
rolnictwa”. Na wnio-

sek Warmińsko- 

Mazurskich Izb Rol-

niczych  wyróżniony 

został Jan Wójcik, 

natomiast na wnio-

sek Burmistrza wy-

różniono Pana Mi-

rosława Iwanyka. 

Wyróżnieni zostali 
również inni rolnicy 

z terenu gminy: Pań-

stwo Małgorzata i 

Marek Guż, Pań-

stwo Bożena i 

Andrzej Górcza-

ny, Państwo Ro-

mualda i Janusz 

Gruza, Państwo 

Agnieszka i 

Krzysztof Male-

szewscy, Państwo 

Anna i Marian 

Czyszek. Ponadto 

w tym roku uhonorowano osoby, 

które od wielu lat popularyzują w 

Gminie Bisztynek pszczelarstwo: 

Państwa Czesławę i Ryszarda 

Sobczyków oraz Państwa Al-

fredę i Karola Prościńskich. 

Burmistrz wręczył wszystkim pa-

miątkowe grawertony. 

Podczas oficjalnej części dożynek 

rozstrzygnięto konkursy : „Gmina i 

Miasto Bisztynek w kwiatach” oraz 

„Estetyczna wieś, osiedle”. Kon-

kursy odbyły się w ramach projek-

tu pn. „Podniesienie jakości życia 

mieszkańców na obszarze realizacji 

LSR poprzez organizację przedsię-

wzięcia wpływającego na poprawę 

estetyki najbliższego otoczenia- 

GMINA BISZTYNEK W KWIA-

TACH I ZIELENI.”- mały projekt w 

ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju objęte-

go PROW na lata 2007-2013, na 

który Gmina Bisztynek otrzymała 

dofinansowanie. 

Tegoroczne Dożynki w Gmi-

nie Bisztynek odbyły się nie w 

Bisztynku, a w Sątopach- Sa-

mulewie 8 września 2013r. 

Było to spowodowane remon-

tem płyty boiska Stadionu 

Miejskiego. Tradycyjnie uroczy-

stości dożynkowe rozpoczęła 

Msza św. polowa, przed kaplicą w 

Sątopach- Samulewie, z udziałem 

pocztów sztandarowych w intencji 

rolników. Po uroczystej mszy 

korowód dożynkowy, na czele ze 

starostami: Panią Elżbietą Aftyką 

oraz Panem Stanisławem Malinow-

skim przeszedł na plac przy Straż-

nicy OSP tzw. Scenę Letnią, gdzie 

miała miejsce dalsza część uroczy-

stości.  

Wszystkich przybyłych gości przy-

witał gospodarz gminy Burmistrz 

Bisztynka Jan Wójcik. „Dzisiejsze 

święto dożynkowe, z dbałością wyko-

nane wieńce i cały dożynkowy koro-

wód są dowodem kultywowania tra-

dycji i zapewnieniem, że ziarna na 
nowy chleb i na nowy siew nie za-

braknie”. Burmistrz Jan Wójcik w 

swym przemówieniu podkreślił, 

że to właśnie dzięki ciężkiej pracy 

rolnika na stoły w polskich do-

mach trafia chleb. Przytoczył sło-

wa Zygmunta Glogera: „Kiedyż się 

rolnik ma weselić i ludziom dzięko-

wać, i ziemi błogosławić za pomoc, 

jeśli nie wtedy, gdy pod dach swój 

zgromadzi owoce pracy mozolnej i 

zabiegów całorocznych”. 

Po powitaniu starostowie doży-

nek przekazali Burmistrzowi chleb 

wypieczony z tegorocznego ziar-

na, symbolizujący pracowitość i 

gospodarność rolników, prosząc 

by dzielił nim sprawiedliwie i go-

spodarnie wszystkich mieszkań-

ców. Następnie głos zabrali za-

proszeni goście: Poseł na Sejm RP 

Tadeusz Iwiński, Senator Włady-

sław Mańkut, Starosta Bartoszycki 

Wojciech Prokocki oraz przedsta-

wiciel miasta partnerskiego Zele-

nogradsk Georgey Popszoy. 

Tradycyjnie już uhonorowano 
odznaczeniami „Zasłużony dla 

Dożynki Gminne 2013. 

