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Wiadomości Starostwa

Wizyta delegacji Powiatu
Lidzbarskiego w Powiecie
Emsland 11-13.02.2015
Z kolejną oficjalną wizytą do Powiatu Emsland,
w ramach podpisanej w roku 2004 umowy partnerskiej, wybrała się delegacja Powiatu Lidzbarskiego na czele ze Starostą Lidzbarskim – Janem
Harhajem.
Tym razem okazją do spotkania była tematyka
ściśle związana z edukacją na szczeblu ponadpodstawowym oraz bezpieczeństwo publiczne.
Staroście Lidzbarskiemu w wyjeździe towarzyszył Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w
Lidzbarku Warmińskim– Marek Chyl oraz Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim- Tomasz Kamiński.
Zaplanowane na czwartek spotkania to właśnie
wizyta w Papenburgu z tamtejszym Dyrektorem
Zespołu Szkół Zawodowych – Peter’em Peters
oraz Kierownikiem Nadwydziału do spraw Bezpieczeństwa – Marc-Andre Burgdorf. Delegacja
naszego powiatu odwiedziła szkołę i warsztaty
oraz wzięła udział w dyskusji na temat współpracy w dziedzinie szkolnictwa zawodowego
oraz przyszłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego między naszymi samorządami.
Uwieńczeniem lutowej wizyty w Powiecie Emsland było spotkanie ze Starostą Powiatu Emsland – Reinharde’em Winter’em.

w ramach której zostanie zmodernizowany ok.
10 km odcinek drogi dzięki któremu zwiększy
się bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników oraz poprawi funkcjonalność istniejącego
układu komunikacyjnego.
Stronami umowy byli: Starosta Lidzbarski – Jan
Harhaj oraz Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
– Krzysztof Wołodko.
Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Lubomino.
Kwota umowy to: 2 949 163,92 PLN,
– wkład finansowy Gminy Lubomino
606 923,00 PLN
– Powiatu Lidzbarskiego
867 659,92 PLN
– dofinansowanie z budżetu państwa
1 474 581,00 PLN

Powiatowa Rada Rynku Pracy
04 marca 2015 roku w Starostwie Powiatowym
w Lidzbarku Warmińskim odbyło się pierwsze w
tym roku posiedzenie POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY, rozpoczynające kadencję 2015-2019.
Uroczystego otwarcia posiedzenia dokonał Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj - który wspólnie z
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Bożeną
Romasz - wręczył akty powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy z życzeniami owocnej współpracy.

„Zapobiegając pożarom
chronimy życie, mienie
i środowisko”
10 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym w
Lidzbarku Warmińskim z rąk Starosty Lidzbarskiego – Pana Jana Harhaja oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – st. kpt. Marka
Pasławskiego dzieci i młodzież otrzymały wyróżnienia i nagrody w konkursie plastycznym ZAPOBIEGAJMY POŻAROM.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:
1. Fabian Andrukajtis
2. Zofia Borowska
3. Piotr Butkiewicz
4. Jarosław Kogut - wybrany na Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy
5. Marek Kuźniewski - wybrany na Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku
Pracy
6. Jerzy Niedźwiecki
7. Ireneusz Popiel
8. Stanisław Rynkiewicz
9. Tadeusz Zaborowski
10. Zbigniew Zajączkowski
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27 lutego 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarsku Warmińskim
– Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj – spotkał się z
przedstawicielami Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów Policyjnych Koło w Lidzbarku Warmińskim.
W trakcie spotkania Pan Starosta wręczył pamiątkowe albumy oraz listy gratulacyjne członkom Związku – Seniorom – kończącym w tym
roku – 70, 80, 85 i 90 lat.
“Składam najserdeczniejsze życzenia wielu lat
zdrowia, pełni sił i poczucia spełnienia, chwil relaksu i wytchnienia, gdy będą potrzebne. Niech
przywiązanie i wdzięczność rodziny i przyjaciół
staną się ostoją na czas jesieni życia. Z najlepszymi życzeniami”. Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski

Termin realizacji umowy to 09.03.2015 –
31.08.2015 r.

Modernizacja drogi powiatowej
09 marca 2015 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim
odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pn.:“Modernizacja drogi powiatowej nr
1360N Pityny-Lubomino na odcinku od skrzyżowania z DW 507 do skrzyżowania z DW 593″,

Spotkanie Starosty
Lidzbarskiego z Emerytami i
Rencistami Policyjnymi

Tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZAPOBIEGAJMY POŻAROM pod hasłem „Zapobiegając pożarom chronimy życie, mienie i środowisko”
przeprowadzony został w sześciu grupach.
Prace plastyczne nadesłane na eliminacje powiatowe ocenione zostały przez jury w składzie: Józef
Mika – Przewodniczący oraz Tomasz Gowkielewicz
i Przemysław Łatacz – Członkowie Jury.
Istotą konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką przeciwpożarową. Spośród 216
nadesłanych prac, komisja wybrała 24, które zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich.
Również dzisiaj z rąk Starosty Lidzbarskiego oraz
Komendanta PPSP, pani – Marta Wagner oraz Iwona Miłoszewska otrzymały czujki tlenku węgla.
Nagrody ufundował Starosta Lidzbarski. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
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WYNIKI:
Grupa I – przedszkola
Nicola Kolęda
Zuzanna Szafałowicz
Alicja Jaros
Oskar Żełobowski
Stefan Bołuch

Każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania 50 pytań
testowych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli maksymalnie 60 minut. Łączna suma punktów
uczestników z tej samej drużyny decydowała o
jej zwycięstwie. Można było uzyskać w sumie 100
punktów.

