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Rada Miejska w Bisztynku na 

sesji w dniu 26 lutego br. pod-

jęła uchwałę w sprawie przyję-

cia Programu Rozwoju Gminy 

i Miasta Bisztynek do 2025r.  

Do tej pory Gmina Bisztynek 

swoje cele realizowała w oparciu o 

Strategię Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy i Miasta Bisz-

tynek na lata 2008-2015, która 

była dokumentem pozwalającym 

ukierunkować jej rozwój w per-

spektywie kilkunastu lat, umożli-

wiała planowanie poszczególnych 

przedsięwzięć i inwestycji, a także 

pozyskiwanie zewnętrznych środ-

ków na realizację poszczególnych 

zadań. Corocznie Burmistrz Bisz-

tynka przedkładał Radzie Miejskiej 

sprawozdanie z realizacji strategii 
za poprzedni rok. Strategia Zrów-

noważonego Rozwoju Gminy i 

Miasta Bisztynek została przyjęta 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 

XV/66/08 z dnia 3 czerwca 2008r. i 

była kontynuacją Strategii Ekoro-

zwoju Gminy i Miasta Bisztynek 

przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XII/83/99 z dnia 28 grudnia 

1999r. 
Opracowanie Programu Roz-

woju Gminy i Miasta Bisztynek 

do 2025, jako kontynuacji ww. 

dokumentów było elementem 

koniecznym do zachowania ciągło-

ści i spójności w dalszym rozwoju 

gminy.  
Projekt Programu został opraco-

wany metodą planowania strate-

gicznego współuczestniczącego. 

Odbyły się 3 otwarte spotkania 

warsztatowe ( w dniach 20 sierp-

nia, 16 września i 27 października 

2015r), w których uczestniczyli 

przedstawiciele samorządu, organi-

zacji pozarządowych, przedsiębior-

ców i mieszkańców.   
Zgodnie z art.5a ust.1 i 2 Ustawy 

o samorządzie gminnym, który 

mówi o konieczności przeprowa-

dzenia konsultacji w sprawach 

ważnych dla mieszkańców oraz na 

podstawie Uchwały Nr VIII/52/11 

Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 

28 października 2011r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy i 

Miasta Bisztynek Rada Miejska na 

Sesji w dniu 29 grudnia 2015r. 

podjęła Uchwałę Nr XII/63/15  w 

sprawie przystąpienia do przepro-

wadzenia konsultacji z mieszkańca-

mi Gminy i Miasta Bisztynek w 

zakresie opracowania Programu 

Rozwoju Gminy i  Miasta Bisztynek 

do 2025r. Zgodnie z ww. uchwałą  

konsultacje odbywały się w dniach      

14-21 stycznia 2016r. poprzez 

indywidualne zbieranie głosów. 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z 

formularzem do zgłaszania uwag 

zostało zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz 

stronie internetowej 

www.bisztynek.pl 30  grudnia 

2015r. Uprawnionych do uczest-

nictwa w konsultacjach  wg danych 

ewidencji ludności było 6.742 oso-

by. Po zakończeniu konsultacji 
zespół konsultacyjny powołany 

Zarządzeniem Burmistrza Bisztynka  

sporządził zbiorczy formularz kon-

sultacyjny zawierający wyniki kon-

sultacji. Wpłynęły 3 formularze z 

uwagami, z których większość zo-

stała uwzględniona w Programie. 

Elementy Programu 

Programu Rozwoju Gminy i Mia-

sta Bisztynek do 2025r. składa się z 

następujących elementów: diagnoza 

sytuacji strategicznej gminy obej-

mująca analizę otoczenia gminy 

oraz opis stanu istniejącego; analiza 

SWOT, czyli mocnych i słabych 

stron; Wizja- czyli sformułowanie 

celu „idealnego”, do którego zmie-

rza gmina- „Bisztynek- gmina 

przyjazna z natury”- który jest 

tożsamy z hasłem i logotypem gmi-
ny; Cele strategiczne, czyli główne 

gminy, na które składają się: Zrów-

noważone wykorzystanie zaso-

bów naturalnych, konkurencyj-

na gospodarka bazująca na 

lokalnych potencjałach, Wyso-

ka jakość życia mieszkańców.; 

Cele szczegółowe, które uzupełnia-

ją powyższe cele główne. ; Powiąza-

nie Programu z dokumentami stra-

tegicznymi; Plan operacyjny tj. ze-

stawienie zadań/projektów./J. Ko-

bryń 

Cele główne, szczegółowe, operacyjne: 

A. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
A.1. Zachowanie i ochrona bogactw przyrodniczych i krajobrazowych 
1. Zachowanie lub odtwarzanie właściwej struktury i stanu ekosystemów i siedlisk . 

2. Rozwój terenów zielonych 
1) Zalesianie gleb nieprzydatnych i niewykorzystanych rolniczo i zadrzewianie terenów do tego przeznaczonych 
2) Dbałość o zieleń przydomową  
3) Zieleń buforowa przy ulicach i drogach  

4) Korytarze ekologiczne 
3.Tworzenie nowych miejsc ochrony różnorodności biologicznej (zieleń osiedlowa, place, skwerki, parki itp.)  

4.Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich (w tym m.in. odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, szkolenia z zakresu programów rolno-

środowiskowych)  
5.Ochrona różnorodności biologicznej w rezerwacie Sątopy -Samulewo 
6.Wdrożenie systemu sprawnego reagowania w sytuacjach klęski i zagrożeń (w tym doposażenie służb i jednostek ratowniczych PSP i OSP)  

A.2. Likwidacja zagrożeń środowiska 
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

1) Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków ( w tym oczyszczalnie przydomowe) 

2)  Skanalizowanie obszarów wiejskich gminy i modernizacja kanalizacji obszaru miejskiego i wiejskiego 
3)  Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 

2. Likwidacja zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji 

1) Systemy grzewcze zdalaczynne (systemy co)  
2) Wykorzystanie do celów grzewczych paliw przyjaznych środowisku  
3) Modernizacja istniejących kotłowni 
4) Gazyfikacja obszaru gminy 

3. Poprawa systemu gospodarki odpadami 

1) Przystosowanie systemu gospodarki odpadami i Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych w Gminie Bisztynek do Wojewódzkiego Planu Gospo-
darki Odpadami 

2) Ograniczenie ilości odpadów, segregacja odpadów u źródeł 
3) Likwidacja dzikich wysypisk 