W tym numerze: 

Dożynki Gminne 2013 1-2 

Fotorelacja z przebie-

gu uroczystości 

2-5 

Wieńce dożynkowe 6-7 

Rozstrzygnięcie kon-

kursów „Gmina i Mia-
sto Bisztynek w kwia-
tach” oraz „Estetyczna 

wieś, osiedle” 
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Nowy wygląd kamie-

nic 

Modernizacja skweru  

Prace wokół Urzędu 
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 Przebudowa płyty 
boiska Stadionu Miej-

skiego 

 Złożone wnioski 

 

 
9 

 Pozyskano środki na 
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Wydarzenia: 
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 Charytatywny Tur-
niej Piłki Nożnej 
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Starostowie dożynek: P. Elżbieta Aftyka i Stanisław Malinowski wręczyli Burmi-

strzowi Bisztynka Janowi Wójcikowi chleb  wypieczony z tegorocznych zbiorów. 



przy Lidzbarskim Domu Kultury i skupiają-

cy młodych ludzi pochodzących z Lidzbarka. 

Wykonali oni układy tańca ludowego z 

różnych części Polski m.in. Warmii i Kaszub 

a także tańce narodowe: oberek ,mazur, 

kujawiak. Na scenie nie zabrakło również 

zespołu  z Bisztynka. Mozaika śpiewając  

znane szlagiery popowe, doskonale wpro-

wadziła licznie zgromadzoną publiczność w 

doskonały nastrój przed występem gwiazdy 

wieczoru. Zespół „Mejk” ,który w bieżącym 

roku otrzymał z rąk Kasi Bujakiewicz, Rafała 

Olbrychskiego i Ryszarda Poznakowskiego 

Grand Prix festiwalu w Kobylnicy, swoimi 

przebojami „Całuj mnie” , „Daj nam czas”, 

„Leżę w hamaku”, rozgrzał publiczność i 

porwał ją do tańca.  

Kontynuując sierpniową akcję na rzecz 

ciężko chorego Kacpra Czerniawskiego w 

czasie Gminnych Dożynek  prowadzono 

licytacje przedmiotów ofiarowanych przez 

darczyńców, m.in koszulki LKS „REDUTA” 

Bisztynek 

oraz rękawic 

bokserskich 

Dariusza 

Michalczew-

skiego.  Poza 

licytacjami 

wolontariu-

sze zbierali 

datki do 

puszek, a 

sołectwa 

Bisztynek, 

Grzęda i 

Troszkowo 

oraz OSP 

Sątopy, na 

pomoc Kac-

prowi prze-

znaczyły 

dochód ze sprzedaży grochówki, ciast, piero-

gów itp.   

Przypomnijmy, że cały cykl akcji społecznych 

zapoczątkował sierpniowy Festyn charyta-

tywny na rzecz pomocy cierpiącemu na bia-

łaczkę Kacprowi Czerniawskiemu, 12-

latkowi z Bisztynka. Podczas festynu odbywa-

ły się licytacje, na specjalnie przygotowanych 

stoiskach oferowano wiele smakołyków, a 

środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczono 
Kacprowi. 

Festynowi towarzyszyła akcja pobierania 

krwi od potencjalnych dawców szpiku kost-

nego.  Charytatywnie wystąpili wokaliści ze 

Studia Wokalnego przy MOK w Reszlu, wo-

kaliści z Bisztynka, wiolonczelistka z Koko-

szewa, zespół wokalny dorosłych "Mozaika" z 

Bisztynka, zespół "Czerwony Tulipan" oraz 

zespół "Druga Zmiana" z Bartoszyc. 

 

       Kieruję serdeczne podziękowania 

organizatorom zbiórki na rzecz chore-

go Kacpra Czerniawskiego za ogrom-

ne zaangażowanie i   wkład pracy w 

ratowanie życia i zdrowia naszego 
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 I tak w konkursie „Gmina i Miasto Bisz-

tynek w kwiatach” I miejsce zajęła 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sło-

neczna 9 w Bisztynku, zaś tytuł Este-

tycznej wsi otrzymała bezkonkurencyjna 

Nowa Wieś Reszelska. 

