dziedzinie teatru. Bo, jak powiedział Henry Ford: „Połączenie sił
to początek, pozostanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces”.

“Szanujmy wspomnienia” –
Imieniny u Ireny
W Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto
w Lidzbarku Warmińskim od kilku lat na dobre zagościła impreza cykliczna z cyklu „Szanujmy wspomnienia”. We wrześniu odbywa się koncert pod
hasłem ”Imieniny u Ireny”.
Tym razem, 25 września 2015 r., pracownia teatralna zamieniła się w tętniącą muzyką i poezją
oazę melancholii. Zaproszeni goście mogli się oddać chwili jesiennej nostalgii podczas prezentacji
autorskich wierszy Anny Wiatrak przeplatanych
dźwiękami sentymentalnych piosenek w wykona

Trzy nagrody w jednym
konkursie
19 listopada 2015r. w Lidzbarskim Domu Kultu-
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niu uczestników pracowni wokalnej Małgorzaty
Habudy. Kameralna atmosfera popołudniowego
spotkania z byłymi pracownikami Młodzieżowego
Domu Kultury sprzyjała snuciu wspomnień i planów związanych z działalnością placówki.
Łańcuchem pokoleń, jak przystało na spadkobierców marzeń Ireny Kwinto, kontynuujemy przynależność do tego co nam bliskie, bo nasze, warmińskie. Do miejsca, w którym zarówno pracownicy
jak i uczestnicy, z osobistym zaangażowaniem pielęgnują schedę naszej patronki dzieląc się pasją i
przekazując innym niezapomniane, artystyczne
doznania.

Tancerki z MDK na V
Wojewódzkim Turnieju Tańca
Nowoczesnego „Warmia Power
2015”
21 listopada 2015r. w Stawigudzie odbył się V Wojewódzki turniej Tańca Nowoczesnego „Warmia
Power 2015”. W rywalizacji udział wzięło około 20
zespołów i solistów z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
Reprezentantami Młodzieżowego Domu Kultury
im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim były 3
zespoły w kategorii do lat 11 „Szalone Małolaty”
prowadzone przez Panią Lilię Kuryłowicz, „Dancing Stars” przygotowane przez Panią Esterę Płonowską oraz zespół „Bailar” pod kierunkiem Pani
Anety Kuryłowicz.
Była to najliczniejsza kategoria wiekowa. Poszczególne zespoły zaprezentowały bardzo wysoki pozom swoich występów.
Za udział w konkursie grupy taneczne otrzymały
puchary i dyplomy a nauczyciele podziękowania.
Organizatorzy Turnieju zadbali o wspaniałą atmosferę dzięki czemu młodzi tancerze nie odczuwali stresu rywalizacji.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

SOSW w Lidzbarku
Warmińskim

„Ćwiczyć każdy może” – szczera
prawda i tak też się stało!
26 listopada 2015 r. odbyły się kolejne, coroczne
zawody sportowe dla wszystkich uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W
sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych, udostępnionej dzięki życzliwości dyrekcji tej placówki,
zgromadzili się tłumnie nasi zawodnicy, począwszy od przedszkolaków, po uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.
Pełni emocji, w ferworze sportowych zmagań, zawodnicy pokonywali kolejne stacje w obwodzie
ćwiczebnym, aby sprawdzić swoje możliwości,
umiejętności i pokonać słabości.
Zawody odbywały się w trzech grupach, z podziałem uwzględniającym możliwości uczniów oraz ich
wiek.
Zawodnicy z najmłodszej grupy – przedszkolaki i
klasa I-III podstawowa, zostali wszyscy nagrodzeni za dzielność, sprawność i odwagę.
W młodszej grupie uczniów wyłoniono trzy najlepsze miejsca:
I m-ce – Mariusz Burczyk
II m-ce – Joanna Kukian
II m-ce- Julia Reda, Michał Januszkiewicz
W starszej grupie uczniów na podium stanęli:
I m-ce – Sandra Murawska
II m-ce – Magdalena Januszkiewicz
III m-ce Marcin Sadocha
Atmosfera wskazywała, że uczniowie dobrze się
bawią i mobilizują swoje siły, aby zdobyć zwycięstwo.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, bo chociaż nie
wszyscy mogli stanąć na podium, to pokazali, że
stać ich na wiele.
Zapraszamy do sportowej zabawy za rok!

Podwójny sukces w konkursach
kulinarnych!

Paweł w Bartoszycach zdobył główną nagrodę:
multi cooker.
Z kolei w Łaniewie w konkursie „Wariacje na temat
kartofla” Paweł przygotował gołąbki ziemniaczane
w sosie śmietanowym, kotlety ziemniaczane faszerowane prawdziwkami oraz knedle ze śliwkami. W nagrodę otrzymał ufundowaną przez wójta
Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtisa
walizkę ze sztućcami o wartości 300 zł.
Opiekunką Pawła była pani Renata Kabała.
Gratulujemy!

Pokaz przedmedycznej pomocy
28 października 2015 klasy pierwsze brały udział
w pokazie pomocy przedmedycznej w wykonaniu
Joannitów. Sposób zachowania w sytuacjach zagrożenia życia to bardzo ważna wiedza. Dziękujemy!

ZSiPO

SALON MATURZYSTÓW –
OLSZTYN 2015
Dnia 15 września uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych z Lidzbarka Warmińskiego po
raz kolejny uczestniczyli w targach edukacyjnych
w olsztyńskim „Salonie Maturzystów” organizowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy
i Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Impreza ta, jak co roku, odbyła się na terenie
UWM w Centrum Konferencyjnym. Uczniowie klas
maturalnych mogli uzyskać szczegółowe informację o maturze 2016 i poznać kierunki kształcenia
uczelni wyższych z całego kraju. Dla przyszłych
maturzystów była to doskonała okazja do skorzystania ze spotkań z ekspertami Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łomży. Mieli również możliwość
udziału w warsztatach, które pomogą przyszłym
maturzystom w podjęciu ich dalszej drogi edukacyjno – zawodowej. Uczniowie klas IV: Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Kelnerskie
i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
poprzez udział w targach, realizowali doradztwo
edukacyjno – zawodowe.

Uczeń ZSiPO Paweł Perliński wygrał dwa konkursy
kulinarne. 12 września 2015 roku gołąbki ziemniaczane z sosem grzybowym urzekły jury konkursu
„Smaki 3 kultur, czyli ziemniak w roli głównej”.