A.3. Poprawa efektywności energetycznej i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

1.Zmiana struktury zaopatrzenia w ciepło  

1) Zamiana źródeł ciepła z paliwa stałego (węgiel, koks) na paliwa o niższej emisyjności (paliwa ciekłe - lekki olej opałowy, 

paliwo gazowe, biomasa)  
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2) Wymiana istniejących źródeł spalania na nowoczesne, o wysokiej sprawności, z automatyczną regulacją procesu spalania  

3) Rezygnacja z indywidualnych źródeł ciepła na rzecz ciepła sieciowego (podłączanie do istniejących źródeł i budowa nowych ciepłowni)  
4) Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (w tym  elektrownie wiatrowe do 100 kW) 

2.Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej we wszystkich sektorach  

1) Termomodernizacja budynków (użyteczności publicznej, mieszkalnych i innych)  
2) Wykorzystywanie urządzeń o wysokim poziomie efektywności energetycznej  
3) Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 
4) Rozwój transportu multimodalnego, z uwzględnieniem rozwiązań łączących transport rowerowy i komunikację publiczną 

 3.Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (inwestycje w źródła rozproszone)  
4.Inwestycje służące redukcji emisji w rolnictwie i w gospodarce odpadami  
5.Działania organizacyjne w zakresie efektywności energetycznej 

1) Działania edukacyjne, doradcze, promocyjne   
2) Wdrożenie systemów zarządzania energią w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych  
3) Uwzględnienie kryteriów związanych z gospodarką niskoemisyjną w przetargach (zielone zamówienia publiczne), opracowanie planów, koncepcji, dokumentów 

itp. 
A.4. Wysoka jakość komunalnej infrastruktury technicznej 
1.Zaopatrzenie mieszkańców w wodę – modernizacja sieci wodociągowej 

2.Rozbudowa i modernizacja systemów melioracyjnych 
3.Gazyfikacja obszaru gminy 
4.Poprawa dostępności transportowej gminy 

1) Przebudowa, budowa, remont dróg na terenie gminy 
2) Wsparcie przebudowy, budowy, remontu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 

5.Wsparcie budowy sieci teleinformacyjnych  
A.5. Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych 

1.Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności, edukacja przyrodnicza i ekologiczna 
2.Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  
3.Ograniczanie energo- i materiałochłonności  

4.Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 

B. Konkurencyjna gospodarka bazująca na lokalnych potencjałach 
B.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw 

1.Kształtowanie i  promowanie postaw przedsiębiorczych  
2.Wsparcie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych 
3.Wsparcie  rozwoju przedsiębiorczości społecznej  

4.Promowanie postaw proinnowacyjnych, wsparcie innowacji 
B.2. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
1.Wsparcie działań mających na celu współpracę producentów rolnych, grup producenckich 

2.Wsparcie produkcji żywności wysokiej jakości oraz wyrobów lokalnych, wykreowania marki produktów lokalnych  
3.Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego (doradztwo, szkolenia) 
4.Inicjowanie i wspieranie wystaw, targów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających i promujących najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej 
5.Wsparcie pozarolniczej działalności gospodarczej np. w usługach regeneracji sił i zdrowia, usługach opiekuńczych kierowanych do osób starszych, osadnictwem miesz-

kańców miast na wsi i pielęgnacją wiejskiego krajobrazu, jego ochroną i zachowaniem dorobku wiejskiej kultury  
6.Wsparcie tworzenia i rozwoju ekologii i agroturystyki 

7.Poprawa estetyki zagród i osiedli 

8.Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji ludowej 
9.Wsparcie aktywizacji społeczności wiejskich 
B.3. Rozwój turystyki i rekreacji  

1.Rozwój infrastruktury turystycznej skierowanej na wykorzystanie i  poszanowanie walorów i zasobów środowiska 
1) Tworzenie, rozwój i modernizacja ścieżek turystycznych, dydaktycznych  
2) Zagospodarowanie turystyczne plaż i brzegów rzek i małych zbiorników wodnych 

3) Zagospodarowanie/rewitalizacja obiektów na cele turystyczne  
4) Budowa punktów i tarasów widokowych, parkingów, tablic informacyjnych, terenów rekreacyjnych  

2.Współpraca z  branżą turystyczną w zakresie przygotowania kompleksowej oferty turystycznej i rekreacyjnej  
3.Opracowanie kalendarza imprez turystycznych, kulturowych, rekreacyjnych i sportowych 

B.4. Przyjazny urząd 
1.Sprawna i przyjazna administracja  
2.Podniesienie jakości obsługi interesantów w urzędzie  

3.Wzmocnienie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) w rozwoju nowoczesnych usług w sferze publicznej: e-administracja,  e-zdrowie,  e-

kultura,  e-uczenie się 
4.Podnoszenie kwalifikacji kadr administracji samorządowej 

5.Poprawa bazy lokalowej 
6.Likwidacja barier architektonicznych 
B.5. Promocja gospodarcza  

1.Kreowanie dobrego wizerunku gminy jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów i turystów 
2.Promocja gminy w ramach współpracy ponadlokalnej, krajowej i zagranicznej, udział w targach i wystawach  
3.Promocja i upowszechnienie lokalnej kultury  

4.Współpraca międzynarodowa i korzystanie z doświadczeń zagranicznych 
C. Wysoka jakość życia mieszkańców 
C.1. Kapitał społeczny jako katalizator procesów rozwojowych 
1.Promowanie wartości i postaw sprzyjających współpracy i aktywności obywatelskiej (kształtowanie postaw obywatelskich, edukacja obywatelska, partycypacja społecz-

na w podejmowaniu decyzji) 
2.Wsparcie organizacji pozarządowych, rozwijanie kompetencji społecznych liderów i animatorów 

3.Wsparcie inicjatyw mieszkańców, organizacji pozarządowych i grup wolontariatu w budowie partnerstw i tworzeniu polityk rozwoju  

4.Rozwój form współpracy ponadlokalnej, w tym z partnerami zagranicznymi 
C.2. Rozwój edukacji i dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy 
1.Modernizacja i dostosowanie bazy techniczno-dydaktycznej szkół  do wyższych standardów kształcenia 

2.Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod nauczania w procesach edukacyjnych  
3.Stałe doskonalenie i aktualizowanie kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej  
4.Współpraca partnerska i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych z jednostkami oświatowymi z krajów Unii Europejskiej 