Grupa II - szkoła podstawowa klasy I – III
Karolina Końka
Julia Olejnik
Aleksandra Mika
Magdalena Orkwiszewska
Paweł Szumiel
Grupa III – szkoła podstawowa klasy IV – VI
Maksymilian Leniec
Kacper Wiliński
Dominika Ejkszto
Radosław Wyszomirski
Maciej Wyszomirski
Grupa IV - gimnazja
Bartłomiej Szczepański
Gabriela Karolczak
Klaudia Ogonowska
Alicja Cendrowska
Mikołaj Jakóbczyk
Grupa V – szkoły ponadgimnazjalne
Karol Kiłyk
Karolina Barcz
Justyna Jarzębińska
Magda Januszkiewicz

I miejsce – z łączną sumą punktów 60 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim w składzie: Katarzyna Stankiewicz i Martyna Kępińska. Zespół zakwalifikował
się na szczebel wojewódzki Olimpiady Wiedzy
o Obronie Cywilnej.
II miejsce – z łączną sumą punktów 57 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie w składzie: Diana Hanas i Filip Dziubek,
III miejsce – z łączną sumą punktów 52 zajęła drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku
Warmińskim w składzie: Krzysztof Iwański i Arkadiusz Pawlak,
IV miejsce – z łączną sumą punktów 51 zajęła drużyna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w
Lidzbarku Warmińskim w składzie: Igor Myszkowski i Marcin Ambros.
Zespołom biorącym udział w Olimpiadzie, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył Sekretarz Powiatu Lidzbarskiego – Henryk Brochocki.
Serdecznie gratulujemy.

rządu Terytorialnego. Podziękował także za to, że
członkami Związku jest tak znacząca liczba powiatów - co powoduje, że siła tej organizacji w podejmowaniu działań na rzecz samorządów lokalnych
jest ogromna.
Jednym z punków XVIII Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich był wybór nowego
Prezesa, którym został Ludwik Węgrzyn, starosta
bocheński.
Po przyjęciu porządku obrad, regulaminu i ordynacji wyborczej Pan Prezes Zarządu ZPP, Marek
Tramś, starosta polkowicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2014. W kolejnej części, Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ZPP, Michał Karalus przedstawił pozytywną opinię
do przedstawionego przez Pana Prezesa ZPP,
Marka Tramś sprawozdanie z działalności ZPP w
roku 2014.
Przybyły na spotkanie Minister Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Halicki przywitał zebranych, przekazując pozdrowienia od wiceministra Marka Wójcika. W swoim przemówieniu powiedział m.in.:
„Nie ma demokracji bez dobrze funkcjonującego
samorządu”. Następnie podziękował za 25 lat samorządności, podkreślając jednocześnie, że czas
ten prowokuje do refleksji, a w konsekwencji do
dalszych prac w komisjach. Minister Halicki stwierdził, że okres ten mobilizuje do tego, aby uhonorować zasłużonych samorządowców. I wyjawił, że
resort administracji zamierza ustanowić odznaczenia dla samorządowców, którym będzie order
o statusie odznaczenia państwowego. W dalszej
części wystąpienia zaprosił nowy Zarząd do Ministerstwa, aby w bezpośrednim spotkaniu móc
przedstawić i przedyskutować bieżące problemy.
Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział
jeszcze o stopniu rozwoju cyfryzacji administracji
publicznej.
Po wystąpieniu odbyła się krótka dyskusja w konsekwencji której minister zadeklarował dobrą
współpracę z samorządem. Jednocześnie podkreślając powiedział: „Musimy stworzyć mapę priorytetów i miejsc wrażliwych”. Poprosił delegatów o
współpracę w ich zidentyfikowaniu.
Na podstawie relacji: ZPP

Jan Harhaj, Starosta Lidzbarski
– Delegat na Zgromadzenie
Ogólne ZPP
5 lutego 2015 r. w Ossie odbyło się XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył Starosta Lidzbarski – Jan Harhaj.

Olimpiada Wiedzy
o Obronie Cywilnej
13 lutego 2015 r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbył się etap międzyszkolny XXI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, której
celem jest popularyzowanie problematyki obrony
cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w
obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
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Pierwszym z elementów posiedzenia było wystąpienie zaproszonego na Zgromadzenie Pana Posła RP Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Piotr Zgorzelski powiedział do zebranych:
„Nie ma skuteczniejszej i bardziej kompetentnej
organizacji samorządowej jak Związek Powiatów
Polskich”.Dodał przy tym: „Powiaty miały najbardziej kompetentny zespół ekspertów, który prezentował stanowiska Związku w parlamencie”.
Podziękował za ogromne zaangażowanie tej organizacji w prace Komisji Wspólnej Rządu i Samo-

Informacja o Związku Powiatów Polskich:

- ZPP reprezentuje interesy
wszystkich powiatów w Polsce;
- Związek powołany został przez
samorządowców i skupia 316
powiatów i miast na prawach
powiatów;
- wpisany do rejestru Stowarzyszeń pn. Związek Powiatów
Polskich przez Sąd Okręgowy w
Warszawie – 17 marca 1999 roku.
– Powiat Lidzbarski Uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego nr 104/XIV/2000 jest członkiem ZPP od
25 stycznia 2000 r
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Młodzieżowy Dom Kultury

Wokalny sukces MDK
W dniach 28.02 - 01.03.2015 r. w Łomży odbył się
IX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki
Bielickiej „Radość spod kapelusza”.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 39 młodych wokalistów, aktorów i recytatorów z rożnych regionów Polski. Poszczególne prezentacje ocenione
były przez jury w składzie: przewodniczący prof.
Jan Zdziarski - Akademia Teatralna w Warszawie,
Zofia Adamska - polonistka, Dorota Chotecka-Pazura - aktorka, Agata Durzyńska - nauczycielka
muzyki, Radosław Pazura - aktor. Przed nimi było
bardzo trudne zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy byli znakomici. Jednak w tegorocznej edycji
nie przyznano Grand Prix. W kategorii piosenka
triumfowała Agata Graczyk z pracowni wokalnej
Małgorzaty Habudy w Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.
Nasza utalentowana wokalistka wykonała piosenkę z kabaretu „Starszych Panów” - Panienka z temperamentem.
W ubiegłym roku Agata otrzymała wyróżnienie.
Wielkie słowa uznania i gratulacje

celem przedsięwzięcia było wyposażenie jego
uczestników w wiedzę na temat konsekwencji zachowań ryzykownych młodych przedstawicieli naszego społeczeństwa. Przemoc w rodzinie
i środowisku szkolnym, prawne skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej czy cyberprzemoc – to
tylko kilka z poruszanych przez bohaterkę konferencji tematów. Jej niebywałe doświadczenie
zawodowe oraz wyjątkowa otwartość na dialog z
młodzieżą spowodowały, że spotkanie na długo
pozostanie
w naszej pamięci. Zapamiętamy też przesłanie
pani sędzi: „Reaguj, gdy innym dzieje się krzywda,
choćby nazwali Cię leszczem!”.