Sprzątanie świata
Klasa II TŻiUG włączyła się w bardzo szlachetną akcję „Sprzątania Świata”. Wspólnie z opiekunkami:
paniami Renatą Kabała i Sylwią Buczel młodzież
uprzątnęła teren wokół naszej szkoły i ulic Gra-
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bowskiego oraz Warmińskiej. Od razu zrobiło się
piękniej!

Z życia Szkolnego Koła
Strzeleckiego
03 października 2015 roku nasze Szkolne Koło
Strzeleckie miało pierwszą w tym roku szkolnym
okazję rozruszać zastygłe po wakacjach kości. W V
Drużynowych Mistrzostwach Województwa Zrzeszenia LZS w strzelaniu z broni pneumatycznej:
Kamil Wronowski, Karolina Karbownik i Sandra
Gargula co prawda miejsca na podium nie zdobyli,
ale zgromadzone doświadczenie zaprocentowało
później. Już 11 listopada przyszły pierwsze sukcesy. W zawodach strzeleckich z okazji Dnia Niepodległości najlepszym strzelcem w naszej szkole okazał się Kamil, z wynikiem 78punktów/100, druga
była p. Jankowska – 72/100 i Karolina 63/100. Kolejna okazja do sprawdzenia swojej celności była
już kilka dni później, w niedzielę 15 listopada, w
trakcie Otwartych Zawodów o Puchar Burmistrza
Ornety. Karolina Karbownik w drużynie z p. Dariuszem Wojczulanis – prezesem KS „WARMIAK”,
zdobyli I miejsce w klasyfikacji ogólnej z ilością 248
zebranych punktów. Opiekunką koła jest Anna
Dubińska- Jankowska.

także na dodatkowy zastrzyk adrenaliny: skok wahadłowy z 12 metrów, tzw. „big swing”.
2 października klasa II LO wybrała się także do
Kamińska. Jednak oprócz parku linowego złożyła wizytę w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Celem
wycieczki było zapoznanie młodzieży z pracą służb
więziennych, ukazanie organizacji pracy i zasad
funkcjonowania więzienia oraz profilaktyka- jakie
są konsekwencje złych zachowań, nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych.

Wycieczki edukacyjne- czy znasz
swoje miasto
Klasy pierwsze z panią Wiolettą Marcinek uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Oranżerię Kultury. W czasie wycieczki przedstawiono im
postacie związane z naszym miastem, mieszkające w Lidzbarku, ale też takie, dla których miasto
jest nadal ważną częścią ich życia, chociaż już dawno z niego wyjechali. Oranżeria to doskonałe miejsce na poznawanie historii regionu, na budowanie
i rozwijanie tożsamości lokalnej, na poznawanie
tradycji i kultury Warmii i Mazur. To także miejsce
na integrowanie wszystkich zainteresowanymi
dziejami regionu w kontekście przeszłości, jak i
współczesności. Na pewno skorzystamy jeszcze z
innej oferty edukacyjnej. Dziękujemy pani Izabeli
Treutle za tak atrakcyjne zajęcia.

Zespól Szkół Ogólnokształcących
w Lidzbarku Warmińskim

Osiągnięcia
1. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Podczas
uroczystej gali stypendiami nagrodzeni zostali
uczniowie naszej szkoły. Marcin Wejngold otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów, natomiast Justyna Szałkowska i Malwina Nowosada
Stypendium Starosty Lidzbarskiego. W Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” laureatką została Natalia Sienkiewicz. Uhonorowani zostali również nauczyciele Jagiellonki.
Nagrodę Starosty Lidzbarskiego otrzymała pani
dyrektor Anna Tkaczuk oraz nauczycielka języka
angielskiego – pani Dominika Donderowicz. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana
została pani Maria Halina Tatol.
2. Olimpiada Biologiczna Do zawodów okręgowych (II stopnia) tegorocznej olimpiady zakwalifikowała się Daria Maciejewska z klasy 3c, która
napisała bardzo dobrą pracę badawczą z pogranicza ekologii i mykologii. Na lidzbarskim osiedlu
Astronomów badała ona częstość występowania
grzyba - czerniaka klonu, który jest bioindykatorem stanu czystości powietrza. Wnioski są zadawalające, duża liczebność tego grzyba wskazuje
na wolne od zanieczyszczeń powietrze w Lidzbarku Warmińskim.

Nasi młodzi filmowcy nadal
bezkonkurencyjni!
3. Olimpiada Teologii Katolickiej Święty Jan Paweł
II - wychowawca młodych pokoleń. W szkolnym
etapie Olimpiady brało udział 17 uczniów naszej
szkoły. Najwyższe wyniki uzyskali: Sylwia Lipkiewicz IIIB, Jakub Chomej IIIb, Katarzyna Stankiewicz
IIa i Piotr Katkowski Ib. Będą oni reprezentowali
szkołę na etapie wojewódzkim Olimpiady.

Na przełomie września
i października dwa razy
odwiedziliśmy Kamińsk!
21 września 2015 roku dwie pierwsze klasy w
ramach wyjazdu integracyjnego odwiedziły park
linowy w Kamińsku. Głównym celem wycieczki
było pokonanie trasy zawieszonej kilka metrów
nad ziemią, jednak co odważniejsi zdecydowali się
19 listopada 2015 roku w konkursie „To nie jest
bilet w jedną stronę - droga bez uzależnień” brały
udział dwie grupy z naszej szkoły. W VII edycji konkursu na etiudy teatralne wzięła udział grupa „Just
Nine” z klasy IV TŻiUG oraz w IV edycji konkursu
na etiudę filmową grupa „Nazwa Robocza” z IV TK/
TOT.
Serdecznie gratulujemy filmowcom, ponieważ
już po raz drugi zdobyli nagrodę główną! Za swój
film „Koszmar” 12 grudnia pojadą do Warszawy
do Teatru Komedia na spektakl „Człowiek dwóch
szefów”.
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4. Olimpiada Języka Angielskiego. 16 listopada w
Jagiellonce odbył się szkolny etap Olimpiady z języka angielskiego, w którym wzięło udział czternaścioro uzdolnionych językowo uczniów i uczennic
z klas drugich i trzecich. W tym roku najlepszy wynik w szkole osiągnęła Monika Gromadka z klasy
3A. Drugie miejsce zajął Wojtek Zapał z klasy 3B, a
trzecie Paweł Sztukowski z klasy 3C. Wszyscy troje
wykazali się doskonałą znajomością języka angielskiego.
5. Sukces w konkursie recytatorskim. Nasze
uczennice z klasy Ia - Dominika Trubiło oraz Nadia
Serwach - zajęły dwa pierwsze miejsca w Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pawła II w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych, który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim w dniach 20-22 października 2015r. Opiekunem uczennic był pan Rafał Zieliński.
6. Konkurs etiud teatralnych i filmowych odbył się

