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Starosta Lidzbarski Jan Harhaj
– Samorządowcem 20-lecia

 Wręczenie Panu Staroście Janowi Harhajowi 

uchwały oraz honorowej statuetki ZPP podczas 
XXXVIII Sesji Rady Powiatu Lidzbarskiego

w dniu 27 września 2018 r.

 Bieżący rok jest szczególny, ponieważ samorządy 
powiatowe obchodzą 20-lecie istnienia, 5 czerwca 
1998 r. uchwalona została ustawa o samorządzie 
powiatowym, usamorządowione zostały wspólno-
ty powiatowe. Z tej okazji Zarząd Związku Powia-
tów Polskich podjął uchwałę o przyznaniu Staroście 
Lidzbarskiemu – Janowi Harhajowi honorowej 
statuetki oraz tytułu „Samorządowca 20-lecia”.Wy-
różnienie w imieniu Prezesa ZPP Ludwika Węgrzyna 
wręczył Pan Jarosław Komża – Ekspert biura Związ-
ku Powiatów Polskich, podczas XXXVIII Sesji Rady 
Powiatu Lidzbarskiego w dniu 27 września 2018 r. 
Uzasadnieniem do przyznania Honorowej Statuetki 
ZPP oraz tytułu samorządowca 20-lecia jest szcze-
gólny wkład w rozwój lokalny, a także działalność 
na płaszczyźnie ogólnopolskiej. To kolejne ważne 
wyróżnienie, które Jan Harhaj odebrał od czasu 
pełnienia funkcji Starosty Powiatu Lidzbarskiego. 

XIX Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 
i XIII Powiatowe Spotkanie z Talentem

XIX Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej i XIII Po-
wiatowe Spotkanie z Talentem

12 października br. w Lidzbarskim Domu Kultury od-
były się XIX Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 

oraz XIII Powiatowe Spotkanie z talentem. Wśród 
przybyłych gości byli Wicemarszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego – Miron Sycz, burmistrzo-
wie, wójtowie, księża, przedstawiciele służb mun-
durowych i związków zawodowych, radni, dyrekto-
rzy szkół 
i bibliotek, kierownicy jednostek powiatowych, na-
uczyciele, trenerzy, uczniowie oraz ich rodzice. Wy-
darzenie poświęcone nauczycielom i pedagogom 
było znakomitą okazją do wręczenia nagród Sta-
rosty Lidzbarskiego, które przyznane zostały pięciu 
dyrektorom i ośmiu nauczycielom. Kolejnym waż-
nym elementem uroczystości było nadanie stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Drugą częścią wydarzenia było XIII Powiatowe 
Spotkanie z Talentem, którego laureatami zostało 
łącznie 15 uczniów ze szkół podstawowych, gimna-
zjum, MDK-u, LUKS w Ornecie, SOSW w Lidzbarku 
Warmińskim i szkół ponadgimnazjalnych. Przyzna-
ne zostały również stypendia Prezesa Rady Mini-
strów za wysokie osiągnięcia i najlepsze wyniki w 
nauce. Wydarzeniu towarzyszył znakomity występ 
zespołu wokalnego Wild z Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Ireny Kwinto.

20-lecie powiatu lidzbarskiego

Starosta Lidzbarski Jan Harhaj wręcza Pani Elżbiecie 
Bieńkowskiej pamiątkową statuetkę.

Uroczysta Gala 20-lecia powiatu lidzbarskiego,
16 października 2018 r.

16 października 2018 r. w Termach Warmińskich 
odbyła się uroczysta Gala 20-lecia Powiatu Lidzbar-
skiego. Uroczystość była okazją do podziękowań 
oraz podsumowania minionych lat. Swoją obec-
nością zaszczyciła nas Pani Elżbieta Bieńkowska 
- Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i 
Usług, której uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego 
nadany został tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu 
Lidzbarskiego”, kolejny zaszczytny tytuł „Zasłużony 
dla Powiatu Lidzbarskiego” nadany został Panu 
Wiesławowi Tkaczukowi – obecnemu Wójtowi Gmi-
ny Kiwity oraz wieloletniemu samorządowcowi. Za 