Możemy się pochwalić
stypendystką!
Patrycja Topczewska uczennica klasy II TŻiUG otrzymała z rąk Premiera stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce. Gratulujemy

Konkurs savoir vivre
7 lutego 2015 r. jednocześnie we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc oraz Ornety zorganizowano międzyszkolny Konkurs wiedzy o savoir-vivre i Klubie
Rotary. Naszą placówkę reprezentowała prężna
22-osobowa grupa „znawców dobrych obyczajów”. Ostatecznie zmagania testowe wygrała Justyna Korzeniewska z klasy II Technikum Żywienia i
Usług Gastronomicznych, natomiast na II i III miejscu uplasowały się uczennice klasy I TŻiUG – Urszula Popiało i Marlena Obolewicz. Laureatki będą
reprezentowały naszą szkołę na etapie regionalnym, który zostanie zorganizowany 17 marca
2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lidzbarku Warmińskim. Trzymamy za Was kciuki!

„Zapobiegajmy pożarom” –
sukces Karola Kiłyka
W ostatniej chwili zdecydował o wzięciu udziału w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” i…. znalazł się wśród laureatów
eliminacji powiatowych. Uroczyste wręczenie dyplomów i upominków dla zwycięzców tego etapu
odbyło się 10 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego. Teraz praca Karola będzie oceniana na szczeblu wojewódzkim! Tworzy
filmy, grywa na scenie, rysuje… Czym jeszcze zaskoczy nas Karol?

ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim

Konkurs
„Poznaj swoje prawa”
Autorytet w zakresie prawa karnego, bohaterka
popularnego serialu paradokumentalnego, ikona
stylu – Anna Maria Wesołowska. Pani sędzia odwiedziła Lidzbark Warmiński oraz uczącą się
w naszym mieście młodzież w ramach konferencji
„Profilaktyka, a zachowania problemowe dzieci

Doradca
W ramach współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w ramach realizacji doradztwa edukacyjno zawodowego (WSD) już po raz kolejny w roku
szkolnym 2014/15 (19.01.2015r.) młodzież Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim brała udział w zajęciach prowadzonych
przez OHP.

Ośmiu Wspaniałych

i młodzieży”, zorganizowanej 29 października
2014 roku w Lidzbarskim Domu Kultury. Głównym
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Tomasz Perczyński (uczeń II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych) został nominowany do Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu
Wspaniałych”. Celem konkursu jest promowanie
pozytywnych, prospołecznych postaw i działań
młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia.
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Bal na sto dni przed maturą!
Uczennice IV TŻiGD oraz panie z Technikum Uzupełniającego bawiły się w sobotę (17 stycznia) w
Perle Warmii. Bal studniówkowy to niezapomniane przeżycie. I tak stało się w tym roku. Wspaniały polonez, podziękowania, toasty i … zabawa do
białego rana.

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
Marcin Lawrenc
2 miejsce bieg na 30m
Piotr Misiewicz
3 miejsce bieg na 600m
Ewelina Tobisz
2 miejsce bieg na 30m
i 2 miejsce trójskok

Juniorzy

Ilona Jarząbek
I miejsce bieg na 400m

Marcin Ambros - 1 miejsce kat. 120 kg

Patryk Kalinowski
2 miejsce bieg na 600m

24.02.2015 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyły
się VI Halowe Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego
w Lekkiej Atletyce szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki naszych uczniów:

Justyna Korzeniewska
2 miejsce pchnięcie kulą

Michał Kamiński
I miejsce pchnięcie kulą

Zawody sportowe

wie, którzy trenują zapasy przy klubie LUKS Warmia. Obsada poszczególnych kategorii nie była
mocno zróżnicowana, nie mniej każda potyczka
umożliwia zawodnikom zdobycie cennego doświadczenia, które może przełożyć się na wyniki
w zbliżających się mistrzostwach Polski. Zmagania
zapaśników uświetnił pokaz tańca dancehall w wykonaniu grupy Natural Dance.

Piotr Misiewicz - 2 miejsce kat. 60 kg

Kadeci
Marcin Ambros - 3 miejsce kat. 100 kg

Magdalena Pozarzycka
3 miejsce pchnięcie kulą
Sylwia Zych
1 miejsce pchnięcie kulą
Wszystkim reprezentantom serdecznie
gratulujemy!

Zapasy
W niedzielę 15 lutego 2015 r. hala sportowa ZSiPO
wypełniła się po brzegi sportowcami i miłośnikami
zapasów. W Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpili także nasi ucznio-

Zespól Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim:

Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym
Uczennice IV TŻiGD oraz panie z Technikum Uzupełniającego bawiły się w sobotę (17 stycznia) w
Perle Warmii. Bal studniówkowy to niezapomniane przeżycie. I tak stało się w tym roku. Wspaniały polonez, podziękowania, toasty i … zabawa do
białego rana.

XLI Olimpiada Geograficzna

masz Necio i Radosław Szukiewicz. Tomasz Necio
uzyskując 131 punktów został zwycięzcą II etapu
Okręgowej Olimpiady Geograficznej, tym samym
weźmie udział w etapie centralnym.

Stypendystki Warmii i Mazur
Uczennice naszej szkoły: Patrycja Lipkiewicz, Malwina Nowosada oraz Natalia Wiśniowska otrzymały roczne stypendium w ramach projektu „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny
uczniów Warmii i Mazur” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej w

Warszawie zakwalifikował do II etapu XLI Olimpiady Geograficznej następujących uczniów:
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Olimpiada Filozoficzna
Wymieniana niejednokrotnie jako finalistka konkursów biologicznych i ekologicznych Ania Skrobut z kl. III c, wzięła udział w II etapie – wojewódzkim - Olimpiady Filozoficznej.

7. Sukces uczniów w
Olimpiadzie Ekologicznej

1.Paulina Motylewska kl. III b
2. Łukasz Karczewski kl. III b
3. Tomasz Necio kl. III b
4. Radosław Szukiewicz kl. III b

Do części ustnej zawodów zakwalifikowali się To-

11 stycznia, część doświadczalna 15 lutego 2015r.
na Politechnice Gdańskiej. Tomasz czeka na wyniki.
5. Olimpiada Historyczna
Uczeń klasy III a – Piotr Bednarek reprezentował
szkołę podczas II etapu (okręgowego) XLI Olimpiady Historycznej.