2015-12-14 12:07:06

8

KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO

9 listopada w Lidzbarskim Domu Kultury. Z naszej
szkoły wzięło udział sześć grup - trzy teatralne i
trzy filmowe. Nagrodę główna otrzymała grupa
„Paranormal” z klasy I a, nagrody za kreacje aktorskie przypadły Dominice Trubiło i Michałowi Kabale, za reżyserię nagrodzono grupę „Paranormal”,
a za scenariusz grupę „Nietykalni” z klasy II B. W
konkursie filmowym wyróżnienie przyznano grupie „Avant – Garde” z klasy III b. Nagrodzeni wyjadą 12.12.2015r. do Teatru Komedia w Warszawie
na spektakl „Człowiek dwóch szefów”.

Ostatnim, mocnym akordem uroczystości zjazdowych był bankiet, który odbył się w salach Hotelu Górecki. Jak za dawnych licealnych lat bal rozpoczął się od wspólnego odtańczenia poloneza. Bez
prób i innych przygotowań absolwenci stanęli na
wysokości zadania – polonez został zatańczony,
jak zawsze, dostojnie i z gracją. A potem…zabawa
do białego rana.
Uroczystości przebiegły w miłej, serdecznej
atmosferze. Pogoda dopisała, humory również.
Absolwenci liczą, że spotkają się na kolejnym zjeździe, który odbędzie się już za pięć lat!

Spotkania z absolwentami
7. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Szkół
Ponadgimnazjalnych. Reprezentacja chłopców zajęła III miejsce, a dziewcząt II miejsce, co dało im
awans do Mistrzostw Rejonu.

Zjazd Absolwentów – 70-lecie
Szkoły
Dziewiąty Zjazd Absolwentów Jagiellonki przeszedł już do historii. Główne uroczystości zorganizowane z okazji Zjazdu, jak również przypadającej
w tym roku 70-tej rocznicy powstania Szkoły, odbyły się w Lidzbarskim Domu Kultury w sobotę
26 września. W sali widowiskowej zgromadzili się
absolwenci, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości wręczone
zostały statuetki Jagiellończyk. Otrzymali je wybitni absolwenci Szkoły – pan profesor Zbigniew
Mikołejko – znany i ceniony filozof i historyk religii
oraz pan Eugeniusz Borodij – dyrektor Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy, Honorowy Obywatel
Lidzbarka Warmińskiego, współautor 2-tomowej
Historii Lidzbarka Warmińskiego. Nominację do
nagrody otrzymał również pan Radosław Bielecki - dziennikarz i artysta kabaretowy, uczestnik i
współtwórca kolejnych Lidzbarskich Wieczorów
Humoru i Satyry. Niestety nie mógł on uczestniczyć w tym dniu w spotkaniu absolwentów.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny
uczniów Jagiellonki pod kierunkiem pana Rafała
Zielińskiego. Piosenki – przeboje z dawnych lat
przeniosły publiczność w podróż sentymentalną
do czasów młodości i przywołały wiele wspomnień
szkolnych. „Co się stało z naszą klasą” - utwór napisany przez Jacka Kaczmarskiego, mimo upływu
lat nie utracił swej aktualności.
Wspólne, pamiątkowe zdjęcie uczestników IX
Zjazdu Absolwentów wykonane zostało na okazałych schodach oranżerii I. Krasickiego. Szkoła
(„kochana, stara buda”) przywitała gości kawą i
ciastem. W gabinetach przedmiotowych odbyły
się spotkania dawnych uczniów Jagiellonki z ich
wychowawcami. W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę kronik szkolnych, która jak zawsze
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Powstała
również ekspozycja zdjęć odnosząca się do 70-letniej historii szkoły.
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Z okazji 70-lecia szkoły zainicjowano cykl spotkań
absolwentów z uczniami. Młodzież ogólniaka miała okazję poznać dwóch absolwentów - misjonarzy, którzy przyjechali do Lidzbarka z Afryki. Byli
to ojciec Sławomir Więcek (matura 1982), który na
co dzień pracuje w Botswanie i Mirosław Wołodko (matura 1984) prowadzący działalność misyjną
w Togo. Misjonarze przygotowali prezentację na
temat swojej pracy, ale szczególnie zależało im na
rozmowie z młodzieżą. Chętnie i bardzo ciekawie
odpowiadali na zadawane pytania.

W przeddzień Zjazdu odbyło się spotkanie
uczniów Jagiellonki z profesorem Zbigniewem
Mikołejką. Pan profesor wspominał lata młodości
spędzone w Lidzbarku, jak również odniósł się do
tego, jak szkoła i miasto wpłynęły na jego przyszłe
wybory życiowe, hierarchię wartości, poszukiwanie tożsamości. W swej wypowiedzi często przywoływał poglądy filozofów i odnosił się do przykładów z literatury.
4 listopada gościliśmy pana Eugeniusza Borodija
– dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Honorowego Obywatela Lidzbarka Warmińskiego. Pan E. Borodij spotkał się z uczniami klas
humanistycznych. Podczas wykładu była mowa
o historii, zadaniach archiwów i najciekawszych
zbiorach. Część wykładu dotyczącą historii Lidzbarka Warmińskiego poświęcono elementom badań historycznych.
10 listopada 2015r. odbyło się spotkanie uczniów
z dietetykiem klinicznym i sportowym – panem

Grzegorzem Szymańskim. Podczas wykładu dotyczącego zdrowego żywienia i suplementacji
młodzież zapoznała się m. in. z zagrożeniami wynikającymi z chorób takich jak: anoreksja, bulimia,
otyłość. „Ochotnicy” mogli skorzystać z badania
składu ciała oraz wieku metabolicznego. Prowadzący analizował wyniki badań i udzielał wskazówek dotyczących odpowiedniej diety.