Mieszkańcy Gminy Bisztynek, podtrzy-

mując staropolską tradycję, wykonali 

przepiękne wieńce dożynkowe, które 

podlegały ocenie jury.  Oceniano różno-
rodność użytych do wykonania  wień-

ców dożynkowych z materiałów natural-

nych oraz walory estetyczne i pomysło-

wość. 

I miejsce zajęły wieńce sołectw 

Troszkowo, Grzęda i Bisztynek. 

Wieńce przygotowały również Spółka 

„Paluzy” oraz sołectwa: Łędławki, Paluzy, 

Sątopy, Unikowo, Księżno, Prosity, Suło-

wo, Nowa Wieś Reszelska oraz Rada 

Osiedla Sątopy-  Samulewo. 

Podczas Dożynek swoje stoiska zapre-

zentowali lokalni artyści: P. Janusz Wi-

śniewski oraz  P. Danuta Stawiarz.  Pani 

Aniela Janik Latarniczka z Polski Cyfro-

wej na specjalnie przygotowanym sto-

isku zachęcała seniorów do nauki i wę-

drówki po wirtualnym świecie. 

Uczestnicy Święta Plonów mieli okazję 

do skosztowania grochówki przygoto-

wanej przez Strażaczki z OSP Sątopy- 

Samulewo. Na wielbicieli dobrej kuchni 

czekały także stoiska kulinarne sołectw: 

Grzęda, Troszkowo, Troksy, Bisztynek, 

Osiedla Sątopy- Samulewo. Ekologiczne, 

lokalne produkty oferowali Państwo 

Wiśniewscy (miód) oraz Pani Irena Wa-

silewska (sery, herbatki, zioła, sadzonki). 

Część artystyczną rozpoczął występ, 

dobrze znanego, zespołu folklorystycz-

nego „Reszelanie”, który zaprezentował 

pieśni ludowe związane ze świętem 

plonów. Ludowy charakter części arty-

stycznej podtrzymał również zespół 

„Pieśni i Tańca  Perła Warmii”, działający Charytatywny festyn na rzecz pomocy Kacprowi Czerniawskiemu. 

Fotorelacja z Dożynek Gminnych 2013 

Fot. A.Grabowski 

Święto Plonów odbyło się w Sątopach– Samulewie. 
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Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza św. polowa przy Kaplicy w Sątopach– Samulewie. 

Wszystkich przybyłych powitał gospodarz gminy Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik. 

Głos zabrał m.in. Senator Władysław Mańkut oraz Starosta Bartoszycki Wojciech Prokocki. 

Medal „Zasłużony dla Rolnictwa”  otrzymali P. Mirosław Iwanyk oraz P. Jan Wójcik. 
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Wyróżnieni rolnicy (od lewej): P. Bożena i Andrzej Górczany, P.  Małgorzata i Marek Guż,  P. Mirosław Iwanyk, P. Anna i Marian 

Czyszek, P. Romualda i Janusz Gruza, P. Agnieszka i Krzysztof Maleszewscy, P. Czesława Sobczyk  
oraz P. Alfreda i Karol Prościńscy.  

Wieńce dożynkowe przygotowali: Troszkowo, Grzęda, Bisztynek, Spółka „Pauzy” w Paluzach, Łędławki, Paluzy, Sątopy, Unikowo, 

Księżno, Prosity, Sułowo oraz Nowa Wieś Reszelska. 

Laureaci konkursów „Gmina i Miasto Bisztynek w kwiatach” oraz „Estetyczna wieś Osiedle” zorganizowanych w ramach projektu 

pn. „„Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze realizacji LSR poprzez organizację przedsięwzięcia wpływającego na 
poprawę estetyki najbliższego otoczenia- GMINA BISZTYNEK W KWIATACH I ZIELENI.”- mały projekt w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 
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Stoiska kulinarne podczas dożynek zaprezentowały m.in. : Troksy, Bisztynek, Grzęda oraz Strażaczki z OSP Sątopy– Samulewo. 

W części artystyczne 

wystąpił m.in. Rodzimy 

zespół wokalny doro-
słych „MOZAIKA”. 

Gwiazdą wieczoru był 
Zespół „MEJK” 
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Zwycięskie wieńce dożynkowe (od lewej): 

Sołectwo Grzęda, 
Sołectwo Bisztynek oraz Sołectwo Troszkowo. 