W szkolnym etapie XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wzięło udział 68 uczniów naszej szkoły.
Najwyższe wyniki uzyskała Anna Skrobut (IIIc), Justyna Szałkowska (IIc) oraz Paweł Sztukowski (IIc).
Wymienieni uczniowie będą reprezentować naszą
szkołę w eliminacjach okręgowych Olimpiady, które odbędą się 18 kwietnia 2015r. w Elblągu.

Olimpida Fizyczna

Powiatowa Olimpiada Wiedzy
o Obronie Cywilnej

Tomasz Necio, zakwalifikował się do II etapu LXIV
Olimpiady Fizycznej. Część teoretyczna odbyła się

13 lutego 2015r. w Sali Konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbył się
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etap międzyszkolny XX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Nasza drużyna w
składzie: Katarzyna Stankiewicz (kl. Ia) i Martyna
Kępińska (kl. Ia) zajęły I miejsce i będą reprezentować Powiat na szczeblu wojewódzkim Olimpiady
Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Szkół Ponadgimnazjalnych.. Szkołę reprezentowali:

Szkolny Konkurs Savoir-Vivre i
wiedzy o Rotary

Martyna Szutowicz kl. II c
VI miejsce ( pchnięcie kulą )

17.02.2015r. odbył się „Konkurs Savoir-Vivre
i wiedzy o Rotary” - etap szkolny. Wzięło w nim
udział dwudziestu uczniów. Największą ilość
punktów zdobyli: Sylwia Konopielko, kl. IIIc - 72
punkty, Wojciech Zapał, kl. IIb - 63 punkty i Sylwia Lipkiewicz, kl. IIb - 59 punktów. Wymienieni
uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w
eliminacjach międzyszkolnych, które odbędą się
17 marca 2015r. Eliminacje przeprowadził członek Klubu Rotary – pan Tomasz Frączak. W tym
samym dniu konkurs odbył sie również w szkołach
ponadgimnazjalnych w Ornecie, Bartoszycach i
Górowie Iławeckim. Organizatorem jest Klub Rotary z Bartoszyc. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnej potyczce.

Uczniowie z najwyższą
frekwencją
W naszej szkole prowadzony jest program „Stop
wagarom”. Nagradzani są uczniowie ze stuprocentową frekwencją i klasa z najwyższą frekwencją. W I-m półroczu bieżącego roku szkolnego
na nagrodę zasłużyła klasa I b oraz następujący
uczniowie: Andrzej Białobrzeski, Stefan Milaniuk,
Patryk Kuźmiński, Sebastian Ziółek, Daniel Maleńczuk, Artur Zawadzki, Jakub Katkowski oraz Milena
Napora i Joanna Wojciul.

Patrycja Belka kl. III c
I miejsce ( trzyskok ), III miejsce ( 30 m )

Maciej Borowicz kl. II b
I miejsce ( trzyskok ), II miejsce ( skok wzwyż )
Szymon Szewczyk kl. II a
V miejsce ( pchnięcie kulą )
Michał Gawin kl. II a
VI miejsce ( pchnięcie kulą )

Z życia Jagiellonki
Co czytamy?
2 marca 2015r. odbyła się w naszej szkole akcja pod nazwą „Ogólnopolskie wybory książek”.
Przedsięwzięcie to skierowane jest do wszystkich
szkół w Polsce, a patronuje mu pani Minister Edukacji Narodowej. Akcja rozpoczęła się w styczniu
i potrwa do końca marca 2015 r. Jej celem jest
zebranie informacji „u źródła”, a więc od samych
uczniów, jakie są ich zainteresowania czytelnicze.
W Jagiellonce zebrała się Komisja złożona z uczennic klasy IIa (o profilu humanistycznym), która z
urną wyborczą odwiedziła wszystkie klasy. Każdy
uczeń szkoły otrzymał kartę do głosowania, na
której miał wpisać trzy tytuły książek, jego zdaniem najciekawszych, które przeczytał w ciągu
ostatnich dwóch lat. Po przejrzeniu kart przez
organizatorów ukazał się pokaźny wykaz książek
charakteryzujący się różnorodnością tematyki i
gatunków. Najczęstsze wybory to aktualnie modne tytuły książek dla młodzieży, jak również książki
z tej samej półki, które stały się już klasyką (Np.
saga o Wiedźminie). Oprócz licznie reprezentowanej literatury popularnej często wskazywane
były również dzieła z kanonu literatury polskiej i
obcej. Wnioski, jakie nasunęły się podczas analizy
wyboru książek są takie, że uczniowie naszej szkoły sporo czytają i wybierają literaturę różnorodną.
Po przejrzeniu głosów zostanie stworzona szkolna
lista książek, reprezentująca zainteresowania czytelnicze naszych uczniów. Zostanie ona umieszczona na szkolnej tablicy ogłoszeń. Szkoły uczestniczące w wyborach wezmą udział w konkursie,
gdzie nagrodami będą zestawy książek wskazanych przez uczniów. Książki te zasilą księgozbiory
bibliotek szkolnych.

Dzień z psychologią
Już po raz trzeci w naszej szkole zorganizowany został „Dzień z psychologią”. 26 lutego 2015r.
gościliśmy psychologa, trenera młodzieży - pana
Bartosza Karcza ze Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Sopocie. W ramach tego dnia odbyły się wykłady i warsztaty dla uczniów, rodziców i
nauczycieli.

Tematyka spotkań:
1. Uczniowie klas I-ch
wykład „Seksualność to nie tylko
seks”
2. Uczniowie klas II-ch
warsztat „Co się ze mną dzieje. Wyzwania dojrzewania”
3. Rodzice
„Jak dogadać się z nastolatkiem?”
4. Nauczyciele
„Budowanie wizerunku i autorytetu
nauczyciela”.

Walentynki

14 lutego, jak co roku w Walentynki, zakochani
wręczają sobie kartki, kwiaty i słodkości przy tym
wyznając miłość. W naszej szkole Amorek pojawił
się już dzień wcześniej. Biorąc do pomocy klasę
IIIB, w rytm piosenek o miłości, rozdawał kartki
walentynkowe. W każdej klasie przeprowadził
quiz, aby sprawdzić, jaką wiedzę na temat Walentynek posiadają nasi uczniowie. Bezbłędnie na
wszystkie pytania naszego gościa odpowiedziała
klasa IIIA.