Z życia szkoły
5 września 2015r. odbyła się 4. edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, której bohaterką
była „Lalka” - powieść Bolesława Prusa. Symbolicznym wprowadzeniem do tej akcji było głośne czytanie ulubionych fragmentów powieści w bibliotece szkolnej w przeddzień akcji ogólnopolskiej.
Uczestnicy spotkania wysłuchali pierwszego rozdziału książki w interpretacji pani dyrektor Anny
Tkaczuk. Następny, obszerny fragment traktujący
o burzliwych losach uczucia S. Wokulskiego do Izabeli przedstawili nauczyciele i uczniowie Jagiellonki. Ostatnim akordem było brawurowe odczytanie
rozdziału pamiętnika starego subiekta w wykonaniu pana S. Skowronka. Spotkanie zakończyła
dyskusja na temat percepcji lektury przez starsze i
młodsze pokolenie.
„Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał”… To
jedna z piosenek śpiewanych przez pierwszoklasistów Jagiellonki na spotkaniu integracyjnym, które
miało miejsce 15 września 2015 roku w ośrodku
wypoczynkowym „Zacisze Leśne”. Nowi uczniowie
wraz ze swoimi wychowawcami i panią pedagog
Marzenną Fenkanin wzięli udział w warsztatach
integracyjnych, których celem było wzajemne
poznanie się. Po tych zajęciach uczniowie klasy
1a wraz z wychowawcą panem Markiem Szakalisem oraz klasy 1b z wychowawczynią panią Ewą
Baranowską zaprezentowali swoje umiejętności
recytatorskie i taneczne. Wycieczkę zakończyło
wspólne ognisko.
W dniach od 27 września do 3 października obchodzony jest Tydzień Książek Zakazanych. Akcja
jest organizowana od 1982r. przez Amerykańskie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy (ALA). Jej celem jest
rozpoczęcie dyskusji na temat tolerancji i wolności słowa. W tym roku biblioteka szkolna również
przyłączyła się do tej akcji poprzez zorganizowanie wystawy książek, które w różnych epokach
uznane zostały za kontrowersyjne (niepoprawne)
z przyczyn politycznych, religijnych i obyczajowych. Niektóre z nich tworzą obecnie kanon lektur
szkolnych.
8 października 2015r. odbyły się coroczne otrzęsiny klas I-ch, które zorganizowała klasa IIb. Pierwszaki musiały zmierzyć się ze sobą w siedmiu
różnych konkurencjach. Po pasjonującym starciu
zwycięzcą okazała się klasa Ia, która w nagrodę
otrzymała przechodni ołówek, bon na dzień bez
pytania oraz możliwośc organizacji otrzęsin w
przyszłym roku.
W ramach 22 edycji akcji „Sprzątanie Świata Polska 2015, wzorem lat ubiegłych, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu
terenów zielonych wokół szkoły.
„Turysto! Szanuj Środowisko!” - pod takim hasłem tegoroczna akcja miała zachęcać wszystkich
do dbania o środowisko, bo każdy z nas jest turystą i gościem w ekosystemie naturalnym. Dzięki
naszym działaniom świat stał się lżejszy o pełnych
10 worków śmieci.
Od kliku lat współpracujemy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej z Sopotu. 9 listopada
2015r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniach interaktywnych prowadzonych przez stu-
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dentkę tej uczelni, panią Izabellę Gacką. Tematem
zajęć w klasie IIIa były „Różne oblicza seksualności
, natomiast uczniów z klasy IIIc i IIIb interesowały
zagadnienia związane z kreowaniem własnego wizerunku. Tematem tych zajęć była „Autoprezentacja”. Fajne, przydatne spotkanie, taka wiedza bywa
przydatna podczas poszukiwania pracy i wystąpień publicznych.” Tak uważają uczniowie po lekcji
na temat autoprezentacji. Z kolei IIIa stwierdziła,
że uczestniczyła w ciekawym spotkaniu, które pozwoliło obalić mity związane z seksualnością.
30 października 2015r. na pobliskim cmentarzu
uczniowie klasy IIIa, wraz z wychowawcą i panią
dyrektor, odwiedzili groby i zapalili symboliczne
znicze upamiętniające zmarłych nauczycieli oraz
innych pracowników naszej szkoły. Był to czas poświęcony refleksji i wspomnieniu ludzi tworzących
historię szkoły. „Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci” (W. Szymborska). Cytat ten jest tytułem wystawy zorganizowanej przez
uczennice klasy IIIa. Przybliżyła nam ona sylwetki
zmarłych pedagogów Jagiellonki. Druga część wystawy poświęcona została zmarłym poetom.
W przeddzień święta narodowego – 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyła
się w naszej szkole uroczysta akademia poświecona historycznym wydarzeniom listopadowych dni
1918 roku. Przybliżona została sylwetka marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz innych „ojców założycieli”
Niepodległej. Oprawę muzyczną akademii stanowiły pieśni patriotyczne związane z tamtą epoką.
Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich
do wspólnego odśpiewania Roty. Przez cały dzień
świętowaniu towarzyszyła stosowna muzyka przygotowana przez szkolne radio LOstation. Organizatorami akademii byli uczniowie klasy IB.

niczyli w spotkaniu w Lidzbarskim Domu Kultury z panią nadkomisarz Komendy Głównej Policji
Lidią Woć. Podczas spotkania omawiane były
zagadnienia związane z uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz profilaktyka zachowań ryzykownych. Uczniowie żywo reagowali na
poruszane tematy, udało się obalić kilka mitów,
a trudne zagadnienia związane z uzależnieniami
przedstawić jasno i klarownie.

Szkoła w środowisku lokalnym

Wycieczki

Uczniowie Jagiellonki po raz kolejny wzięli udział
w akcji „Młoda krew ratuje życie” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. Zrejestrowało
się 65 osób, krew oddało 40. Zebrano 16 litrów
krwi.
7 października uczniowie naszej szkoły obejrzeli spektakl Narodowego Teatru Edukacji pod
tytułem „Wokulski. Trzy pokolenia”. Wydarzenie
miało miejsce w Lidzbarskim Domu Kultury. Zamysłem twórców przedstawienia było ukazanie
trzech pokoleń idealistów polskich na tle szerokiej
perspektywy polskiego społeczeństwa lat 70-tych
XIX wieku. Forma sztuki jako barwny fresk z konieczności narzuciła znaczny skrót i pominięcie
wielu wątków zawartych w „Lalce” B. Prusa. Spektakl wywołał wiele komentarzy wśród zwolenników i przeciwników tego rodzaju adaptacji lektur
szkolnych. Niewątpliwie pełnej wiedzy o utworze
dostarczy lektura książki.
We wrześniu i październiku, wzorem lat ubiegłych, uczniowie Jagiellonki zbierali kasztany i żołędzie jako karmę dla dzikich zwierząt leśnych. W
tym roku zebrano około 100 kg nasion kasztanowca i dębu. Najaktywniejsi w tej akcji to uczniowie
klas pierwszych i drugich. Zebraną karmę przekazano zaprzyjaźnionemu Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Jeleń” w Lidzbarku Warmińskim
2 listopada Uczniowie klasy humanistycznej z
panią Joanną Skrętkowską odwiedzili Oranżerię
Kultury, gdzie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez panią Izabelę Treutle,
która pracuje jako przewodnik i instruktor kultury.
Młodzież dowiedziała się dużo ciekawych rzeczy
na temat historii obiektu Niewiele osób wie, że
pierwotnie, w tzw. pałacyku mieściła się kostnica
uwarunkowana bliskim sąsiedztwem cmentarza.
5 listopada uczniowie i nauczyciele uczest-