5.Wsparcie zdolnych i niezamożnych uczniów z terenu gminy 
6.Kształcenie ustawiczne dorosłych i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców 
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C.3. Rozbudowa i wyposażenie bazy kulturalnej i sportowej 

1.Rozbudowa bazy kulturalnej i sportowej  
2.Przebudowa, budowa, remont stadionu miejskiego i boisk wiejskich 
3.Remont i modernizacja świetlic wiejskich 

4.Budowa amfiteatru 
C.4. Wzrost jakości i dostępności usług społecznych 
1.Podniesienie jakości i dostępności usług w ochronie zdrowia 

1) Rozbudowa bazy usług medycznych 

2) Realizacja i współrealizacja programów i kampanii edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
3) Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców i upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia:  

a) Realizacja programów i działań promujących zdrowy styl życia wśród różnych grup wiekowych  

b) Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
4) Poprawa usług zdrowotnych skierowanych na choroby cywilizacyjne 

2.Utworzenie oferty dla osobistego rozwoju mieszkańców na każdym etapie życia 

1) Zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym poprzez kształtowanie nawyków kulturalnych  
2) Wzbogacenie oferty uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego 
3) Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców  

3.Rozwój usług na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poprawa ich infrastruktury 
1) Poprawa dostępności i jakości usług społecznych skierowanych do grup wrażliwych  
2) Program budownictwa socjalnego/ komunalnego, wspomaganego, chronionego promującego włączenie społeczne 

4.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  
1) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych 
2) Edukacja mająca na celu wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń bezpieczeństwa (m.in. patologie, zagrożenia w miejscach publicznych i zamieszkania, 

szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych)  

3) Przeciwdziałanie patologiom społecznym  
4) Bogata oferta spędzania czasu wolnego 
5) Pogłębienie wiedzy mieszkańców z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym 

6) Współpraca samorządu gminnego z instytucjami ochrony bezpieczeństwa publicznego  

C.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i obiektów zabytkowych 
1.Rozwój przestrzeni publicznych – podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych  

2.Przywracanie funkcji społecznych budynków na obszarach zdegradowanych poprzez remonty i adaptacje służące integracji i przedsiębiorczości społecznej oraz popra-
wie dostępności usług społecznych i aktywizacji społecznej 

3.Dostosowanie, remont, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod potrzeby mieszkalnictwa chronionego, socjalnego i wspomaganego dla osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym, sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej 
4.Renowacja, rewitalizacja i konserwacja zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego  

Kościół pw. Św. Mikołaja w Grzędzie przeszedł częściową renowację. 
Zakończyła się częściowa renowacja Kościoła pw. Św. Mikołaja w 

Grzędzie, na którą parafia otrzymała dofinansowanie z Samorządu 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 

Przypomnijmy, że w wyniku pożaru jaki miał miejsce w kwietniu ub. roku w 

Kościele pw. św. Mikołaja w Grzędzie spłonęła część prezbiterium z drew-

nianym stołem ołtarzowym i częścią balustrady. Część powstałych uszko-

dzeń udało się naprawić dzięki środkom pozyskanym z Samorządu Woje-

wództwa Warmińsko- Mazurskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Województwem Warmińsko- Mazurskim, a Gminą Bisztynek na udzielenie 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów prac kon-

serwatorskich zabytkowego kościoła. Na podstawie umowy nr 

GMP.4120.1.2015 Gmina Bisztynek środki te przekazała Parafii Rzymskoka-

tolickiej pw. św. Mikołaja w Grzędzie. Zakres przeprowadzonych prac objął: 

skucia uzupełnień, sklejenie i zszycie spękań tynków, oczyszczenie polichro-

mii ścian do wysokości lamperii, konsolidacja i podklejenie części zdegrado-

wanych, konsolidacja warstwy malarskiej, uzupełnienie tynków zaprawy./ E. 

Szuksztul 

„Zrealizowano przy pomocy finansowej 

Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego” 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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Dokumentacja dot. wnętrza Bramy Lidzbarskiej 
8 lutego br. podpisano umowę z Biurem Architektonicznym LIMBA spółka 

cywilna Anna i Juliusz Husarscy z Krakowa na wykonanie  dokumentacji pro-

jektowej dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidz-

barskiej na cele kultury oraz zagospodarowania otoczenia Bramy Lidzbarskiej 

w powiązaniu z historią i tradycją miasta”. Termin wykonania to miesiąc wrze-

sień br.  

Wyłoniono wykonawcę zadania zakładające-

go roboty budowlane w Wozławkach 21. 

W przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca zadania 

zakładającego roboty budowlane mające na celu „Zmianę przezna-

czenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno – usługowym 

wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Wozławki 

21”.   

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) w zakresie 

wykonania robót branży budowlanej: - roboty remontowe, 2) w 

zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych: - demontaż instala-

cji elektrycznych w budynku, - wykonanie linii zasilających i tablic 

rozdzielczych, - wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd wtyko-

wych,  - wykonanie instalacji telefonicznej, - wykonanie uziemienia 

wyrównawczego, - wykonanie badań odbiorczych; 3) w zakresie 

wykonania robót branży sanitarnej: - wykonanie instalacji wodno - 

kanalizacyjnych, - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z 

przegłębieniem istniejącego zbiornika bezodpływowego.  
 W marcu zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Termin 

wykonania prac– 30 czerwca br. /M. Grabowska 

Cittaslow: Warsztaty w Lidzbarku Welskim 

Delegacje miast członkowskich Polskiej Kra-

jowej Sieci miast Cittaslow uczestniczyli w 

cyklu warsztatów  w Lidzbarku Welskim. 

Bisztynek reprezentował Burmistrz Bisztyn-

ka Marek Dominiak oraz Inspektor ds. 

ochrony środowiska Adrian Porydzaj. 

Podczas warsztatów 25 lutego br. omówione zostały możliwości 

pozyskania funduszy służących rozwojowi idei Cittalow. Przedsta-

wiono źródła finansowania i możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych przez miasta i stowarzyszenia. W warsztatach, które 

otworzył wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego 

Wioletta Śląska-Zyśk oraz Maciej Sitarek burmistrz Lidzbarka 

uczestniczył prof. Krzysztof Skalski, członek Międzynarodowego 

Komitetu Naukowego Cittaslow i autorytet w dziedzinie rewitali-

zacji miast.  