VI Halowe Mistrzostwa
Powiatu Lidzbarskiego
w Lekkiej Atletyce Szkół
Ponadgimnazjalnych
W dniu 24 II 2015 r. odbyły się VI Halowe Mistrzostwa Powiatu Lidzbarskiego w Lekkiej Atletyce
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Zespól Szkół Ogólnokształcących w Ornecie

„STOP WULGARYZMOM –
zielone światło dla kultury
języka”
Uczniowie klasy II a Gimnazjum nr 1 w Ornecie:
Adrian Marczyński, Bartosz Kukałowicz, Kamil Pluciński, Tomasz Szymanowski i Bartosz Wałkuski,
zrealizowali projekt gimnazjalny pod takim właśnie
tytułem. Za cele projektu przyjęli: troskę o czystość
i piękno mowy ojczystej, pielęgnowanie kultury
słowa w środowisku uczniowskim, walkę z narastającą wulgaryzacją języka wśród młodzieży oraz
wdrażanie do kulturalnego wysławiania się. Swoje przedsięwzięcie zaprezentowali 18 lutego 2015
roku, w formie apelu na forum szkoły. W ramach
projektu przeprowadzili także konkurs na plakat
z hasłem przewodnim - „Stop wulgaryzmom”. Społeczność szkoły została pozytywnie zmotywowana
do szanowania i pielęgnowania języka rodzimego.

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

Emocjonujące Mistrzostwa
Szkoły w Siatkówce
Mistrzostwa trwały od 8 stycznia do 23 stycznia
2015 r. Wzięło w nich udział 5 drużyn dziewcząt
i 6 zespołów chłopców. Mecze były rozgrywane
systemem „każdy z każdym”. Wszystkim spotkaniom towarzyszyły duże emocje, zdrowa
rywalizacja i wsparcie klas. Ostateczne wyniki
przedstawiają się następująco:
Dziewczęta:
1. miejsce klasa III TH
3 wygrane mecze
1 mecz przegrany
7 wygranych setów
2. miejsce klasa IV TE
3 wygrane mecze
1 mecz przegrany
6 wygranych setów
3. miejsce klasa I TE
2 wygrane mecze
2 mecze przegrane
4. miejsce klasy III TE i II TH/F
1 mecz wygrany
3 mecze przegrane
Chłopcy:
1. miejsce klasa III TE
5 wygranych meczy
0 przegranych

Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim

Co nowego u sportowców?
15 lutego 2015 r. w hali sportowej przy ul.
Wierzbickiego w Lidzbarku Warmińskim odbyły
się Mistrzostwa Województwa w Zapasach w
stylu klasycznym. Wzięło w nich udział trzech
zawodników z naszej szkoły i odnieśli sukces.
Rafał Perkowski zajął 3. miejsce w kategorii do
84 kg, Cezary Szumczyk uplasował się na 2.
miejscu w kategorii do 66 kg, a Piotr Wiśniowski zajął 2. lokatę w kategorii do 84 kg.
Natomiast 24 lutego 2015 r. w hali sportowej
przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim odbyły
się Otwarte Mistrzostwa Lidzbarka Warmińskiego w Lekkiej Atletyce. Wystartowało w nich
kilkunastu uczniów naszej szkoły i kilku udało
się stanąć na podium. Oto jak przedstawiają
się lokaty naszych młodych sportowców w poszczególnych kategoriach:
1. Trzyskok:
Arletta Tuzik – 3. miejsce
Karol Grzybowski – 3. miejsce
Damian Sikora – 2. miejsce
2. Bieg na 30 m:
Kinga Pawłowska – 1. miejsce
3. Skok wzwyż:
Bartosz Kret – 1. miejsce
Daniel Dworzański – 3. miejsce
4. Bieg na 400 m:
Ilona Olszewska – 2. miejsce
5. Pchnięcie kulą:
Przemysław Drozd – 2. miejsce
Łukasz Baliński – 3. miejsce
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2. miejsce klasa III TM
4 mecze wygrane
1 mecz przegrany

Serdecznie gratulujemy zawodnikom osiągnięć i zdobytych medali. Opiekunem uczniów
był nauczyciel wychowania fizycznego – Artur
Wangin.

3. miejsce klasa II TM
3 mecze wygrane
2 mecze przegrane

Zmagania ortograficzne

4. miejsce klasa IV TM
2 mecze wygrane
3 mecze przegrane

22 stycznia 2015 r. odbył się finał szkolnego
konkursu ortograficznego Gżegżółka 2015. Ten
konkurs na stałe wpisał się w tradycję naszej
szkoły, tegoroczna edycja jest już ósmą. W finale wzięło udział 32 uczniów. Pisali tekst pt:
Gulasz Honoraty.
Pierwsze miejsce i tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii 2015 wywalczyła Anita Mańkowska z II
TE (jeden błąd ortograficzny), drugie miejsce
zajęły następujące uczennice: Agata Janiaszczyk (IIITE), Patrycja Pełka (II TE), Angelika Dankowska (IV TE) i Katarzyna Perczyńska (IV TE).
Prace tych dziewcząt są na jednakowym poziomie (dwa błędy ortograficzne i drobne usterki
interpunkcyjne). Organizator konkursu – K.
Kołsut-Boratyn

5. miejsce klasa III wa
1 mecz wygrany
4 mecze przegrane
6. miejsce klasa IV TE
0 wygranych
5 przegranych
Organizator szkolnych mistrzostw, Danuta Gogalińska, serdecznie dziękuje uczestnikom za
udział oraz profesjonalne podejście do sportowych zmagań. Dyplomy i puchary zostaną wręczone na najbliższym apelu szkolnym.
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Straż Pożarna

Akcja
„Darmowa czujka dla Ciebie”

9 stycznia 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim Starosta Lidzbarski - Pan Jan Harhaj wraz
z Komendantem Powiatowym PSP st. kpt. Markiem Pasławskim dokonał wręczenia czujek tlenku
węgla. Szczęśliwymi zwycięzcami została pani Genowefa Blacha i Stanisław Lazarowski.