W dniach 12-19 września uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce w Tatry. Pomimo
wysiłku podczas wędrówek górskich uczestnicy,
stwierdzili, że był to wspaniały tydzień. W programie wycieczki znalazło się również zwiedzanie Krakowa, Zakopanego i Muzeum w Oświęcimiu.
W ramach projektu „Charytatywnie – Aktywnie
2015” Spełniamy marzenia... nie tylko nasze zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet „Miej
Marzenia”, nowy rok szkolny przyniósł naszemu
Radiu wiele ciekawych wydarzeń. 19 października
2015 roku członkowie radia z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Olsztyna w celu poszerzenia swoich umiejętności dziennikarskich i radiowych. Uczniowie zwiedzili gmach Radia Olsztyn
i Studenckiego Radia UWM oraz uczestniczyli w
warsztatach z dziennikarzem Michałem Poryckim.
Dziennikarze radiowi okazali dużo serdeczności
i zainteresowania oraz udzielili wielu cennych
wskazówek, które sprawią, że nasze szkolne radio
będzie jeszcze lepsze.
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Na zaproszenie Ambasadora Nowej Zelandii
w Polsce, JE Pani Wendy Hinton oraz brytyjskiego
Attache Obrony w Polsce płk. Simona Blakea, grupa uczniów naszego LO realizująca rozszerzony
program z historii 13 listopada b.r. wzięła udział,
pod opieką profesora Sławomira Skowronka, w
uroczystości Dnia Pamięci Poległych Żołnierzy
Wspólnoty Brytyjskiej. Uroczystość odbyła się na
wielkim cmentarzu wojennym z lat 1914-1919
w Markajmach. Obecne były oficjalne delegacje
wojskowe, władz i szkół gminnych. Przemawiano,
grała muzyka wojskowa, składano kwiaty. Goście
brytyjscy byli udekorowani tradycyjnym symbolem: makami Flandrii.

Zespół Szkół Zawodowych
w Lidzbarku Warmińskim

Zwycięstwo ZSZ LW w Rynie w
Turnieju Miast Historycznych
Pierwszym elementem rywalizacji były prezentacje historyczne. Martyna Pachulska (IV TE) wygłosiła bardzo ciekawy wykład pod tytułem „Co jadano
w średniowieczu”, który wyraźnie wyróżniał się na
tle innych prezentacji ciekawym ujęciem tematu i
swobodą wypowiedzi prelegentki. Martyna zajęła
w tej konkurencji I miejsce. Kolejną atrakcją były
zawody w konkurencjach sprawnościowych, m.in.
rzut podkową, zaplatanie warkocza, podnoszenie
miecza. Drużyna z naszej Szkoły wypadła bardzo
dobrze, a szczególnie dumni byliśmy z Artura Augustynowicza (IV TM), który wykazał się niezwykłą
siłą i wytrzymałością, niczym legendarny Król Artur. Jako zadanie dodatkowe zaprezentowaliśmy
scenkę obrazującą olsztyńską legendę o małych
ludkach, której najatrakcyjniejszym elementem
był średniowieczny taniec pięciu par. Grupa tancerzy pięknie prezentowała się w strojach z epoki,
a co najważniejsze pokazała ogromny wkład pracy
i energii.
Nasze wysiłki zostały hojnie nagrodzone - zajęliśmy I miejsce w klasyfikacji generalnej w swojej
grupie wiekowej, otrzymaliśmy dyplomy, puchary
i nagrody książkowe. Z dumą możemy zaliczyć pobyt w Rynie do szczególnie radosnych i udanych
wyjazdów uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych
w Lidzbarku Warmińskim. Myślimy już o przyszłorocznym Turnieju. Paulina Pawlak (III THF)

Dar szpiku darem życia

Takie motto przyświecało spotkaniu uczniów klas
trzecich i czwartych Zespołu Szkół Zawodowych z
przedstawicielami Bartoszyckiego Stowarzyszenia
na rzecz Honorowego Krwiodawstwa, Dawstwa
Szpiku Kostnego i Dawców Organów „Rubin” i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Białegostoku. Prowadzący poinformowali
uczniów na czym polega zabieg pobrania szpiku,
co to jest białaczka i czym objawiają się choroby
nowotworowe krwi. Następnie można było udać
się na salę gimnastyczną, gdzie zorganizowano
miejsce rekrutacji potencjalnych dawców. Pierwszy etap to: wypełnienie kwestionariusza, karty
ewidencyjnej, poddanie się badaniu lekarskiemu i oddanie 4 ml krwi. Wypełnienie deklaracji
i pobranie próbki krwi nie oznacza, że wkrótce
nastąpi pobranie komórek krwiotwórczych, gdyż
prawdopodobieństwo odnalezienia dawcy w pełni
zgodnego z biorcą jest bardzo niskie i waha się od
1:100 do 1:1 000 000. KK
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Zmagania teatralne „To nie jest
bilet w jedną stronę – droga bez
uzależnień”
Organizatorem konkursu, skierowanego do
uczniów lidzbarskich szkół, jest Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim. Od 1.edycji konkursu uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych biorą w nim udział
dzięki zaangażowaniu i opiece pani Anny Gudaniec. Nasza szkoła wystawiła w tym roku mocny
skład, bo aż dwie drużyny. Pierwsza z nich to grupa dziewcząt z kl. II TE pod nazwą „XYZ”, a druga
to uczennice II TF znane jako „Maska”. Oba zespoły zostały wyróżnione. Serdecznie gratulujemy
wszystkim nagrodzonym i zazdrościmy nagrody,
bo przecież wyjazd do warszawskiego teatru „Komedia” na spektakl pt: „Człowiek dwóch szefów”