Sieć Cittaslow skupia obecnie w Polsce 24 miasta, w tym 19 z 

Warmii i Mazur. Czternaście z nich obejmuje Ponadlokalny Pro-

gram Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow, w ramach którego w naj-

bliższych latach zrealizowane zostaną duże projekty rewitalizacyj-

ne. / J. Kobryń 

Fot. A. Porydzaj 

Fot. A. Porydzaj 

Mapa zagrożeń w powiecie. 

Konsultacje w Bisztynku. 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

24 lutego br. w Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w Bisztynku 

odbyły się konsultacje dot. tworzonej Mapy zagrożeń w powiecie. 

W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięli sołtysi, radni, pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Bisztynku oraz mieszkańcy.  Konsultacje prowadził mł. insp. 
Grzegorz Jurewicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bartoszy-

cach. Omówił on stan bezpieczeństwa na podstawie danych statystycznych 

gromadzonych przez policję. Posługując się prezentacją multimedialną wyjaśnił, 

że gromadzone często nie są zrozumiałe. W założeniu tworzona mapa zagro-

żeń ma przedstawiać dane w sposób przystępny i czytelny dla przeciętnych 

obywateli. M.in. dlatego w proces tworzenia mapy włączone zostało społe-

czeństwo. Ma ona zawierać to co wiemy, to co zgłoszą nam mieszkańcy i inne 

służby. Ma pomóc w organizacji służb i ma być platformą wymiany informacji o 

zagrożeniach — wyjaśniał Jurewicz. / J. Kobryń 

Fot. J. Kobryń 
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 W dniach 12-14 lutego br. Polska Krajowa 

Sieć Miast Cittaslow, do której należy Biszty-

nek promowała się na Targach TOUR SA-

LON w Poznaniu. 
Po raz pierwszy targi TOUR SALON odbywały się 
równolegle z Targami Wędkarstwa RYBOMANIA, 

Myślistwa KNIEJE oraz Targami Sprzętu Pływające-
go i Sportów Wodnych BOATEX tworząc wspólny 

blok Targów Czterech Pasji. 

Wśród miast prezentujących swój potencjał pod 

wspólnym szyldem ślimaka znalazło się 18 miaste-

czek: Gołdap, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nowe 

miasto Lubawskie, Nidzica, Ryn, Biskupiec, Bisztynek, 

Dobre Miasto, Orneta, Górowo Iławeckie, Sępopol, 

Murowana Goślina, Olsztynek, Działdowo, Lidzbark, 

Prudnik i Nowy Dwór Gdański. Na stoisku Cit-

taslow miasta prezentowały atrakcje turystyczne, 

zachęcając potencjalnych turystów do odwiedzin. 

Targi były okazją do spotkania w jednym miejscu 

całej branży turystycznej prezentowane bowiem były 

oferty z Polski i zagranicy. Ponadto podczas targów 

trwały konferencje, szkolenia i warsztaty oraz liczne 

atrakcje dla szerokiej publiczności. / J. Kobryń 

Cittaslow: Targi TOUR SALON w Poznaniu. 

Fot. A. Porydzaj 

Fot. A. Porydzaj 

Fot. A. Porydzaj 

Fot. A. Porydzaj 

Gala sportu 2015 

5 lutego br. odbyła się Gala sportu organizowana przez Goniec Bartoszycki , na której podsumowano plebiscyt na najpopularniej-

szego sportowca roku 2015 oraz nagrodzono wyróżnionych działaczy z powiatu bartoszyckiego. Podczas gali Burmistrz Bisztynka 

Marek Dominiak wyróżnił działacza sportowego z Bisztynka P. Jerzego Subocza wręczając mu pamiątkowy grawerton.  
P. Jerzy Subocz jest wieloletnim działaczem i sportowcem z Bisztynka. Związany z Ludowym Klubem Sportowym „Reduta” Bisztynek od 1975 roku. 

W wieku 14 lat zadebiutował w drużynie seniorów w meczu 

B klasy z LZS Kiersztanowo. W barwach „Reduty” wystąpił w 

323 oficjalnych meczach  strzelając 106 bramek. W latach 
1994- 1998 pełnił funkcję  kierownika drużyny. Trzykrotnie 

był trenerem seniorów „Reduty” Bisztynek, w latach 2000-

2002; 2006 oraz 2008-2011. Ogółem poprowadził seniorów 

w 150 meczach mistrzowskich i pucharowych. W 2010r. 

został wybrany do zarządu Klubu gdzie pełnił funkcję skarbni-

ka. Po roku czasu zrezygnował z członkostwa w zarządzie ze 

względu na  sprawowanie funkcji Radnego Rady Miejskiej w 

Bisztynku, nadal aktywnie włączając się w życie Klubu. W 

2012r. otrzymał Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związ-

ku Piłki Nożnej. Jest klubowym archiwistą i kronikarzem. To 

dzięki niemu utrwalane są najważniejsze momenty z życia 

Klubu. Ponadto jest delegatem Klubu „Reduta” na Walne 

Zebrania Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki 

Nożnej. Od 1 stycznia 2015r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 

LKS Reduta Bisztynek. / J. Kobryń 

Fot. Goniec Bartoszycki 
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Planeta kobiet w Bisztynku. 

5 marca br. w Ośrodku Kultu-

ry i Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku świętowano Dzień 

Kobiet. Na licznie przybyłe 

mieszkanki gminy czekały wy-

stępy w iście gwiazdorskiej 

obsadzie.  

Tegoroczne obchody Święta Ko-

biet poprowadził Mirosław Dom-

żalski Dyrektor Gimnazjum Pu-

blicznego w Bisztynku. Na scenie 

zaprezentowali się Panowie i nie 

tylko, prezentując cały wachlarz 

przeróżnych umiejętności. Wie-

czór rozpoczął występ rockowego 

zespołu B&R działającego przy 

OKiAL. Duży aplauz zebrała młodzież 

działająca w tzw. Teatrze Światła pod 

okiem Edyty Danilczuk, prezentując 

taniec z kulami ledowymi. Recytacji 

wierszy podjęli się: Grzegorz Majew-

ski Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej w Bisztynku oraz Mirosław 