Sołectwo Łędławki Sołectwo Prosity Sołectwo Sątopy 

Osiedle Sątopy– Samulewo Sołectwo Paluzy 
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Spółka „Paluzy” w Paluzach 

I miejsce w konkursie „Estetyczna wieś, osiedle” Sołectwo Nowa Wieś Reszelska 

Sołectwo Sułowo 

Sołectwo Unikowo 

Sołectwo Nowa Wieś Reszelska 

I miejsce w konkursie „Gmina i Miasto Bisztynek w kwiatach”  

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słoneczna 9 w Bisztynku 

II miejsce w konkursie „Gmina i Miasto 

Bisztynek w kwiatach” P. Agnieszka       
i Kazimierz Kobryń Bisztynek– Kolonia 

III miejsce w konkursie „Gmina i Mia-

sto Bisztynek w kwiatach” P. Iwona       
i Rafał Capłap Bisztynek  Kolonia 
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Remontów ciąg 
dalszy. 

Na wniosek Burmistrza Bisz-

tynka Jana Wójcika oraz na 

podstawie promesy Ministra 

Administracji i Cyfryzacji  

Wojewoda Warmińsko- Ma-

zurski udzielił Gminie Biszty-

nek dotacji z rezerwy celo-

wej budżetu państwa na dofi-

nansowanie zadań związa-

nych z usuwaniem skutków 
nawałnicy z gradobiciem z 

2012 roku.  
Zgodnie z zawartą umową udzie-

lona dotacja jest przeznaczona na 

następujące zadania: „Remont 

budynków mieszkalnych z udzia-

łem gminy- etap II” oraz „Remont 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Bisztynku- 

Etap II” . Zakłada się, że planowa-

ne remonty zostaną zakończone 

do końca października br. Dota-

cja w kwocie ponad 212 tys. zł. 

stanowi niespełna 73% kosztów. 

Przy udziale środków gminnych 

łączny koszt wyniesie prawie 300 

tys. zł.  

Kolejne kamienice w Bisz-

tynku stanowiące własność 

Gminy odzyskały swój 

dawny wygląd. Odnowione 

kamienice przy ul. M. 

Buczka 3 i 7 spowodowały, 

że centrum wypiękniało.  
Przypomnijmy, że w 2012r. po 

gradobiciu wymieniono pokry-

cia dachów przy ul. Findera 1, 

3 i 7 oraz Buczka 3 i 7. W 

2013r. dzięki staraniom Burmi-

strza Jana Wójcika wyremon-

towane zostały elewacje ka-

mienic przy ul. Findera 1, 3 i 7.  

W ramach prowadzonych prac 

zeskrobano starą farbę, tynki 

zewnętrzne zostały pomalowa-

ne, odsłonięto istniejące coko-

ły  z kamienia naturalnego. 

Kontynuując  działania w sierp-

niu rozpoczęto prace konser-

watorskie oraz roboty budow-

lane elewacji kamieniczek przy 

ul. M. Buczka 3 i 7 w Bisztyn-

ku. M.in. usunięto stare tynki, 

wzmocniono pęknięte mury, 

odtworzono zwieńczenia pół-

nocno- zachodniej ściany 

szczytowej, uzupełniono tynki 

oraz pomalowano elewacje. 

Efekty wykonanych prac 

przedstawiamy obok.  Prace te 

wykonane zostały przez Gminę Bisztynek przy wsparciu Cari-

tas Archidiecezji Warmińskiej. 

Centrum Bisztynka pięknieje. 

Fot. A.Grabowski 

Kamienice przy ul. Buczka 3 i 7 przed remontem... 

… oraz efekt końcowy.  

Modernizacja skweru miejskiego 
zakończona. 

Zakończono prace związane z modernizacją skwe-

ru miejskiego pomiędzy Urzędem Miejskim, a 

Urzędem Pocztowym. Prace związane były z reali-

zacją projektu pn. „Wzrost atrakcyjności tury-

stycznej Bisztynka- zagospodarowanie i moderni-

zacja skweru miejskiego.” Na realizację projektu Gmi-

na Bisztynek otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 

tys. zł. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 

„Warmiński Zakątek” w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt PROW na lata 

2007-2013.  Dzięki projektowi powstały ścieżki spacerowe 

wyposażone w ławki i kosze na śmieci, a utworzona skarpa 

obsadzona została roślinami wieloletnimi. 