Pierwsze Posiedzenie Zarządu Oddziału OSP RP
w Lidzbarku Warmińskim
Pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lidzbarku Warmińskim, odbyło się 16
stycznia 2015 r.
Poprowadził je Jan Harhaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Lidzbarku Warmińskim.
Omówiono najważniejsze kwestie związane z planami zakupowymi na rok 2015.

tkaniu uczestniczył także Komendant Powiatowy
Policji – insp. Tomasz Kamiński oraz Andrzej Reguła
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo i Piotr Matusik Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta.
Uroczysta narada miała szczególny charakter bowiem tego dnia przysięgę na sztandar w obecności
zaproszonych gości złożyli str. Patryk Fijałkowski
oraz str. Kamil Nowak, strażacy którzy podjęli służbę w grudniu 2014 r. W obszernym wystąpieniu
Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warm. st.
kpt. Marek Pasławski oraz Zastępca Komendanta
mł. bryg. Rafał Szymukowicz przedstawili szczegółowo analizę w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej oraz rozwoju ochrony przeciwpożarowej
na terenie powiatu w roku 2014. Udało się zrealizować plany dotyczące zakupów sprzętu specjalistycznego jak również środków ochrony osobistej
strażaków. Komendant Pasławski wskazał także
główne zadania przyjęte do realizacji w roku bieżącym.

podczas akcji poboru krwi zgłosiło się 58 dawców z
czego 39 oddało krew. Budująca jest zwłaszcza postawa młodzieży lidzbarskich szkół, która cyklicznie
już uczestniczy w tej szczytnej akcji.
Dziękuję wszystkim dawcom, którzy tego dnia oddając krew przyczynili się do uratowania czyjegoś
życia lub zdrowia. To jest postawa godna naśladowania, wyraz ofiarności i wrażliwości na drugiego
człowieka podsumował Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. Marek Pasławski.

Powiatowy Urząd Pracy

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia 2015 r. w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja związana z obchodami święta Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Konferencja była okazją
do podziękowania pracownikom publicznych służb
zatrudnienia, w tym przede wszystkim pracownikom powiatowych urzędów pracy za ich zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej pracy.
Wyróżniający się pracownicy zostali uhonorowani
nagrodami i dyplomami uznania Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród grona
wyróżnionych znalazło się dwóch pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Pani Monika Łokucijewska-Ogorzałek kieSpotkanie było doskonałą okazją, aby podziękować
rownik Działu Usług Rynku Pracy oraz Pan Adrian
za wspólne akcje ratowniczo – gaśnicze strażakom
Piotrowicz kierownik Działu Organizacyjno -Admiochotnikom, którzy bardzo aktywnie, a co najważnistracyjnego. Serdecznie gratulujemy.
niejsze z coraz większym profesjonalizmem wspierają działania strażaków PSP. Dowodem na to jest
bliskie sfinalizowaniu przystąpienie do krajowego
systemu ratowniczo – gaśniczego dwóch jednostek
OSP z naszego powiatu tj. OSP Żegoty i OSP Mingajny. Obecny na spotkaniu Zastępca Warmińsko
– Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w
Olsztynie bryg. Michał Kamieniecki wysoko ocenił
działalność lidzbarskiej komendy oraz jednostek
OSP z terenu powiatu i podziękował za pracę w
minionym roku, wyraził także uznanie za ogromną
pracę wykonaną przez lidzbarskich strażaków na
rzecz poprawy warunków lokalowych. Warto dodać, że udało się w minionym roku odremontować
część socjalną pomieszczeń „ podziału bojowego”.
Słowa podziękowania i uznania za profesjonalizm
i wzorową służbę padły także z ust zarówno Starosty Lidzbarskiego Pana Jana Harhaja jak i pozostałych samorządowców.
Na zakończenie nara- 28 stycznia 2015 r. z okazji Dnia Pracownika Pudy Komendant Powiatowy st. kpt. Marek Pasławski blicznych Służb Zatrudnienia w Centrum Nauki
w imieniu własnym oraz lidzbarskich strażaków po- Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja
dziękował Warmińsko–Mazurskiemu Komendanto- zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Politywi Wojewódzkiemu oraz Staroście Lidzbarskiemu ki Społecznej. Głównym punktem spotkania było
i wszystkim darczyńcom za wspieranie działań ko- wręczenie nagród dla powiatowych i wojewódzkich
mendy w roku 2014. Bez wsparcia i środków pozy- urzędów pracy za najlepsze wdrożenie założeń
skanych z zewnątrz trudno byłoby realizować nało- noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instyżone na nas strażaków zadania.
tucjach rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w
Lidzbarku Warmińskim jako jedyny urząd z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego znalazł się
w zaszczytnym gronie 35 nagrodzonych urzędów
pracy z całego kraju. Nagrodę z rąk Ministra Pracy i
Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza
21 stycznia 2015 roku w siedzibie lidzbarskiej koodebrała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
mendy odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa
Lidzbarku Warmińskim Bożena Romasz.
podczas, której na potrzeby Regionalnego Cen- Rok 2014 był dla nas szczególnie pracowity. Notrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
welizacja ustawy nałożyła na nas szereg nowych
oddano 17 litrów krwi. Lidzbarscy strażacy, druhozadań
wie z OSP a także młodzież lidzbarskiej Jagiellonki i
i obowiązków. Jednak dzięki wspólnym wysiłkom
„rolniczka” po raz kolejny udowodnili, że wspólna
i zaangażowaniu wszystkich pracowników z Poinicjatywa może zakończyć się sukcesem. Łącznie
wiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim

Nagroda Ministra dla Powiatowego Urzędu Pracy

Podsumowanie roku 2014 w
KP PSP Lidzbark Warmiński
30 stycznia 2015 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP
w Lidzbarku Warmińskim oraz innych jednostek
ochrony przeciwpożarowej w powiecie lidzbarskim za rok 2014. Swoją obecnością zaszczycili
między innymi Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie
– bryg. Michał Kamieniecki, Starosta Lidzbarski –
Jan Harhaj, Wójt Gminy Kiwity – Wiesław Tkaczuk
i Wójt Gminy Lubomino – Andrzej Mazur. W spo-
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jak i z Punktu Filialnego w Ornecie udało nam się
osiągnąć sukces. Cieszę się, że nasz wysiłek został
dostrzeżony i nagrodzony – podsumowała Dyrektor PUP - Bożena Romasz.
Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
po wejściu w życie nowelizacji ustawy rozpoczął
promocję i upowszechnianie wśród osób bezrobotnych oraz pracodawców informacji na temat

II. program „Wyrównywanie różnic
między regionami – obszar D”.
Pod koniec 2014 r. dofinansowano ze środków
PFRON zakup autobusu przystosowanego
do
przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
Gminy Lubomino.

9

wano ze środków PFRON zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Orneckim Stowarzyszeniu Wspierania Osób
Niepełnosprawnych w Ornecie.