Domżalski. Męska cześć wokalnego 

zespołu dorosłych „MOZAIKA” oraz 

Gimnazjalista Mateusz Janik zaprezen-

towali popularne przeboje. Również 

Andrzej Grabowski, znany na co 

dzień ze swoich zamiłowań dzienni-

karskich, tego wieczoru pokazał swo-

je nowe oblicze grając na gitarze 

oraz śpiewając takie przeboje jak 

„Beata z Albatrosa”, czy „Nie płacz 

Ewka”. Na scenie pojawił się także 

Zespół z Sątop- Samulewa „Ale 

Babki”, który wspólnie z pracowni-

cami domu kultury zrobił prawdziwy 

show, który nie mógł się zakończyć 

niczym innym jak bisem. Zwieńcze-

niem wieczoru był układ taneczny 

zaprezentowany przez „Facetów w 

czerni” w składzie: Marek Dominiak, 

Bogdan Celej, Andrzej Grabowski, 

Jarosław Wadowski, Adrian Pory-

dzaj i Marcin Matejunas. Grom-

kie brawa zmusiły Panów do 

dwukrotnego zaprezentowania 

układu tanecznego przygotowa-

nego pod czujnym okiem Edyty 

Danilczuk. Warto było zarezer-

wować sobotni wieczór i od-

wiedzić dom kultury./J. Kobryń 

„Faceci w czerni” wystąpili w składzie od lewej: Andrzej Grabowski, Marek Dominiak, Jarosław Wadowski, Adrian Porydzaj, Bogdan Celej, Marcin Matejunas. 

Fot.  J. Kwaśniewska 

Fot.  J. Kobryń 
Fot.  J. Kobryń 
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Wieczór poprowadził Mirosław Domżalski Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Bisztynku. Zespół B&R 

Zespół „Ale Babki” z Sątop– Samulewa wraz z Paniami z domu kultury. Andrzej Grabowski oraz męska część zespołu wokalnego dorosłych MOZAIKA. 

Gimnazjum Publiczne w Bisztynku. 

Spotkanie ze Zbigniewem Falkowskim. 

Czy młody gimnazjalista, którego głównym zajęciem jest 

siedzenie w szkolnej ławce, a potem przed monitorem kompu-

tera jest w stanie zrozumieć człowieka, który kąpie się w lodo-

watej wodzie i... czerpie z tego przyjemność? Zdecydowanie 

tak! 
Gimnazjum Publiczne w Bisztynku  niezwy-

kły człowiek – Zbigniew Falkowski, którego 
życiowym mottem jest przekraczanie wszel-

kich granic, a zwłaszcza granic strachu i lęku. 

Jego pasją życiową jest „morsowanie”, czyli 

kąpiele w lodowatej wodzie. 
Każdy człowiek o zdrowych zmysłach mógłby 

zapytać, po co robić coś takiego, skoro w 

naturze ludzkiej jest szukanie sprzyjających i 

bezpiecznych warunków bytowania, a nie 

sytuacji ekstremalnych, w których trzeba 

wystawić na próbę wytrzymałość naszego 

ciała i umysłu. 
 I w tym sęk... To właśnie próbował wyjaśnić 

gimnazjalistom „Człowiek bez granic”, mó-

wiąc, że kąpiele w zimnej wodzie hartują nie 

tylko ciało ale też umysł. A zanurzanie się w 

zimnej wodzie niesie doznania porównywalne 

do tych, które niosą (niestety) używki. 
Podczas prezentacji filmików z wyczynu 

Zbigniewa Falkowskiego (przebywanie w 

lodzie przez ponad dwie godziny podczas 

Światowego Festiwalu Morsowania w Koło-

brzegu) widać było na twarzach gimnazjali-

stów podziw i niedowierzanie. Również reakcje i komentarze były bardzo 

żywiołowe. Najważniejsze jednak było przesłanie płynące ze spotkania z 

tym nieprzeciętnym człowiekiem – każdy może odkryć w sobie nieznane 

dotąd pokłady siły i energii, zapanować nad swoim ciałem, znaleźć pasję 

życiową, która da wiele emocji i niezapomnianych chwil i doznać wrażeń 

bez dopalaczy i innych toksycznych substancji. A wszystko w zgodzie z 

naturą i samym sobą. 
Czy taki człowiek może imponować młodym ludziom – oczywiście, że 

tak. / A. Gogalińska 

Fot.  J. Wadowski 

Fot.  J. Kobryń Fot.  J. Kobryń 

Fot.  J. Kobryń Fot.  J. Kobryń 
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Gimnazjum Publiczne w Bisztynku. 

Z wizytą w Urzędzie Miejskim. 

Uczniowie klas drugich odwie-

dzili Urząd Miejski w Bisztyn-

ku. Wizyta była związana z  

zagadnieniami dotyczącymi 

samorządu terytorialnego, 

które były omawiane na wie-

dzy o społeczeństwie. Ucznio-

wie na zajęciach poznawali zasady 

funkcjonowania samorządów lokal-

nych oraz ich główne cele i zada-

nia. Wiedzieli, że samorząd teryto-

rialny jest powołany po to, by 

mieszkańcy określonego obszaru 

mogli decydować o własnych spra-

wach i mieć poczucie współuczest-

niczenia w podejmowaniu decyzji 

dotyczących ich samych i najbliż-

szego środowiska. I właśnie wy-

cieczka do gminy miała unaocznić, 

jak funkcjonuje władza na najniż-
szym szczeblu lokalnym, czyli gmin-

nym i co to znaczy, że „władza jest 

blisko obywateli”. Gimnazjaliści 

mieli okazję porozmawiać z naj-

ważniejszymi decydentami  w na-

szej gminie – burmistrzem Mar-

kiem Dominiakiem, wiceburmi-

strzem Włodzimierzem Mońką, 

panią sekretarz Iwoną Banach oraz 

panią skarbnik Elżbietą Banaszkie-

wicz. czniowie pytali przede 

wszystkim o to, czym zajmują się ci 

urzędnicy. Dowiedzieli się, że pra-

ca na tym urzędzie wymaga 

ogromnej wiedzy z zakresu różno-

rakich przepisów prawnych oraz 

ciągłego pogłębiania swoich wiado-

mości. Zwrócił uwagę na to pan 

burmistrz, który stwierdził, że jego 

poprzednia praca miała zupełnie 

inny charakter, natomiast sprawo-

wanie funkcji burmistrza wiązało 

się z przyswojeniem ogromnej 

wiedzy, a dodatkowo poczuciem 

odpowiedzialności i koniecznością 

podejmowania trudnych decyzji. 
Również  pani skarbnik – Elżbieta 

Banaszkiewicz poinformowała 

uczniów, co należy do jej zadań. 

