W ubiegłym roku powiat Lidzbarski przeprowadził wiele inwestycji, część z nich związana była z infrastrukturą drogową natomiast jedną z większych inwestycji naszego powiatu była termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych. Chcemy aby urząd Starostwa Powiatowego był otwarty dla naszych klientów, dlatego już niebawem do użytkowania przekazany zostanie
portal „E- administracja”, za pośrednictwem którego interesanci będą mogli załatwić niektóre sprawy bez wychodzenia z domu. Zapewne będzie łączyło się to z oszczędnością cennego czasu i wygodą.
Wśród planów inwestycyjnych jakie widnieją w kalendarzu na bieżący rok są również imprezy i wydarzenia, których organizatorem jest powiat Lidzbarski. W roku 2019 mija 15 rocznica współpracy
partnerskiej pomiędzy powiatem lidzbarskim a powiatem Emslad w Niemczech. Współpraca z naszymi partnerami zagarniacznymi przynosi pozytywne aspekty jakimi jest wymiana młodzieży szkolnej,
wymiana kulturowe i wymiana doświadczeń w prowadzeniu polityki samorządowej. Dotychczasowe wizyty i wyjazdy sprzyjają utrzymywaniu kontaktu i prowadzeniu wspólnych interesów dla dobra
społeczności lokalnej, rozwoju i prawidłowych, obustronnych stosunków partnerskich.
							
Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski

Starosta Lidzbarski Przewodniczącym Konwentu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

jem na czele oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. Tegoroczna akcja była częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze prewencyjnym prowadzonej pod hasłem „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa”. W okresie
ostatnich trzech miesięcy w tygodniku Gazeta Lidzbarska ukazywał się kupon konkursowy,
każdy kupon poprawnie wypełniony i dostarczony do siedziby straży pożarnej brał udział w
losowaniu. Dzięki temu dwunastu mieszkańców naszego powiatu zostało szczęśliwymi posiadaczami czujek tlenku węgla ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe.

„Bezpieczne Ferie 2019”

Podczas posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19
grudnia 2018 r. Starosta Lidzbarski głosem Członków Konwentu wybrany został na przewodniczącego Konwentu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konwent Powiatów powołany
został do celów statutowych przez Związek Powiatów Polskich a jego głównymi założeniami
są wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki jak również wymiana doświadczeń. Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący Członkami Związku.
Starosta Lidzbarski Jan Harhaj jako przewodniczący czynnie reprezentuje nasz region po
przez uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu ZPP oraz w porozumieniu ze Starostami Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmowanie stanowisk w poszczególnych sprawach.

Finał konkursu
„Darmowa czujka dla ciebie”

W ramach działań „Bezpieczne Ferie 2019” lidzbarscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami lidzbarskiej Straży Pożarnej zorganizowali pokaz ratownictwa lodowego. Podczas spotkania mundurowi mówili o niebezpieczeństwach związanych z wchodzeniem na zmarznięte
zbiorniki wodne.
Na jeziorze Wielochowskim odbył się zimowy pokaz ratownictwa na lodzie. Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim miała
okazję do obejrzenia ratownictwa podczas groźnych wypadków, do których może dojść na
zamarzniętych akwenach wodnych. Strażacy przedstawili sposoby wydostania się z przerębli.
W pierwszej kolejności instruowali jak wydostać się z wody bez użycia żadnych przedmiotów, a następnie pokazali o ile łatwiejsze jest wydostanie się z przerębli przy wykorzystaniu
kolców lodowych. Funkcjonariusze prezentowali sposoby ratowania osób z wykorzystaniem
deski lodowej.

Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej

31 stycznia br dobiegła końca trwająca od dwunastu tygodni wspólna akcja pod nazwą „Darmowa czujka dla ciebie”. Współorganizatorem akcji, jak co roku była Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lidzbarskiego ze Starostą Lidzbarskim Janem Harha-

22 lutego br, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim odbyły
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Starostwo Powiatowe
ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, Lidzbark Warmiński
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się Powiatowe międzyszkolne eliminacje XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie
Cywilnej. Celem Olimpiady było przede wszystkim popularyzowanie problematyki obrony
cywilnej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, popularyzacja znajomości przepisów
o ruchu drogowym, kształtowanie świadomości i postaw a przede wszystkim przygotowanie
młodego pokolenia na przeciwstawianie się realnym i potencjalnym zagrożeniom związanym
z występowaniem klęsk żywiołowych i innych niebezpieczeństw wywołanych siłami natury
lub działalnością człowieka oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach. Wśród pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu lidzbarskiego największą wiedzą
na temat obrony cywilnej wykazali się uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, a tuż za nimi kolejno:
II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim,
II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie
IV miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim i Zespół Szkół i
Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
Zwycięzcy konkursu 1 marca 2019 r. wzięli udział w olimpiadzie wojewódzkiej w Olsztynie.

pospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Rozmowy objęły tematykę związaną z możliwości
uczestnictwa młodzieży w programie Erasmus+ i przyszłym Erasmus 2012-2027, sposoby
wdrażania programów RPO w Polsce, a także kwestia zatrudnienia i polityki społecznej w
obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

Wizyta studyjna Starostów Warmii i Mazur
w Brukseli

Tytuł Brązowej Szkoły
dla lidzbarskiej Jagiellonki

Sukcesy uczniów ZSiPO
W konkursie fotograficznym “Uczeń w środowisku pracy” w ramach projektu “Warmia i
Mazury doradztwem zawodowym stoi” przy PWSZ w Elblągu uczniowie Zespołu Szkół i
Placówek Oswiatowych w Lidzbarku Warmińskim zostali nagrodzeni w kilku kategoriach:
za największą popularność wśród internautów - Weronika Cejmer, za walory artystyczne fotografii - Aleksandra Miecznikowska oraz wyróżnienie otrzymała Angelika Borończyk. Z
kolei w eliminacjach miejsko – powiatowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego wyróżnienie otrzymała Katarzyna Mika . Uczennica dumnie reprezentować będzie nasz
powiat na eliminacjach rejonowych Konkursu w Bartoszycach.

Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim w prestiżowym rankingu miesięcznika
i portalu “Perspektywy” zostało ujęte w rankingu wojewódzkim i zdobyło w 2019 r. tytuł
Brązowej Szkoły. Głównymi kryteriami rankingowymi były wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych połączeniu z sukcesami w olimpiadach przedmiotowych umożliwiło to obiektywną ocenę jakości pracy szkoły. Już samo znalezienie się
w rankingu jest powodem do dumy, często bywa też drogowskazem dla uczniów podczas
rekrutacji do szkół średnich

Nieodpłatna pomoc prawna
w Powiecie Lidzbarskim w 2019 roku
Starosta Lidzbarski Jan Harhaj w dniach 4-6 marca wziął udział w Wizycie Studyjnej Starostów Warmii i Mazur, której organizatorem były Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego. W wizycie uczestniczyło 14 przedstawicieli Starostw Powiatowych naszego Województwa, Burmistrzowie Miast Cittaslow Warmii i Mazur oraz Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który był współorganizatorem konferencji
pn.: „Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek”. W programie nie brakowało spotkań z Parlamentarzystami. Poseł na Sejm Barbara Kudrycka przedstawiła zadania jakie należą do Parlamentu Europejskiego i elementy współpracy w ramach
Komisji Parlamentu Europejskiego i grup politycznych. Włodarz powiatu Lidzbarskiego
uczestniczył w spotkaniu z Panią Małgorzatą Wasilenko – Dyrektorem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiegow Brukseli, które odbyło się w Domu Polski Wschodniej. Podczas spotkania omówione zostały poszczególne kwestie dotyczące funkcjonowania
tych instytucji. Następnie Delegaci udali się na wizytę do Stałego Przedstawicielstwa Rzecz-

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Podstawowa zmiana dotyczy osób uprawnionych do otrzymania pomocy. Obecnie osobą
uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każdy, kto nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Wizyty w punktach udzielania pomocy prawnej w Lidzbarku Warmińskim i w Ornecie należy
umawiać telefonicznie: w Lidzbarku Warmińskim nr telefonu 89 767 79 00 w godz. 8.00 14.00, w Ornecie nr telefonu 55 242 11 81 w godz.. 9.00 – 12.00.
Szczegółowe informacje w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37 i w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie ul. Dworcowa 4
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