Prace remontowe wokół Urzędu 
Miejskiego w Bisztynku. 

Zakończyła się realizacja zada-

nia pn. „Utwardzenie placu 

wokół Urzędu Miejskiego w 

Bisztynku”. Jako, że plac ten 

znajduje się w bezpośrednim  

sąsiedztwie zmodernizowane-

go skweru całość wygląda bar-

dzo estetycznie.  
Zakres robót obejmował m.in. 

poszerzenie i utwardzenie placu 

wokół budynku urzędu, wykona-

nie zejścia  z placu na skwer, do-

kończenie chodnika do ul. Kąpie-

lowej oraz wykonanie chodnika 

wzdłuż powstałej skarpy.  
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mała dofinansowanie w wysokości ok. 135 tys zł. Pierwszy etap zadania polegający na remoncie bu-

dynku sanitarno- szatniowego został zrealizowany w 2012r., natomiast w lipcu br. zakończono drugi 

etap tj. remont płyty boiska.  Boisko zostało również wyposażone z w automatyczny system nawad-

niania, a w ramach umowy gwarancyjnej Wykonawca uzupełnił nawierzchnię płyty boiska oraz dosiał 

trawę. .  

Zakończył się remont pły-

ty boiska Stadionu Miej-

skiego w Bisztynku.  

Przypomnijmy, że w paździer-

niku 2012r. Gmina Bisztynek 

złożyła wniosek do ministra 

Sportu i Turystyki o dofinan-

sowanie zadania inwestycyjne-

go pn. „Remont budynku sani-

tarno- szatniowego przy ze-

spole boisk sportowych Orlik 

2012 oraz płyty boiska Stadio-

nu Miejskiego w Bisztynku 

uszkodzonych w wyniku na-

wałnicy z gradobiciem, która 

wystąpiła w dniu 04.07.2012r. 

w Bisztynku.” Wniosek ten 

został rozpatrzony pozytyw-

nie, a Gmina Bisztynek otrzy-

Remont płyty boiska Stadionu Miejskiego w Bisztynku zakończony. 

„Mój Rynek” Wnioski Gminy Bisztynek pozytywnie ocenione przez 
Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”. 

Wnioski złożone przez Gminę 

Bisztynek  do Lokalnej Grupy 

Działania (LGD) „Warmiński 

Zakątek” w ramach ogłoszone-

go naboru pn. „Wdrażanie 

Lokalnej Strategii Rozwoju”: 

Małe Projekty uzyskały pozy-

tywną ocenę Rady LGD i zosta-

ły przyjęte do realizacji w roku 

2014. 

Projekty Gminy Bisztynek wybrane 

do dofinansowania to: „Remont 

świetlicy w Wozławkach w zakresie 

przygotowania dla potrzeb Wiej-

skiego Centrum Turystyki Aktyw-

nej” -  Zadanie zakłada m.in. prze-

prowadzenie prac ogólno- budow-

lanych, instalację C.O. oraz instala-

cje elektryczne wewnętrzne. Całko-

wity koszt realizacji zadania to 
80.108,16zł. przy dofinansowaniu w 

wysokości 24.999,00zł.  

„Turystyczne zagospodarowanie 

Gminy Bisztynek poprzez moderni-

zację przestrzeni publicznej przy 

ul. Kolejowej w Bisztynku”-  Zada-

nie zakłada m.in. zmodernizowanie 

istniejących alejek spacerowych, 

remont chodnika wzdłuż skweru, 

odtworzenie istniejących trawni-

ków oraz nasadzeń wieloletnich. 