Porównała budżet gminy, którym 
się zajmuje do budżetu domowe-

go, który w podobny sposób trze-

ba dokładnie planować, to jest 

przewidzieć na co i ile można 

wydać środków (pieniędzy), któ-

rymi dysponujemy. Nadmieniła, że 

gmina ponosi największe koszty 

związane z funkcjonowaniem 

szkół – dowozy, utrzymanie bu-

dynków itp. oraz pomoc socjalną 

– zasiłki dla najuboższych. Na 

potwierdzenie tych słów ucznio-

wie mogli zobaczyć obszerny 

dokument będący sprawozdaniem 

z realizacji budżetu za ubiegły rok. 
Z kolei zastępca burmistrza pan 

Włodzimierz Mońka zachęcił 

uczniów do dbałości o środowi-

sko naturalne oraz zachęcanie 

rodziców i rówieśników do po-

trzeby sortowania śmieci. Nato-

miast pani sekretarz wyjaśniła 

gimnazjalistom, jaka jest rola i 

zadania sołtysów i sołectw. 
Gimnazjaliści stwierdzili, że podo-

ba im się taka „praktyczna” forma 

zdobywania wiedzy i jednocześnie 

dodali, że poczuli się ważni i doce-

nieni tym, że najważniejsi urzędni-

cy w naszej gminie znaleźli dla 

nich czas i zechcieli z nimi poroz-

mawiać. / A. Gogalińska 

Fot. J. Kobryń 

Gimnazjum Publiczne w Bisztynku. 

Dzień Języka Ojczystego. 

23 lutego obchodziliśmy w 

naszej szkole Międzynarodowy 

Dzień Języka Ojczystego. Jest 

to święto ustanowione przez 

UNESCO w 1999r., którego 

celem jest ochrona różnorod-

ności językowej jako dziedzic-

twa kulturowego. 
Również w nasze szkole włączyliśmy 

się do tej akcji, by uświadomić 

uczniom, że język, jako podstawowe 

narzędzie komunikacji, podlega 

różnym zagrożeniom, chociażby 

„zaśmiecaniu”  przez zbędne zapo-

życzenia. Dodatkowo wielu mło-

dych ludzi nie dba o język ojczysty 

popełniając nagminnie w swoich 

wypowiedziach mnóstwo błędów 

językowych i ortograficznych. Mając 

to na uwadze, zorganizowaliśmy w 

naszej szkole Dzień Języka Ojczyste-

go. Na początku uczniowie obejrzeli 

spot kampanii „Język polski jest ą 

ę”, której celem jest ochrona zna-

ków diakrytycznych w pisowni pol-

skiej. Następnie uczniowie wzięli 

udział w quizie edukacyjnym, które-

go celem było sprawdzenie podsta-

wowej i niezbędnej wiedzy na temat 

naszego języka – znajomości pierw-

szych tekstów w języku polskim, 

najważniejszych dzieł literackich i ich 

twórców, pojęć z zakresu teorii 

literatury i nauki o języku. I tak 

czteroosobowe zespoły z każdej 

klasy odpowiadały na pytania, które 

były prezentowane w formie pre-

zentacji PowerPoint. Okazało się, że 

poziom zespołów klasowych był 

bardzo wyrównany i uczniowie 

świetnie poradzili sobie z dwudzie-

stoma pytaniami. Między innymi 

należało wykazać się znajomością 

utworów Jana Kochanowskiego, 

Adama Mickiewicza i Aleksandra 

Fredry oraz rozumieć takie pojęcia 

językowe jak eufemizm, archaizm, 

homonim itp. 
 Najlepszy okazał się zespół z 

klasy Ib w składzie – Dagmara 

Zmitrowicz, Patryk Głód, Syl-
wia Kisielewska i Klaudia Grud-

na. 
II miejsce zajął zespół klasy IIa 

w składzie: Wiktoria Derbin, 

Wiktoria Drozdowska, Michał 

Gołębiewski, Gabriela Banach, 

natomiast III miejsce zajęła 

klasa IIIa ( Marta Winiarczyk, 

Klaudia Mierzejewska, Rafał 

Dąbrowski i Kacper Wadecki) 
Na uwagę zasługuje również fakt, 

że do naszej akcji włączyły się ak-

tywnie przedstawicielki Rady Rodzi-

ców, które zasiadły w komisji kon-

kursowej – pani Anna Drozdowska, 

pani Aniela Janik i pani Barbara 
Winiarczyk. Należą się również 

podziękowania pani Halinie Syma-

nowicz – emerytowanej nauczyciel-

ce języka polskiego, która zawsze 

chętnie pomaga w wszelkich kon-

kursach i imprezach szkolnych. 
Dodatkowo serdecznie dziękujemy 

przewodniczącej Samorządu 

Uczniowskiego – pani Iwonie Olek-

sik za nagrody oraz pani Agnieszce 

Kobryń za przygotowanie bardzo 

imponującej i słodkiej nagrody  – 

okazałego tortu. 
Imprezę przygotowały nauczycielki 

języka polskiego – Agnieszka Goga-
lińska oraz Milena Rychcik, nato-

miast pomocą techniczną służyła 

Malwina Warych. / A. Gogalińska  

Fot. GP Bisztynek 
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Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Uczniowie kl. VIa w Bibliotece Pedagogicznej  

w Bartoszycach. 

16 lutego uczniowie klasy VI a 

wraz z wychowawczynią p. Ha-

liną Rękawek i bibliotekarką 

szkolną p. Marzeną Magdziarz 

udali się wycieczkę do Bibliote-

ki Pedagogicznej w Bartoszy-

cach. 
 Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 

p.t. „Czy warto mieć hobby?”. Pro-

wadząca zajęcia pani  Agnieszka 

Małyszew prezentowała im zbiory, 

które kolekcjonuje jej rodzina, np. 

widokówki, stare monety i bankno-

ty. Uczniowie bardzo chętnie opo-

wiadali o swoich zainteresowaniach 

i pasjach. Okazało się również, że 

niektórzy z nich zbierają różnego 

rodzaju przedmioty, np. muszle, 

kamienie, aniołki... Pani Agniesz-

ka  opowiedziała także o ofercie 

biblioteki, w której pracuje i opro-

wadziła nas po niej. Trafiliśmy nawet 

do piwnicy, gdzie znajdują  się maga-

zyny książek wyposażone w specjali-

styczne regały, które przesuwa się 

po szynach. Uczniowie obejrzeli 

także wystawę filatelistyczną pocho-

dzącą ze zbiorów p. Mariusza Za-

polskiego p.t. „Znaczek - źródłem 

wiedzy o Polsce, technice i zwierzę-

tach”. 
Ostatnią atrakcją podczas wizyty w 

bibliotece była możliwość skorzysta-

nia z komputerów. Przy użyciu jed-

nego z programów uczniowie wyko-

nywali sobie zdjęcia, które następnie 

według własnego pomysłu animowa-

li./ M. Magdziarz 

Fot. M. Magdziarz 

Fot. M. Magdziarz 

Fot. M. Magdziarz Fot. M. Magdziarz 

Kreatywnym bądź– w bibliotece stereotypowe myślenie wyłącz. 