wieloletnią współpracę i okazałą pomoc wyróż-
nieni zostali Posłowie na Sejm RP: Pani Elżbieta 
Gelert, Pan Jacek Protas oraz Pan Piotr Cieśliński, 
współpracujący z powiatem lidzbarskim przedsię-
biorcy, służby mundurowe, nadleśnictwa, przed-
stawiciele duchowieństwa i służb mundurowych. 
Starosta Lidzbarski wręczył podziękowania byłym 
i obecnym Radnym Rady Powiatu Lidzbarskiego, 
burmistrzom i wójtom trzech kadencji. Wśród gości 
zagranicznych byli przedstawiciele Rejonu Zasta-
weńskiego na Ukrainie, na czele z Panem Sergie-
jem Kapitskim. Docenieni zostali pracownicy Sta-
rostwa Powiatowego, którzy z urzędem związani 
są od początku jego funkcjonowania, oraz wszyscy 
dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego.

Wizyta partnerska

Przedstawiciele powiatu Emsland i włodarze
powiatu lidzbarskiego przed budynkiem

urzędu Starostwa Powiatowego

Z okazji 20-lecia samorządu powiatowego w 
dniach od 18 do 20 października br. powiat lidz-
barski gościł czteroosobową delegacje z Niemiec z 
partnerskiego powiatu Emsland. Podczas spotka-
nia z Panem Janem Harhajem – Starostą Powiatu 
Lidzbarskiego oraz Panem Jarosławem Kogutem 
– Wicestarostą Lidzbarskim toczyły się rozmowy 
na temat polityki samorządowej, dotychczasowych 
osiągnięć i planów na przyszłość obu powiatów. 
Jan Harhaj jako włodarz powiatu lidzbarskiego oraz 
Willfried Lübs – Zastępca Starosty Powiatu Emsland 
z okazji jubileuszu 20-lecia przekazali sobie gratula-
cje, podziękowania za współpracę oraz pamiątki na 
znak tego wydarzenia.

Wydarzenia z jednostek

Zespół WILD, Międzynarodowy Festiwal 
„Orfeuszw Italii” Włochy, Lido di Jesolo

Powiat Lidzbarski kieruje siedemnastoma jednost-
kami organizacyjnymi. Na zaproszenie kierowników 
i Dyrektorów jednostek Starosta Lidzbarski – Jan 
Harhaj z przyjemnością uczestniczy w wydarzeniach 
przez nie organizowanych. Wśród nich są placówki 
oświatowe, wiele z nich osiąga wysokie wyniki w 
turniejach sportowych, konkursach, także na ska-
lę międzynarodową. Wielkim sukcesem okazał się 
wyjazd dziewcząt z zespołu WILD z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Swój zna-
komity talent dziewczęta zaprezentowały podczas 
Międzynarodowego Festiwalu „Orfeusz w Italii” we 
Włoskim Lido di Jesolo gdzie zajęły I miejsce, kolejny 

tym razem potrójny sukces wokalistów z MDK-u miał 
miejsce na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Pio-
senki Super Mikrofonu Radia JARD w Białymstoku.

 „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

KP PSP w Lidzbarku Warmińskim 
szkolenie w ramach kampanii

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W ramach realizowanego programu „Czujka na 
straży Twojego bezpieczeństwa”, którego głównym 
celem jest uświadomienie społeczeństwa jak nie-
bezpieczny jest tlenek węgla, w dniu 16 listopada 
2018 r w siedzibie lidzbarskiej komendy Państwo-
wej Straży Pożarnej odbyło się kolejne spotkanie 
z zarządcami i administratorami budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych. Wychodząc naprzeciw za-
grożeniom związanym z okresem grzewczym, czyli 
zwiększonym zagrożeniem pożarowym oraz nie-
bezpieczną emisją tlenku węgla, kierownictwo lidz-
barskiej komendy zaprosiło do wspólnych rozmów 
administratorów i zarządców budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych, policjantów, kominiarzy, 
strażników miejskich oraz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim.
  