Zmodernizowany skwer zostanie 

wyposażony w ławki oraz kosze 

na śmieci. Całkowity koszt realiza-

cji zadania to 60.409,90zł. przy 

dofinansowaniu w wysokości 24-

.999,00zł.  „Logo i hasło promo-

cyjne Gminy Bisztynek długofalo-

wym działaniem rozwoju tury-

stycznego”- Zadanie zakłada m.in. 

opracowanie loga i hasła 

promującego wraz z księ-

gą identyfikacji wizualnej 

oraz wyposażenie obiek-
tów pełniących funkcje 

turystyczne poprzez wy-

konanie materiałów pro-

mocyjno- informacyjnych 

opatrzonych 

logiem i ha-

słem. Całkowi-

ty koszt reali-

zacji zadania to 

34.086,09zł 

przy dofinanso-

waniu w wyso-

kości 22-

.411,92zł.  

 W ramach działania Odnowa i 

Rozwój Wsi zostały zgłoszony 

projekt „ Turystyczny szlak 

pieszy w Gminie Bisztynek”. 

Zadanie zakłada m.in. remont 

istniejącego ciągu pieszego 

łączącego miejscowości Sątopy 

i Sątopy-Samulewo. Długość 

szlaku pieszego wyniesie 1070 

mb przy szerokości 1,5mb. 

Całkowity koszt realizacji zada-

nia to 275 711,-zł. przy dofinan-

sowaniu w wysokości 179 325,-

zł.  Wszystkie cztery zadania 

zrealizowane będą w 2014r. 

Skwer przy ul. Kolejowej 

Czy Targowisko Miej-

skie zyska nowe oblicze 

i zostanie odnowione? 

Takie szanse stwarza 

program „Mój Rynek” 

ogłoszony przez Mini-

sterstwo Rolnictwa w 

ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiej-

skich. Zgodnie z założe-

niami  programu, targo-
wiska mają być nowo-

czesnymi miejscami 

handlu, gdzie rolnicy 

będą mogli sprzedawać 

swoje produkty w god-

nych warunkach, z za-

chowaniem wszelkich 

standardów sanitarnych 

i weterynaryjnych. W 

chwili obecnej trwają 

prace dotyczące opra-

cowania dokumentacji 

w zakresie przebudowy 

targowiska w Bisztynku. 

Prowadzone prace 

dotyczą opracowania 

projektu budowlano- 

wykonawczego targo-

wiska miejskiego. Opra-

cowywana dokumenta-

cja jest niezbędna w 

celu ubiegania się o 

dofinansowanie.  
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Pozyskano kolejne środki na wyposażenie OKiAL-u w Bisztynku. 

Niedziela Cittaslow w Bisztynku 

Trwa drugi etap 

remontu Ośrodka 

Kultury i Aktyw-

ności Lokalnej w 

Bisztynku, na któ-

ry poza własnymi środkami gminy  

zostały pozyskane fundusze  z Mi-

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Zakończenie prac 

remontowych przewidywane jest 

na koniec października br. Wydat-

ki w 2013r. wyniosą 940 tys.zł. w 

tym 400 tys.zł. z Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pozostanie zakup wyposażenia. 
W lipcu opracowano i złożono kolejny 

wniosek do Programu wieloletniego 

Kultura+ priorytet Biblioteka+. Infra-

struktura Bibliotek. Priorytet ten reali-

zuje pierwszy cel szczegółowy Progra-

mu Wieloletniego Kultura+ jakim jest 

wzmocnienie potencjału i roli gmin-

nych bibliotek publicznych oraz bi-

bliotek publicznych wchodzących w 

skład innych instytucji kultury. Ma na 

celu przekształcenie bibliotek gmin-

nych w nowoczesne centra dostępu 

do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia 

społecznego. 

Łączna wartość projektu to 562.300 

zł z czego kwota dofinansowania 

przez Ministra wynosi 421.700 zł . Ze 

środków tych zostaną zakupione 

meble, sprzęty funkcjonalno- użytko-

we, sprzęt komputerowy, nagłośnie-

nie i oświetlenie sceniczne, wyposa-

żenie biblioteki i innych pracowni 

znajdujących się w instytucji. Realiza-

cja tego etapu przeprowadzona zostanie w 

2014r. i potrwa do końca  maja. 