Biblioteka Publiczna w 

Bisztynku w porozumieniu 

z Ośrodkiem Kultury i Ak-

tywności Lokalnej, Urzę-

dem Miejskim oraz Szkołą Podstawową i 

Przedszkolem Samorządowym od lutego 

do czerwca będzie realizowała projekt 

"Kreatywnym bądź - w bibliotece stereo-

typowe myślenie wyłącz", na który dofi-

nansowanie pozyskała z Fundacji BGK im. 

J. Steczkowskiego. 
Projekt jest skierowany do grupy 60. dzieci w 

wieku 4-7 lat mieszkających na terenie gminy i 

miasta Bisztynek, uczęszczających do Przedszko-

la Samorządowego w Bisztynku i Szkoły Podsta-

wowej. Będą to cztery 15-osobowe grupy doce-

lowe oraz ich rodzice lub dziadkowie. 

Celem projektu jest zapoznanie dzieci w wieku 4

-7 lat z kulturą i tradycją naszego regionu, czyli 

Warmii poprzez aktywne i kreatywne uczestni-

czenie w zajęciach taneczno-ruchowych, teatral-

nych, literacko-plastycznych i kulinarnych. We 

wszystkich etapach projektu uczestniczyć będą 

ich rodzice, dziadkowie i opiekunowie z przed-

szkola i szkoły podstawowej. Chcemy aby 

wspólne działania 

zintegrowały trzy 

pokolenia, aby 

bawiąc się naby-

wając nową wie-

dzę, kształtowały 

własną tożsa-

mość kulturową, 

całe rodziny 

bawiły się i wy-

mieniały wiedzą, 

swoimi rodzinny-

mi tradycjami, 

stąd pomysł na 

tak różnorodne 

zajęcia. Wszyst-

kie jednak obra-

cające się wokół 

tematyki naszego 

regionu. Chcemy dać początek nowej, lepszej 
jakości zajęć, które po zakończeniu projektu 

będą kontynuowane. Chcemy zaszczepić bakcy-

la u dorosłych, tak aby wiedzę, którą nabędą 

wykorzystywali w przyszłości poszerzając ją i 

przekazując kolejnym najmłodszym mieszkań-

com.  Naszym celem jest, aby po zakończeniu 
działań nikt nie wyszedł z przeświadczeniem że 

Fot. J. Kwaśniewska 
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lokalny folklor, kultura regionu jest nudna i nie 

można jej w sposób atrakcyjny i różnorodny 

poznać, polubić i chcieć się w nią zagłębiać. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w środę 2 mar-

ca w sali widowiskowej OKiAL. Było to spo-

tkanie organizacyjno-integracyjne, podczas 

którego zostały omówione wszelkie szczegóły, 

ustalone terminy kolejnych spotkań, oraz zo-

stały utworzone grupy do poszczególnych 

zajęć.  W tym czasie dzieci bawiły się na sali, 

tańczyły przygotowane układy taneczne.  

Fot. J. Kwaśniewska Fot. J. Kwaśniewska 

Walentynkowy koncert Jarosława Chojnackiego. 

Święto zakochanych 14 lutego w Ośrodku Kultury w Bisztynku uświetnił koncert 

Jarosława Chojnackiego, niezwykłego pieśniarza i barda. Jego muzykę w Bisztyn-

ku usłyszeliśmy po raz pierwszy – ale nie ostatni. Koncert przeplatany był dialo-

giem artysty z publicznością, był pełen ekspresji, dramatycznych aranżacji i żarto-

bliwych komentarzy. Chojnacki w oryginalny sposób bawił, zabierał w świat liryki 

by chwilę później rozgrzać energetycznymi aranżacjami i popisami wokalnymi. /E. 

Danilczuk 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

John Porter w Bisztynku. 

Niedziela 28 lutego w Ośrodku Kultury w Bisztynku upłynęła pod 

znakiem dobrej zabawy. Powód? Koncert  Johna Portera.  Porter  

znany jest przede wszystkim z tego, że od lat jest wierny swoim 

muzycznym upodobaniom. Jego twórczość, solowa czy we współ-

pracy z innymi muzykami, zawsze oscyluje wokół rockowo-

folkowych klimatów. Artysta kokietował bisztynecką publiczność 

głosem, rozpieszczał talentem i bawił… poczuciem humoru. John 

Porter pokazał, że na kobietach zna się jak mało kto. Podczas 

koncertu było nastrojowo, romantycznie i magicznie. /E. Danilczuk 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 
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I Turniej charytatywny „Gramy dla 

życia. 

W dniach 20-21.02.2016r. 

w Gimnazjum Publicznym 

im. Jana Pawła II w Bisz-

tynku odbył się I Charyta-

tywny Turniej "Gramy dla 

życia" pod patronatem 

Burmistrza Bisztynka Mar-

ka Dominiaka zorganizo-

wany przez Stowarzyszenie 

Przestrzeń oraz Klub Mor-

sów "Przerębel".  
W rozgrywkach piłki nożnej 

udział wzięło 16 drużyn, m.in. 

z Bisztynka, Bezled i Biskupca. 

Celem turnieju była pomoc dla 

2-letniej Nikolki z gminy Kolno 

w zbiórce pieniędzy na poważ-

ną operację serca w Niem-

czech. Przez cały czas trwania 

turnieju wolontariusze sprze-

dawali ciasta, ciepłe napoje, 

książki, kosmetyki i maskotki, 

z których cały dochód został 

przekazany na leczenie Nikoli. 

Między meczami wolontariu-

sze prowadzili licytacje obra-

zów, tortów, książek itp. Naj-

większą kwotę jaką uzyskali-

śmy na licytacji to 300 zł- za tą 

kwotę drużyna InstalTab-

Wojtex zakupiła tort. 