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Warszawie
Dnia 30.10.2015 wybraliśmy się silną grupą (44
uczniów) na wycieczkę do Warszawy.Pierwszym
przystankiem była siedziba Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Na ręce pani prezes złożyłyśmy podziękowanie za lata współpracy z naszą
szkołą oraz pamiątkowe upominki. Kolejnym miejscem była perła architektury barokowej w Polsce
– pałac królewski w Wilanowie, a na zakończenie
lekcja na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Martyna Pachulska kl. IVTE

We wtorek 10 listopada 2015 roku młodzież z klasy II TE oraz II THM pojechała do Warszawy. Pierwszym punktem wyprawy był Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej. Młodzież miała okazję zwiedzić budynki
Sejmu i Senatu, przejść się znanymi z telewizji
korytarzami, posłuchać wykładu przewodnika na
temat historii polskiego parlamentaryzmu oraz
zasad funkcjonowania obu izb ustawodawczych, a
także zobaczyć na żywo kilku znanych polityków.
Kolejną atrakcją wycieczki było Centrum Nauki
Kopernik. Uczniowie mogli samodzielnie poeksperymentować oraz w sposób ciekawy i przyjemny
poznać tajniki nauk ścisłych.
UM

Klasomówcze zmagania
W poniedziałkowe przedpołudnie udałyśmy się
z Angeliką Wiśniewską z II TE do Młodzieżowego Domu Kultury, aby wziąć udział w XIV Powiatowych Eliminacjach Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej. Wśród
uczestników byli najmłodsi adepci sztuki pięknego
mówienia – uczniowie szkół podstawowych, nieco
starsi gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy przygotowali teksty o tematyce
regionalnej. Angelika zaprezentowała jedną z legend Marii Zientary-Malewskiej i za swój występ
otrzymała wyróżnienie. Do dyplomu dołączono
drobne upominki oraz garść porad sztuki krasomówczej od członków jury. Serdeczne gratulacje!
KK
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Straż Pożarna

20 – lecie Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego w
powiecie lidzbarskim
27 listopada 2015 r. w świetlicy lidzbarskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące
20-lecie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu lidzbarskiego.
Spotkanie, w którym wzięło udział wielu sympatyków pożarnictwa i ludzi bez których rozwój
systemu byłby niemożliwy, poprowadził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st.
kpt. Marek Pasławski. Komendant przedstawił w
formie prezentacji multimedialnej obraz zmian,
które na przestrzeni 20 lat dokonano w powiecie
lidzbarskim. To bardzo pozytywne zmiany, poczynając od budowy nowych strażnic, modernizacji
wielu z nich, poprzez zakup nowych pojazdów i
sprzętu pożarniczego oraz sukcesywne szkolenie
druhów ochotników. Zmian, które miały znaczący
wpływ na rozwój systemu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa na ziemiach powiatu lidzbarskiego. W strukturach KSRG mamy 5 prężnie
działających jednostek. Wiodącą rolę odgrywa
jednostka z Ornety, poza tym OSP Lubomino, OSP
Rogóż, OSP Kiwity i OSP Żegoty. Ostatnia jednostka została włączona do systemu w tym roku. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój pożarnictwa,
a tym samym i KSRG w naszym powiecie to efekt
pracy wielu samorządowców”- kontynuował st.
kpt. Marek Pasławski. „W tym miejscu szczególne
podziękowania kieruje pod adresem starosty powiatu lidzbarskiego Jana Harhaja będącego jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP.”

Za wieloletnią współpracę podziękowania otrzymali także wszyscy samorządowcy powiatu, kierownicy służb i podmiotów ściśle współpracujących z KSRG, a także leśnicy, którzy od lat wspierają
system. Komendant Pasławski podziękowania
wręczył także komendantom gminnym, którzy na
co dzień pełnią bezpośredni nadzór nad realizacją
zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek
oraz byłemu komendantowi powiatowemu PSP
Jerzemu Pakiszowi. Piątkowe spotkanie było także
okazją do wręczenia zaległych odznaczeń i wyróżnień. Spotkanie zwieńczył drobny poczęstunek i
kawa przy której uczestnicy kreślili strategię rozwoju na przyszłe lata. Organizatorzy przygotowali
także wystawę sprzętu, którym posługiwali się
strażacy 20 lat wstecz oraz obecnie. Wszyscy goście nie kryli podziwu z postępu technicznego jaki
zagościł na dobre w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. (tekst mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz,
fot. mł.asp. Przemysław Łatacz)

Nietypowe akcje strażaków
Zakres obowiązków Straży Pożarnej stale wzrasta. Jeszcze kilkanaście lat temu borykaliśmy się
głównie z pożarami budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiodącym żywiołem z którym walczyliśmy był ogień – relacjonuje mł. kpt. Tomasz
Gowkielewicz. W tej chwili Straż Pożarna oprócz
działań typowo gaśniczych, realizuje zwalczanie
zagrożeń na wielu płaszczyznach. Ratownictwo
techniczne związane z wypadkami w komunikacji drogowej, ratownictwo chemiczne, zwalczanie
skutków klęsk żywiołowych związanych z anomaliami pogodowymi czyli podtopienia, wiatrołomy.

Prowadzenie działań ratowniczych na wodzie.
Odbieramy różne zgłoszenia, ludzie proszą nas
o pomoc w sytuacjach niecodziennych. W ostatnich dniach realizowaliśmy działania ratownicze
z udziałem zwierząt. W ubiegłą środę w miejscowości Wilczkowo w gminie Lubomino strażacy z
miejscowej OSP zostali wezwani na ratunek klaczy
która ugrzęzła w bagnie na głębokości około 1m.
Działania ratowników polegały na uwiązaniu zwierzęcia pasami. Następnie przy użyciu ładowarko-koparki wydobyto zwierzę na powierzchnię. Akcja
ratunkowa trwała ponad godzinę i wbrew pozorom nie należała do łatwych. Wystraszona klacz
o własnych siłach dotarła do stajni i tam została
przebadana przez lekarza weterynarii. Trzy dni
później lidzbarscy strażacy zostali poinformowani, że w Łynie opodal mostu przy ul. Kopernika
znajduje się martwy jeleń. Strażacy po przybyciu
na miejsce zdarzenia zastali martwe zwierzę zaczepione o konar drzewa. W tym przypadku także posiłkowaliśmy się ładowarko – koparką, którą
udostępniło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Martwego jelenia zabrał pracownik PGK w
celu utylizacji.