Co roku w ostatnią niedzie-

lę września w miasteczkach  

przynależących do między-

narodowej sieci  miast Cit-

taslow odbywają się festyny 

mające na celu promocję 

lokalnych  artystów ,ich 

produkty ,ale przede 

wszystkim  integrację 

mieszkańców. Tak też było 

29 września w Bisztynku, 

gdzie tego typu imprezę 

zorganizowano po raz 

pierwszy. 
 Program artystyczny  wypełniły 
występy dzieci  i młodzieży  ze  

Szkoły  Podstawowej w Sąto-

pach ,które zatańczyły popular-

ne tańce ludowe, oraz  śpiewa-

jących  maluchów i solistkek 

Oliwii i Emili  z Ośrodka Kultu-

ry i Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku .Wszystkie dzieci  

zostały  zabrane przez konduk-

torki  z  gimnazjum, w  podróż 

„ wesołym  pociągiem” po na-

szym  miasteczku ,które poka-

zywały, a zarazem odpytywały 

najmłodszych ze znajomości  

miejsc, które są najistotniejsze 

w naszej miejscowości . Na 

koniec przyszedł czas  na zma-

gania sportowe w wersji 

„zabawy naszych dziadków”, 

przygotowanych przez Szkołę 

P o d s t a w o w ą  w  G r z ę -

dzie .Dorośli mogli się zmierzyć 

we wbijaniu gwoździ w pie-

niek ,szatkowaniu kapusty, ubi-

janiu piany czy biegu slalomem 

w gumofilcach .Dzieciaki nato-

miast  przelewały wodę na czas 

z wiadra do wiadra bądź skakały 

przez siebie. Ponieważ zorgani-

zowany festyn miał na celu rów-

nież przybliżenie mieszkańcom  

idei Cittaslow ,Urząd Miejski 

przygotował prosty Quiz  wie-

dzy ,na który  odpowiedzi ,nie 

stanowiły problemu dla osób 

znajdujących się na sali. 
Lokalni artyści przygotowali 

wystawy swoich prac ,można 

było oglądać: 
-wystawę prac malarskich Karo-

liny Lenard z Sątop, 

    W maju 2013r. samorządy Powiatu Bartoszyckiego i Gminy Bisztynek podjęły działania mające na celu  wykonanie przebudowy 

ulicy Kolejowej w Bisztynku. Zgodnie z ustaleniami samorządów partnerem wiodącym w realizacji zadania będzie Gmina Bisztynek. 

Na mocy uchwały i porozumienia  Burmistrz Bisztynka złożył 30.09.2013r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wniosek  pn. 

‘Przebudowa drogi powiatowej nr 1571N  wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolnego w Bisztynku”  o dofi-

nansowanie zadania w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, Bez-

pieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 604 336 zł., spodziewane dofi-

nansowanie w ramach programu to 50% poniesionych kosztów czyli 302 168 zł. 

Powiat Bartoszyc sfinansuje to zadanie w kwocie 151 084 zł, a pozostałe koszty w 

tej samej wysokości stanowiłby udział finansowy  Gminy Bisztynek.   

Wspólne przystąpienie do projektu daje możliwość budowy nowej nawierzchni 

ciągów jezdnych i pieszych, zatoki autobusowej, oznakowania pionowego i poziome-

go, barierek ochronnych wzdłuż kompleksu oświatowego szkół co znacznie zwięk-

szy bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego i kołowego oraz podniesie komfort komunikacyjny. 

 Przebudowa ulicy Kolejowej w Bisztynku, z uwagi na wysoki poziom nakładów inwestycyjnych nie byłaby możliwa do realizacji przez 

Powiat Bartoszycki—Zarządcy drogi. Współdziałanie samorządów i wola dofinansowania z budżetu naszej gminy, pozwoliło nam na 

wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie tej tak bardzo koniecznej inwestycji. 

Złożony wniosek na remont ul. Kolejowej. 
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wały bigos. Nieformalna grupa 

„Gotujmy razem „ z Sątop , 

częstowała krupnikiem, chle-

bem ze smalcem ,ogóreczkami 

małosolnymi oraz orzechami z 

ciasta i ciasteczkami amoniacz-

kami .Tym wszystkim ,którym 

mało było słodkości nie zabra-

kło miodu z pasieki pani Boże-

ny Dąbrowskiej z Sułowa i  z 
Rancza w Pasiecznej Dolinie z 

Nowej Wsi Reszelskiej. 
Zorganizowana po raz pierw-

szy w takiej formie impreza 

niewątpliwie pokazała wszyst-

kim ,że Bisztynek nie przez 

przypadek znalazł się w sieci 

miast Cittaslow,że mamy się 

czym pochwalić ,potrafimy się 

dobrze bawić i zintegrować 

działając na rzecz lokalnej 

społeczności.  