W miesiącu lutym 2015 r. zgodnie z podpisaną
umową na realizację tego programu, dofinanso-

nowych form wsparcia. Szerokie działania promocyjno-informacyjne urzędu obejmowały m.in.:
cykliczne spotkania z pracodawcami i przedsiębiorcami, warsztaty z młodzieżą szkolną w siedzibach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu lidzbarskiego, bezpośrednie
wizyty doradców klienta w siedzibach pracodawców i przedsiębiorców. Ponadto Powiatowy Urząd
Pracy w celu prawidłowego wdrożenia zapisów
nowelizacji ustawy uruchomił system kolejkowy
zapewniający sprawną i przejrzystą obsługę klientów PUP. Dodatkowo urząd dokonał zmian organizacyjnych mających na celu sprawne
i efektywne wdrożenie zapisów ustawy m.in.
utworzono Punty Informacyjne w siedzibie PUP
w Lidzbarku Warmińskim oraz w Punkcie Filialnym w Ornecie, wydzielono stanowiska do prerejestracji, wyodrębniono poczekalnię dla osób
bezrobotnych z kącikiem zabaw dla dzieci. Dodatkowo Urząd w 2014 roku pozyskał środki z rezerwy ministra na realizację nowych form wsparcia
w ramach trzech programów rynku pracy dzięki
czemu możliwe było uruchomienie nowych rozwiązań ustawowych.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą
w Ornecie w
ramach podpisanych umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
realizuje:

I. pilotażowy program „Aktywny Samorząd” oraz program „Wyrównywania różnić między regionami II – obszar D”.
W 2014 roku w ramach pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” zrealizowano:
- 6 umów na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, na łączna kwotę
dofinansowania ze środków Funduszu w wysokości 48.421 zł,
- 17 umów na pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym, na łączna kwotę dofinansowania ze środków Funduszu w wysokości 44.845
zł.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie
w 2014 r. zakończyło kolejną i zarazem ostatnią
edycję Projektu systemowego „Szansa na lepszą
przyszłość”.
W ramach tegorocznego projektu dorosłe osoby
z niepełnosprawnością oraz młodzież będąca wychowankami rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach ukierunkowanych
na aktywizację społeczną i zawodową.
Wsparciem projektowym objętych zostało łącznie
20 osób, w tym:

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Orła Białego 5

OFERTA KSZTAŁCENIA 2015/2016
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
TECHNIKUM NR 1:
•

Technik ekonomista - planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, prowadzenie
rachunkowości

•

Technik hotelarstwa - planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie

•

Technik mechanik - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

•

Technik usług fryzjerskich - wykonywanie zabiegów fryzjerskich, projektowanie fryzur

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami z przygotowania
zawodowego.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:
•

sprzedawca

•

ślusarz

•

inne zawody (m.in. stolarz, piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych,
monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, kucharz, murarz-tynkarz)

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Praktyczna nauka odbywa się w zakładach pracy.
Kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego.

19 osób ukończyło kurs komputerowy ECDL
start
19 osób ukończyło grupowe wsparcie psychologiczne
19 osób ukończyło indywidualne doradztwo
zawodowe
19 osób ukończyło indywidualną terapię
psychologiczną, psychospołeczną lub
rodzinną

*

*

*

Najlepsi uczniowie mogą uzyskać stypendium naukowe Starosty Lidzbarskiego i Dyrektora Szkoły.
Istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej

Pozostałe informacje uzyskają Państwo w kancelarii szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30,
tel. 89 767 25 59 lub na stronie internetowej: www.zszlw.edu.pl

18 osób ukończyło grupowe wsparcie doradcy zawodowego
18 osób ukończyło wyjazdowy trening
komunikacji interpersonalnej z elementami
treningu asertywności
13 osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do podmiotu ekonomii społecznej
9 osób ukończyło trening motywacyjny
8 osób ukończyło trening kompetencji i
umiejętności społecznych
8 osób odbyło staż zawodowy w zawodzie pozostali pracownicy obsługi biurowej,
na stanowisku – referent

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w

LIDZBARKU WARMIŃSKIM

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA GIMNAZJALISTÓW
 4 – LETNIE TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 4 – LETNIE TECHNIKUM KELNERSKIE o specjalności BARMAN
 4 – LETNIE TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ o specjalności
TURYSTYKA SPORTOWA – NOWOŚĆ !!!!

Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami (m.in. hotelem „Krasicki” i restauracją
„Starówka”), u których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.
W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty finansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu Erasmus+ ze szkołą partnerską z Francji.
Bursa międzyszkolna – możliwość zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów spoza Lidzbarka
Warmińskiego.

Pomagamy osiągnąć sukces zawodowy !

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wierzbickiego 3 A
www.zsipo.lw.net.pl
e-mail: zsipolw@wp.pl
tel. : 89 767 20 13
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Zespół Szkół Zawodowych
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ornecie
www.zsz-orneta.edu.pl
zsz.orneta@wp.pl
www.facebook.com/zszorneta
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Kazimierza Jagiellończyka

+48 552 421 361

Z NAMI ZDOBYWASZ
ZAWÓD!!!
Jagiellonka jedyna w mieście!

- technik informatyk
- technik logistyk
- technik hotelarstwa
- technik organizacji reklamy
ORAZ KAŻDY INNY WYBRANY PRZEZ CIEBIE
W ZASADNICZEJ SZKOLE
ZAWODOWEJ!

Liceum Ogólnokształcące zaprasza w roku szkolnym 2015/2016
proponujemy następujące rozszerzenia

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
j. polski, j. obcy nowożytny, geografia
matematyka, chemia, biologia
matematyka, fizyka, geografia
biologia, chemia, fizyka w medycynie
j. obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, geografia

ZDOBYWASZ ZAWÓD
JESTEŚ NIEZALEŻNY!!!
konkursy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Bezpłatne
zaczynamy we wrześniu!!!
Nie ma tylko jeszcze Ciebie!!!

solidne przygotowanie
do matury i egzaminu
zawodowego!