Ćwiczenia Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej
„Termy Warmińskie”
19 listopada 2015 r. o godz. 10.00 lidzbarscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w pomieszczeniu kuchennym w obiekcie Term Warmińskich.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. Scenariusz ćwiczeń zakładał
trzy epizody. Pierwszym był pożar w kuchni wywołany zapaleniem się oleju. W tym przypadku
upozorowano dwie poszkodowane osoby. Drugi
epizod wymagał prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa chemicznego. Dwóch pracowników
wydziału technicznego podczas wymiany zbiorników z kwasem siarkowym zostaje poparzonych
oparami. Do zdarzenia dochodzi w części piwnicznej obiektu. Natomiast trzeci epizod przewidywał
pożar w jednym z pomieszczeń tzw. wioski wakacyjnej wywołany zwarciem instalacji elektrycznej.
Tutaj także poszkodowane były dwie osoby.

2015-12-14 12:07:07

widoność
wne.
anie

h
w

przy
obiepłata
prze-

zacji

0 do

Staskim
ursu
wiatu

gimWpły-

icz z
oto-

połu
War”.

KWARTALNIK POWIATU LIDZBARSKIEGO

Wszystkie zdarzenia zazębiały się czasowo ze
sobą wymagając od kierującego działaniami ratowniczymi koordynacji i przegrupowywania sił
i środków na poszczególne odcinki bojowe. Dowódcą ćwiczeń był mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz.
Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod działania oraz technik ratowniczych podczas
zdarzeń w obiektach hotelowych, organizacja
łączności i współpraca KDR z dowódcami poszczególnych odcinków. W sumie w ćwiczeniach wzięły
udział dwa zastępy z lidzbarskiej JRG, a także jednostki systemu KSRG tj. OSP Rogóż, OSP Kiwity i
OSP Żegoty, łącznie 21 strażaków.
mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz

mieli dostęp do szerokiego zakresu informacji
przygotowujących ich do podejmowania dalszych
trafnych wyborów życiowych.
Biorąc pod uwagę zagrożenia współczesnego
świata urząd zapewnił specjalnie dla młodzieży
szkolnej projekcję filmu przygotowanego przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pt.: „Handel
ludźmi” przestrzegającego przed nieprzemyślanymi wyjazdami do pracy za granicę, które w rezultacie niosą za sobą ryzyko m.in. trafienia do niewolniczego obozu pracy czy handlu kobietami.
W programie oprócz ww. działań pracownicy urzędu przewidzieli również atrakcje dla wszystkich
uczestników m.in. interesujące upominki, pokaz
bezpłatnego makijażu, prezentacje multimedialne, bezpłatne materiały informacyjne. W trakcie
Dnia Informacyjnego swoje stanowiska zaprezentowało 35 wystawców.

Powiatowy Urząd Pracy
w Lidzbarku Warmińskim

Dzień Informacyjny
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
wzorem ubiegłego roku po raz kolejny podjął się
organizacji Dnia Informacyjnego, który odbył się
22.10.2015 r. w sali sportowej Zespołu Szkół i
Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
przy ul. Wierzbickiego 3A. Zgromadzonych wystawców oraz przybyłych gości przywitał Starosta
Powiatu Lidzbarskiego Pan Jan Harhaj, który następnie oddał głos Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Jackowi Protasowi. Uroczystego otwarcia dnia informacyjnego
dokonała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Lidzbarku Warmińskim Pani Bożena Romasz.
Tegoroczny Dzień Informacyjny, organizowany
w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery na Warmii i Mazurach, odbył się pod
przewodnim hasłem pn.: „Planuj karierę i pracuj
bezpiecznie” w kontekście bezpiecznego podejmowania zatrudnienia za granicą. W programie
Dnia Informacyjnego urząd zapewnił m.in. konsultacje indywidualne z doradcami klienta z zakresu
rynku pracy oraz porady specjalistów z Urzędu
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
które budziły duże zainteresowanie. Szczególną
popularnością cieszyło się stanowisko doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy, który przy
wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych w postaci testów badał predyspozycje i zainteresowania
zawodowe uczestników dnia informacyjnego.
Do uczestnictwa w targach pracownicy urzędu zaprosili lokalnych przedsiębiorców a także szkoły
wyższe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, szkoły dla dorosłych oraz
instytucje szkoleniowe.
Urząd zaprosił także uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego, ponieważ
dostrzega również potrzebę wsparcia młodych
ludzi w podejmowaniu przyszłych właściwych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Poprzez kontakt
ze szkołami wyższymi, policealnymi, instytucjami
szkoleniowymi oraz pracodawcami uczniowie
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Warsztaty w szkołach
ponadgimnazjalnych
organizowane ramach VII
Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery na Warmii i Mazurach
W trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy zawodowi z PUP zorganizowali warsztaty w
szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
lidzbarskiego, przy współudziale funkcjonariusza
Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. W ramach
ww. przedsięwzięcia
zorganizowano 5 grup
warsztatowych, w których udział wzięło łącznie
396 uczniów. W programie warsztatów przedstawiono m.in. prezentację multimedialną oraz filmy
związane z tematyką handlu ludźmi i zagrożeń
wynikających z pochopnych
i nieprzemyślanych decyzji w sprawie podejmowania zatrudnienia za granicą. Efektem zorganizowanych warsztatów było upowszechnienie wiedzy
nt. bezpiecznych wyjazdów
za granicę oraz ewentualnych zagrożeń. W trakcie
warsztatów udzielano wskazówek gdzie
i jak szukać pomocy w sytuacji związanej z handlem ludźmi jak również promowano planowanie
kariery z uwzględnieniem bezpiecznej i legalnej
pracy w kraju i za granicą.

11

Panel Dyskusyjny
W dniu 22.10.2015 r. doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim
zaprosili do udziału w panelu dyskusyjnym pn.
„Znajomość własnego potencjału i zasobów zawodowych kluczem do sukcesu zawodowego” doradców zawodowych i pedagogów z terenu powiatu
lidzbarskiego oraz przedstawicieli Warmińsko –
Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi
z Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pani Agnieszka Foks i Pani Alicja Orłowska,
dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim Pani Irena Sołkiewicz, doradca zawodowy z Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim
Pani Joanna Świerczyńska, pedagog z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w
Lidzbarku Warmińskim Pani Anna Bielewicz oraz
pedagog z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Kazimierza Jagiellończyka Pani Alicja Orłowska.
Głównym celem ww. przedsięwzięcia było omówienie roli narzędzia diagnostycznego stosowanego w poradnictwie zawodowym w planowaniu
kariery zawodowej uczniów poprzez badanie ich
zainteresowań zawodowych oraz przedstawienie
wyników badań
w zakresie trafności zastosowanego narzędzia
diagnostycznego. W rezultacie przeprowadzonej
dyskusji panelowej ustalono, że celowym jest stosowanie dostępnych narzędzi diagnostycznych w
planowaniu kariery zawodowej uczniów, ponieważ mają one pozytywny wpływ na podejmowanie właściwej decyzji edukacyjnej.