Pożegnanie dowódcy

Komendant KP PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. 
mgr inż. Rafał Szymukowicz i dowódca jednostki 

ratowniczo-gaśniczej asp. sztab. Paweł Straszyński

30 listopada br w świetlicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmiń-
skim podczas uroczystej zbiórki w obecności licz-
nie zgromadzonej załogi lidzbarskich strażaków 
ze służbą w szeregach PSP pożegnał się dowódca 
jednostki ratowniczo – gaśniczej asp. sztab. Paweł 
Straszyński. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożar-
nictwa w Poznaniu, z dniem 1 sierpnia 1991 roku 
został zatrudniony w Komendzie Rejonowej Straży 
Pożarnych w Lidzbarku Warmińskim na stanowisku 
technika. Z chwilą powołania Państwowej Straży 
Pożarnej został mianowany na stanowisko Do-
wódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lidzbarku 
Warmińskim, które piastował nieprzerwanie do 31 
października. 
 

Aktywność wśród podopiecznych Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Lidzbarku Warmińskim

Koncert zespołu Vita Vena podczas obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Międzynarodo-

wego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Od października 2017 roku podopieczni Powia-
towego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Lidzbarku Warmińskim we współpracy ze Śro-
dowiskowym Domem Samopomocy oraz Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w 
Lidzbarku Warmińskim biorą udział w projekcie 
muzycznym Vita Vena Orkiestra. W ostatnim 
czasie 29.11.2018 r. w ramach wspólnych obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych uczestniczyli w koncercie dla młodzieży  
i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr 1 z 
oddziałami gimnazjalnymi w Ornecie. Wykonywa-
ne utwory wywołały nie jedną łzę wzruszenia. 15 
listopada 2018 r. Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim był organi-
zatorem I Wojewódzkiego Turnieju Warcabowego 
Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie to odbyło 
się pod patronatem honorowym Starosty Powiatu 
Lidzbarskiego - Pana Jana Harhaja.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku 
Warmińskim

ZSO w Lidzbarku Warmińskim, 
projekt: „Myśl – Działaj – Zmieniaj”

„Myśl – Działaj – Zmieniaj” – projekt edukacyjny w 
Jagiellonce.
W rocznym projekcie uczestniczy 15 szkół z 8 woje-
wództw. Polska Akcja Humanitarna (PAH) w wyniku 
rekrutacji zakwalifikowała i naszą szkołę. Tematem 
przewodnim tegorocznej edycji jest kształtowanie 
umiejętności krytycznego myślenia. 
Założenie programu na rok szkolny 2018/2019:
- warsztaty dla uczniów
- webinaria (internetowe wykłady)
- filmy poruszające problematykę społeczną
- szkolenia dla koordynatorów i uczniów
 Osiemnastu naszych licealistów uczestniczyło już w 
warsztatach, webinariach. Co tydzień drogą mailo-
wą otrzymują filmy i wymieniają się spostrzeżenia-
mi na temat podjętej w nich problematyki. Uzupeł-
niają swoją wiedzę na temat m.in. rasizmu, dyskry-
minacji, głodu na świecie, stereotypowego myśle-
nia. Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej wzbudza w 
uczestnikach pozytywne odczucia, zmienia spojrze-
nie na poruszane problemy, uczy tolerancji. Podsu-
mowaniem projektu będzie World Cafe.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

Akcja pn. Rekord dla Niepodległej ZSiPO 
w Lidzbarku Warmińskim

Patriotyzm nie tylko od święta
Zespół Szkoł i Placówek Oświatowych wziął udział 
w akcji Rekord dla Niepodległej. 9 listopada o 11:11 
społeczność szkolna wspólnie odśpiewała hymn 
a w trakcie uroczystego apelu uczniowie przypo-
mnieli najważniejsze momenty w historii Polski, 

kluczowe w procesie odzyskania wolności. Tradycyj-
nie uczniowie ZSiPO wzięli udział w porządkach na 
Cmentarzu Komunalnym w Lidzbarku Warmińskim 
i zapalili znicze przy Dębie Katyńskim znajdującym 
się na terenie szkoły.