Najlepszą z najlepszych oka-

zała się drużyna  
Forfun z Bezled -  ( Kac-

per Bobiński, Adrian Kocuń, 

Dawid Popławski, Andrzej 

Gigielewicz, Bartek Budny) 
2 miejsce FC Chlewki- chło-

paki z Bisztynka 
3 miejsce The Naturat -też 

Bisztynek 
Całkowita kwota uzbierana 

dzięki turniejowi wyniosła 

2800 zł i została przekazana 

na subkonto Nikoli w funda-

cji Cor Infantis. 

Warto wspomnieć, że całą 

akcją kierowała 17 -letnia 

mieszkanka Bisztynka Eliza 

Głód, a wspierali ją również 

młodzi wolontariusze z Su-

łowa, Wozławek, Grzędy, 

Bartoszyc, Olsztyna i Bisz-

tynka. Aż miło było popa-

trzeć jak świetnie sobie ze 

wszystkim radzą :) / E. Głód, 

A. Drozdowska 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

http://m.in
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 

Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Grali o puchar Prezesa 

Macrosat. 

16 stycznia uczniowie SP Bisztynek  

wzięli udział w Wojewódzkim Halo-

wym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Prezesa Macrosat 2015, który miał 

miejsce w Hali Sportowej Zespołu 

Szkół w Barczewie. 
W rezultacie chłopcy nasi zajęli 5 miejsce w 
kategorii wiekowej „Rocznik 2003 i młod-

si”. Maciej Duplicki dwukrotnie był typowa-

ny jako król strzelców i najlepszy zawodnik. 

Talent Maćka zauważył trener z Jezioran . 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pa-

miątkowe medale. 
Chłopcy wystąpili w składzie:  Jakub Mak-

symowicz, Dominik Lewandowski, 

Marceli Jończak, Jakub Cichowski, 

Marcin Kowalczyk, Stanisław Grabow-

ski, Bartłomiej Dawid, Szymon Ga-

dzała, Maciej Duplicki, Jakub Serowik, 

Hubert Zalewski I Kamil Kopiński. 

Zawodników do turnieju  przygotowała  

pani Magdalena Marczak-Zień. / M. Mag-

dziarz 

Fot. M. Marczak– Zień 

13.03.2016r. (sobota) o godz. 10 00 w Sali gimnastycznej 

Gimnazjum Publicznego w Bisztynku przeprowadzono gmin-

ne eliminacje w tenisie stołowym „Puchar TVP3 Olsztyn”. 

Klasyfikacja czterech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach 

wiekowych została przedstawiona poniżej. Najlepsi zawodnicy otrzy-

mali dyplomy i bony ufundowane przez Urząd Miejski w Bisztynku. W/

w zawodnicy będą reprezentować Gminę Bisztynek w dalszych elimi-

nacjach.  W turnieju wystartowało 30 zawodników./J. Wójcik 

GR. I – 2003 i młodsi                      GR. I – 2003 i młodsze 

1. Gach Sebastian                                1. --- 

2. Muziński Cezary                              2. --- 

3. Sobolewski Maciej                            3. --- 

4. Taraś Jakub                                     4. --- 

GR. II – 2002-2001                         GR. II – 2002-2001 

1. Gach Rafał                                     1. Rucińska Marta 

2. Magdziarz Sebastian                        2. Młyńska Klaudia 

3. Kulicki Szymon                              3. --- 

4. Piskorz Kamil                                 4. --- 

GR. III – 2000-1998                         GR. III – 2000-1998 

1. Sobolewski Patryk                          1. Jankowska Martyna 

2. Kulicki Jakub                                  2. --- 

3. Kamiński Paweł                              3. --- 

4. Butkiewicz Dawid                           4. --- 

GR. IV – 1997-1976                        GR. IV – 1997-1976 

1. Walencik Arkadiusz                       1. Kamińska Izabela 

2. Patrejko Marcin                             2. Wojciechowicz Paulina 

3. Klimek Grzegorz                            3. --- 

4. Kostrzewa Michał                          4. --- 
                                                       GR. V – 1975- 1961                               

                                                       1. Wieczorek Ewa 

Fot. Z. Madanecki 

Fot. Z. Madanecki 
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Burmistrz Bisztynka  

informuje o możliwości składania wniosków  
dotyczących oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w 

związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania. 

Na podstawie złożonych wniosków przez rolników  

sporządzone zostanie pismo  
do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o powołanie komisji ds. sza-

cowania szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania. 

Ilość złożonych wniosków uzależnia  

powołanie komisji szacujących straty przez Wojewodę. 
Wszelkie informacje można uzyskać 

 w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, pok. Nr 2, 

Tel. 89 521 64 16. 

Sątopy– Samulewo i Sątopy przy-

kładem jak należy prawidłowo 

segregować odpady. 

O tym, że warto segregować 

odpady informowaliśmy wielo-

krotnie. Urząd Miejski w Bisz-

tynku prowadził kampanie in-

formacyjne. Rozpowszechniane 

były plakaty oraz ulotki wskazu-

jące na korzyści segregacji. W 

praktyce jednak z segregacją w 

Gminie Bisztynek bywa różnie. Właściciele nierucho-

mości deklarujący segregację często robią to w spo-

sób nieprawidłowy, bądź nie robią tego wcale. Zda-

rzają się jednak wyjątki. Takim wyjątkiem w Gminie 

Bisztynek jest Osiedle Sątopy- Samulewo oraz 

wieś Sątopy. W Osiedlu 617 osób zadeklarowało 

selektywną zbiórkę odpadów, zaś we wsi Sątopy se-

gregację zadeklarowało 78.( Dane pochodzą z Rejestru 

osób- gospodarka odpadami i opłaty Urzędu Miejskiego w 

Bisztynku).  W styczniu 2016r. przeprowadzona zosta-

ła kontrola prawidłowości segregacji na Osiedlu Sąto-

py- Samulewo i we wsi Sątopy. Kontroli poddano 
budynki 44A i 44B w Sątopach oraz budynki 21-28 

oraz 34-47 w Sątopach- Samulewie. Administratorem 

skontrolowanych budynków jest Spółdzielnia Mieszka-

niowa „Sątopy”. Mamy nadzieję, że działanie Sątop i 

Sątop- Samulewa będzie naśladowane.  