Warsztaty doradcze z zakresu
podejmowania własnej
działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
w 2015 r. zorganizował
11 warsztatów doradczych łącznie dla 124 osób
bezrobotnych planujących założenie własnej działalności gospodarczej. Spotkania odbywały się cyklicznie przez cały rok zgodnie
z ustalonym harmonogramem. Warsztaty zostały
przeprowadzone przez doradców zawodowych
PUP. Do realizacji części programu warsztatów
zaproszono także przedstawicieli ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz biur rachunkowych z terenu powiatu lidzbarskiego. Celem spotkania było
m.in. uzyskanie przez osoby bezrobotne specjalistycznej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Program
warsztatów obejmował zagadnienia teoretyczne
związane z ww. tematyką jak również praktyczne
ćwiczenia tj. wypełnianie formularza CEIDG oraz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
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pomoc de minimis. Ponadto osoby bezrobotne
mogły zbadać swoje zainteresowania zawodowe
przy zastosowaniu Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

Policja

Oznakowany Opel Corsa trafił do
lidzbarskich dzielnicowych
Dziś na drogi powiatu lidzbarskiego wyjedzie
nowy policyjny radiowóz. Samochód został zakupiony z pieniędzy przekazanych przez władze powiatu, miasta i gminy Lidzbark Warmiński i budżetu Policji. Oznakowany opel trafi do lidzbarskich
dzielnicowych i będzie wykorzystywany w ich codziennej pracy.
W dniu dzisiejszym przed budynkiem Starostwa
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyło
się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowo
zakupionego radiowozu. Oznakowany opel corsa został w części zakupiony z pieniędzy przekazanych przez trzy samorządy : powiatowy, miasta
Lidzbark Warmiński i Gminy Lidzbark Warmiński.
Pozostała część kwoty została dofinansowana z
budżetu Komendy Głównej Policji.
Klucze do nowego radiowozu przekazał na ręce
Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku
Warmińskim insp. Tomasza Kamińskiego – Starosta Lidzbarski Jan Harhaj.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, służb mundurowych oraz zaproszeni goście.
Jak podkreślał w swoim przemówieniu insp. Kamiński „ zakup nowego radiowozu nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie władz
samorządu, które jest wynikiem zrozumienia potrzeb i dobrej współpracy. To wsparcie przekłada
się bezpośrednio na ograniczanie przestępczości
i zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu”.
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leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (420 km), podlaskiego (592 km), lubelskiego (351 km), podkarpackiego (428 km) i świętokrzyskiego (190
km). Niemal 580 km (29% długości trasy)
stanowią odcinki prowadzące przez tereny
leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek.

Wschodni Szlak
Rowerowy
GREEN VELO
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo
to najbardziej spektakularny projekt
rowerowy, jaki do tej
pory zrealizowano w
Polsce. To niemal 2000
km specjalnie wytyczonej trasy, którą od początku do końca przygotowano po to, aby
dawała radość podróżowania i poznawania.
Szlak wiedzie przez pięć
województw
wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie,
lubelskie, podkarpackie
i świętokrzyskie). Już samo poznanie każdego z nich z osobna stanowi niezwykłe
doświadczenie, a poznanie ich wszystkich
zdaje się być jak czytanie wspaniałej baśni.
Przygodę na szlaku możesz rozpocząć w
dowolnym punkcie. Możesz podróżować
samodzielnie, z rodziną bądź z przyjaciółmi. Możesz jechać z północy na południe
albo z południa na północ. Zacząć na krańcach owej trasy albo gdzieś w jej środku,
wybierając, to co Cię fascynuje. Green Velo
pokazuje piękno Polski Wschodniej w najlepszym wydaniu. Z paletą barw, zapachów
i smaków, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Wyrusz zatem w Polskę! Zasmakuj jej.
I pozwól się oczarować.
Przebiega głównie po asfaltowych drogach
publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez obszar pięciu województw

§

Około 300 kilometrów trasy stanowić
będą nowe i przebudowane drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, a blisko
150 kilometrów to wyremontowane drogi
gruntowe. Powstanie lub wyremontowanych zostanie ponad 30 mostów i kładek,
przebudowie ulegnie ponad 20 kluczowych
skrzyżowań. Na trasie wybudowanych zostanie 230 MOR-ów, czyli Miejsc Obsługi
Rowerzystów, wyposażonych w stojaki,
wiaty i ławki oraz kosze na śmieci i tablice
informacyjne.
Wzdłuż szlaku zidentyfikowano ponad
8 000 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych i setki godnych uwagi
atrakcji turystycznych. Trasa prowadzi
przez pięć parków narodowych
i szereg parków
krajobrazowych.
W północnej części szlaku długie
odcinki poprowadzono nasypami
dawnych linii kolejowych.
Na szlaku wydzielono 12 „królestw
rowerowych”
atrakcyjnych regionów, w których warto
zaplanować dłuższy pobyt. W królestwach
tych zaproponowano turystom ponad 100
propozycji jednodniowych i weekendowych oraz dłuższych wycieczek rowerowych, stanowiących niezwykłe, turystyczne
menu rowerowe obszaru Polski Wschodniej - najpiękniejszej części naszego kraju.
Jednym z takich królestw jest Warmia
oraz Lidzbark Warmiński –
stolica Powiatu Lidzbarskiego.
Zapraszamy do odwiedzenia
Powiatu Lidzbarskiego:
http://greenvelo.pl/portal/pl/krolestwa/
warmia-i-okolice

Informujemy, że zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
od 1 stycznia 2016 r.
w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim (pokój nr 203) i jego filii w Ornecie
będzie udzielana przez radców prawnych i adwokatów nieodpłatna pomoc prawna:
w poniedziałki i wtorki od godz. od 11:30 do 15:30,
w środy, czwartki i piątki od 9:00 do 13:00
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