Zespoł Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

Uczniowie ZSZ im. Stanisława Staszica,
Dzień dla Niepodległej

Dzień dla Niepodległej 
9 listopada 2018 r. w Zespole Szkoł Zawodowych 
im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 
odbył się uroczysty apel, który uczniowie klasy II 
TE rozpoczęli polonezem, a następnie punktualnie 
o godz. 11:11 cała społeczność szkolna odśpiewa-
ła Hymn Narodowy. Podczas spotkania nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu na plakat „100 lat Polski 
Niepodległej” (I miejsce zdobyła kl. I TI), również 
w powiatowym konkursie plastycznym „Tak widzę 
niepodległość”, organizowanym przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury uczennica kl. I TE – Alicja Gojżew-
ska zdobyła I miejsce. Na zakończenie uroczystości 
gospodarze klas wylosowali zadania gry terenowej 
„Śladami Niepodległości”. Najlepszą fotografię wy-
konała klasa II TE. Na podsumowanie uroczystego 
dnia, młodzież wpisała do kroniki szkolnej „Życze-
nia dla Niepodległej”. 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

SOSW w Lidzbarku Warmińskim, spotkanie z Inspek-
torem TOZ Panią Barbara Kułdo

09.10.2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychwa-
waczy w Lidzbarku Warmińskim odwiedziła Pani 
Barbara Kułdo – Inspektor TOZ, której towarzyszył 
pies rasy cavalierka o imieniu Cleo co sprawiło dzie-
ciom ogromną radość. Dla podopiecznych SOSW 
była to niesamowita przygoda, miały okazje wy-
słuchać opowiadań na temat pupili, Pani Barbara 
przekazał dzieciom wiele cennych informacji jak 
prawidłowo opiekować się psami i kotami oraz o 
tym, że zbliża się zima i potrzebują one naszej po-
mocy. 

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego

Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu Lidzbarskiego
VI kadencji

22 listopada 2018 r.w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego odbyła się 1 Inauguracyjna Sesja 
Rady Powiatu Lidzbarskiego, podczas której Prze-
wodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej - Pani 
Agnieszka Przęczek wręczyła nowo wybranym rad-
nym zaświadczenia o wyborze. Sesję otworzył Pan 
Aleksander Olechnowicz jako najstarszy wiekiem 
radny, obecny na sesji. Obradom przyglądali się 
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego - Pan Miron Sycz, wójtowie i burmistrzowie z 
terenu Powiatu Lidzbarskiego: Pan Jacek Wiśniow-
ski, Ireneusz Popiel, Fabian Andrukajtis, Andrzej 
Mazur i Wiesław Tkaczuk, Przewodniczący Rady 
Miasta Orneta – Pan Józef Uzar, kierownicy jedno-
stek powiatowych, pracownicy starostwa powiato-
wego, przedstawiciele jednostek mundurowych i 
stowarzyszeń.

Skład Rady Powiatu VI kadencji:

1.  Ewa Giedryś – Przewodnicząca Rady Powiatu 
Lidzbarskiego 

2.  Poddubiuk Artur - Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Lidzbarskiego

3.  Sierputowicz Leszek – Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Lidzbarskiego

4. Fiodorowicz Tadeusz
5. Gołębiewski Ireneusz
6. Jan Harhaj
7. Kamiński Andrzej
8. Kania Marcnin
9. Kielak Jerzy
10. Kogut Jarosław 
11. Kuźniewski Marek
12. Kuźniewski Sebastian
13. Łasiński Karol
14. Michańczyk Wojciech
15. Mucha Janusz
16. Olechnowicz Aleksander
17. Sielicki Robert

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
Jan Harhaj - Starosta Lidzbarski
Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski

Członkowie Zarządu:
Aleksander Olechnowicz 
Janusz Mucha 
Wojciech Michańczyk 

Rozpoczęła się akcja pn.
 „Darmowa czujka dla Ciebie”

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Powiatu Lidzbarskiego na czele ze Starostą Lidz-
barskim oraz Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim od wielu 
lat prowadzi akcję pod nazwą „Darmowa czujka dla 
Ciebie”. Akcja ta jest częścią akcji społecznej „Czad, 
ogień obudź czujność” i ma formę konkursu. Kupon 
który należy wypełnić znaleźć można w czwartko-
wym wydaniu „Gazety Lidzbarskiej”. W losowaniu, 
biorą udział tylko prawidłowo wypełnione kupony. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Inwestycje Powiatu Lidzbarskiego

Niedawno zakończyły się prace związane z termo-
modernizacją budynków użyteczności publicznej. 
Inwestycje przeprowadzone zostały w czterech jed-
nostkach:
•  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku 

Warmińskim,  wartość inwestycji – 1 254 741,85 
zł brutto, 

•  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  
wartość inwestycji – 2 202 367,95 zł brutto,

•  Budynek administracyjny przy ul. Wyszyńskiego 
20 w Lidzbarku Warmińskim, wartość inwestycji 
- 1 063 330 zł brutto,

•  Filia Starostwa Powiatowego w Ornecie, wartość 
inwestycji – 669 232 zł brutto.