Nauka trwa trzy lata
Konsultacje w soboty i niedziele

projekty
unijne

Klasa

Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym

Przedmioty
dodatkowe

Języki obce

tel: 897675141
email: zso_lidzbark@poczta.onet.pl
www.lo–lidzbark.edupage.org
kontakt osobisty: ul. Krasickiego 4

Przedmioty
uwzględnione
przy rekrutacji

humanistyczna*

j. polski,
j. angielski,
historia

Przyroda

j. angielski
j. niemiecki
j. rosyjski
j. hiszpański

j. polski,
j. angielski,
historia, wos

sportowa*

biologia,
geografia

Historia
i społeczestwo

j. angielski
j. niemiecki
j. rosyjski
j. hiszpański

j. polski
biologia,
geografia, wyniki sportowetest sprawnościowy

*Możliwość łączenia przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym z różnych klas

NASI UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W:











olimpiadach i konkursach przedmiotowych
programach, projektach
różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych
edukacji filmowej, teatralnej
działalności wolontariatu
zajęciach sportowych
szkolnych imprezach rozrywkowych
wyjazdach integracyjnych i dydaktycznych
debatach oxfordzkich
wymianach międzynarodowych (Niemcy, Ukraina)

NASZ ADRES:

Liceum Ogólnokształcące
im. Bojowników o Polskość Warmii
ul. 1-go Maja 28
11- 130 Orneta
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ZAPEWNIAMY:










Naukę w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych:
Zajęcia fakultatywne w małych zespołach;
Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego;
Możliwość wyboru od klasy drugiej przedmiotów z rozszerzonym programem;
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i talentów;
Uczestnictwo w olimpiadach, konkursach i zawodach;
Różnorodne zajęcia sportowe i wycieczki;
Inne zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych;
Klimat życzliwości i akceptacji

KONTAKT:

 zso.orneta@op.pl
55 2421109
www.zsoorneta.pl
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE
OD 4 GRUDNIA 2014 R. DO 17 LUTEGO 2015 R.
• W wyżej wymienionym okresie odbyło się 8 posiedzeń Zarządu;
• Zarząd na podstawie swych ustawowych kompetencji podjął uchwały:
- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie organizacji imprezy lub cyklu
imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej (Zarządu Dróg Powiatowych) do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień na zakup oleju napędowego na potrzeby ZDP i jednostek organizacyjnych powiatu,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2014 rok polegającą na przesunięciach w Starostwie
w związku z koniecznością zwrotu nadpłat za wydane karty pojazdu oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli, w jednostkach organizacyjnych powiatu zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez ich kierowników, m. in. w KPPSP na szkolenia, remont pomieszczeń, zakupy,
na orzeczenia komisji lekarskiej, w ZDP na zakup oleju napędowego do tankowania, odpisy na ZFŚS oraz badania lekarskie, w ZSZ na
zabezpieczenie opłat za kształcenie kursowe uczniów klas wielozawodowych,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lidzbarskiego na lata 2014-2028 w związku
z przesunięciami między przedsięwzięciami w budżecie Powiatu,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim na 2015 rok,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2015 rok polegającą dostosowaniu budżetu powiatu
do obowiązującego z dniem 1.01.2015 r. rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej,
- w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej;
• Zarząd przygotował i przyjął projekty uchwał Rady Powiatu, które są przedmiotem obrad V sesji;
• Zarząd rozpatrzył następujące wnioski i propozycje:
- Komisji Zdrowotnej w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielom – Zarząd zaakceptował propozycje Komisji,
- „Caritas” Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej” o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Henrykowie o 5 osób – Zarząd, po zapoznaniu się z oceną merytoryczną i formalną wniosku dokonaną przez powołany do tego
celu Zespół, wyraził zgodę,
- dyrektora ZSO w Ornecie o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne uczennicy klasy Ia tej szkoły – Zarząd wyraził zgodę na
nauczanie indywidualne w wymiarze 12 godzin tygodniowo,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Kochanówce o zmianę terminu wykorzystania dotacji przyznanej na remont dachu i zabezpieczenie konstrukcji dachowej kościoła parafialnego – Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykorzystania dotacji do 22 grudnia 2014 r. i postanowił zawrzeć z Parafią aneks do umowy dotacji,
- Gminy Lubomino o zmianę terminu wykorzystania dotacji na wykonanie drzwi garażowych w budynku OSP w Lubominie – Zarząd
wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykorzystania dotacji do 24 grudnia 2014 r. i postanowił zawrzeć z Gminą Lubomino stosowny
aneks do umowy dotacji,
- Orneckiego Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Ornecie o nieodpłatne przekazanie lokalu użytkowego na działalność warsztatów terapii zajęciowej – Zarząd odrzucił wniosek Stowarzyszenia, gdyż nie dysponuje wolnymi lokalami,
- Orneckiego Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Ornecie o wyrażenie zgody na wykorzystanie środków finansowych pozostałych na „bezosobowym funduszu płac” wynoszących 2040 zł, do wypłacenia ekwiwalentu wynagrodzenia za okres
19.12.2014-31.12.2014 w kwocie 2037,90 zł dla pracownika Warsztatów, który prawomocnym wyrokiem Sądu został przywrócony
do pracy – Zarząd, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej i zawartej umowy w sprawie działania i dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy OSWON oraz po zapoznaniu się z
opinią kierownika PCPR, negatywnie rozpatrzył wniosek OSWON,
- PCPR o wyrażenie zgody na zaliczkowe zapotrzebowanie środków PFRON w kwocie 240.435 zł oraz ich wydatkowanie na bieżącą
działalność warsztatów terapii zajęciowej przy OSWON oraz Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej – Zarząd wyraził zgodę,
- ZDP o ustalenie nowych stawek za sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogowego – Zarząd ustalił stawki na 35 zł/m3 za drewno
miękkie i 40 zł/m3 za drewno twarde,
- PCPR w sprawie wytypowania przedstawiciela Zarządu do Komisji Opiniodawczo-Doradczej działającej przy PCPR – Zarząd wytypował do Komisji Wicestarostę Jarosława Koguta,
- mieszkańca Lidzbarka Warmińskiego o wszczęcie procedury sprzedaży działki nr 119/4 położonej przy ul. Pięknej w Lidzbarku Warmińskim o powierzchni 0,0347ha na polepszenie zagospodarowania posiadanej działki nr 101/6 – Zarząd postanowił rozpocząć procedurę zbycia ww. nieruchomości;
• Zarząd, po zapoznaniu się z propozycjami komisji konkursowej, rozstrzygnął konkurs na realizację zadań publicznych powiatu przez
organizacje pozarządowe i postanowił zawrzeć z nimi umowy dotacji;
• Zarząd zapoznał się z informacją wydziału OKP w sprawie wysokości dotacji na jednego ucznia w szkole niepublicznej.
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