Termomodernizacja budynku filii przyczyni się do 

ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie po-
boru energii cieplnej, a tym samym do ogranicze-
nia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. 
Ponadto realizacja projektu spowoduje zmniejsze-
nie kosztów utrzymania obiektu i przyczyni się do 
podniesienia standardu oraz komfortu użytkowa-
nia budynku. Poddasze bursy przy ZSiPO wzboga-
ciło się o pracownie, które uzupełnią program na-
uczania o profilu technik masażysta i technik usług 
kosmetycznych.
Zakres zamówienia obejmuje powstanie: 
– pracowni biologiczno-chemicznej z zapleczem; 
– pracowni masażu z zapleczem i łazienką; 
– pracowni kosmetycznej z zapleczem; 
– pracowni językowej/komputerowej z zapleczem.

Kolejny odcinek drogi należącej  
do powiatu lidzbarskiego został odremontowany

W piątek, 7 grudnia 2018 r. zakończona została 
inwestycja pn.: „Remont drogi powiatowej 1399N 
na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz 
w miejscowości Krzykały“. Kwota inwestycji opie-
wa na 1107000,00zł brutto. Nowa nawierzchnia 
zapewne stworzy bezpieczne warunki jazdy miesz-
kańcom miejscowości jak i podróżującym. Inwesty-
cje związane z remontem dróg często wymagają 
dużych nakładów finansowych. Starosta Lidzbarski 
– Pan Jan Harhaj sprawy związane ze stanem dróg 
traktuje priorytetowo, co potwierdzają dotychczas 
przeprowadzone prace remontowe na odcinkach 
dróg leżących na terenie powiatu lidzbarskiego.

Do Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim 

trafił nowy mikrobus

7 grudnia 2018 roku został przekazany do Powiato-
wego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidz-
barku Warmińskim fabrycznie nowy mikrobus OPEL 
VIVARO, który przystosowany jest do przewozu 9 
osób w tym jedno miejsce przeznaczone do przewo-
zu osób na wózku inwalidzkim. Zakup zrealizowany 
został w ramach projektu współfinansowanego 
przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”. Wartość zakupionego 
mikrobusu opiewa na 131 610,00 zł brutto.
      Starosta Lidzbarski – Pan Jan Harhaj klucze do 
samochodu, który służyć ma podopiecznym jedno-
stki, przekazał kierownikowi PŚDS w Lidzbarku War-
mińskim – Pani Małgorzacie Jankowskiej.

Wydarzenia roku 2018 - przeżyjmy to jeszcze raz
„Mijający rok 2018 to czas wielu ważnych wydarzeń, a tak-
że początek nowych wyzwań. Dzięki zaufaniu i  poparciu 
mieszkańców w  wyborach samorządowych uzyskałem 
mandat radnego a nowo zaprzysiężona rada powiatu VI 
kadencji powierzyła mi pełnienie funkcji starosty powiatu 
lidzbarskiego. Przed nami pięć lat wspólnej pracy pełnej 
zaangażowania, jestem pewien, że tak jak w poprzednich 
latach przyniesie ona wymierne efekty i znacznie wpłynie 
na rozwój gospodarczy kulturalny i społeczny naszej małej 
ojczyzny. 

Razem z końcem roku dobiegły prace wielu inwestycji, któ-
rych beneficjentem jest powiat lidzbarski i są również ta-
kie, które zostały rozpoczęte. Wydatki inwestycyjne samo-
rządów i wykorzystywanie środków unijnych to rankingi, 
w których nasz powiat od lat jest doceniany i zajmuje czo-
łowe miejsca w kategorii powiaty. Serdecznie zapraszam 
do podsumowania roku 2018.”

Jan Harhaj  
Starosta Lidzbarski