-wystawę prac Aleksandry 

Olszewskiej z Sułowa, 
-biżuterię Wioletty Sadolew-

skiej z Bisztynka, 
- serwetki  Justyny Kwaśniew-

skiej  z Sątop, 

-prace Bogumiły Ryś 

-prace Teresy Maciorowskiej 

-prace Alicji Iwanyk 

-prace Marzeny Magdziarz 
-korzenioplastykę Janusza 

Wiśniewskiego 
-prace dzieci ze Szkoły Podsta-

wowej w Bisztynku 
-prace Małgorzaty Drozdow-

skiej 
Nikt z osób przybyłych na 

Niedzielę Cittaslow nie wy-

szedł głodny ,zadbały o to 

panie ze Szkoły Podstawowej 

w Bisztynku ,które przygoto-

Bisztyńscy samorządowcy zagrali 
charytatywnie. 

Drużyna Gminy Bisztynek (od lewej): Dariusz Białousz, Iwona 

Banach, Krystyna Zawistowska, Oktawiusz Moskalik, Tomasz 
Gach, Zbigniew Filipczyk, Adrian Porydzaj, Marcin Patrejko, 

Edward Adamus, Marek Gach, Jerzy Subocz. 

7 września 2013r. w Bartoszycach odbył się Charytatywny 

Turniej Piłki Nożnej Samorządów Powiatu Bartoszyckiego 

o Puchar Organizatora wzięli w nim udział Samorządowcy 

z Bisztynka. 
Charytatywny turniej, mający na celu pozyskanie środków na lecze-

nie Julka Trzonowskiego oraz Huberta Dądzika odbył się w ramach 

drugiego sportowo- rekreacyjnego pikniku rodzinnego z cyklu „Dni 
Osadnika”. W samorządowych zmaganiach  Gmina i Miasto Biszty-

nek zajęła honorowe II miejsce. Najstarszym zawodnikiem był zaś 

Edward Adamus.  

Zawody sportowo– pożarnicze Grzęda 2013. 

W dniu 30 czerwca br. w 

Gminie Bisztynek odbyły 

się zawody pożarnicze. 

Zmagania Strażaków 

Ochotników są już trady-

cją  sięgającą kilkudziesię-

ciu lat. Gospodarzem tego-

rocznych zawodów, w których 

zmagało się 16 drużyn była  

jednostka OSP Grzęda. Do 

zawodów przystąpiło 8 drużyn 

seniorów, 7 drużyn młodzie-

żowych i 1 kobieca. 
Miejsko- gminne zawody spor-

towo pożarnicze otworzył 

Prezes Oddziału Powiatowego 

OSP RP w Bartoszycach, a 

zarazem Burmistrz Bisztynka 

Jan Wójcik witając Strażaków 

Ochotników i zgromadzonych 

widzów oraz życząc zdrowej 

rywalizacji. Następnie zasłuże-

ni druhowie zostali uhonoro-

wani medalami i odznaczenia-

mi. Złoty medal „Za Zasługi 

dla Pożarnictwa otrzymał dh 

Stanisław Rogalski (OSP Sąto-

py), Brązowy medal „Za Zasłu-

gi dla Pożarnictwa otrzymali: 

dh Dominik Aftyka (OSP 

Grzęda), dh Artur Kuberski 

(OSP Troszkowo), dh Marcin 

Capłap (OSP Troszkowo), 

dh Damian Borecki (OSP 

Troszkowo), dh Damian 

Ziółkowski (OSP Troszko-

wo), dh Rafał Ziółkowski 

(OSP Troszkowo). Ponadto 

wręczono również odzna-

czenia „Wzorowy Strażak”. 
Strażacy Ochotnicy zmagali 

się w następujących konkuren-

cjach sportowo- pożarniczych: 

sztafeta z przeszkodami 7 x 

50m oraz ćwiczenia bojowe, 

na które składały się: rozwinię-

cie i podłączenie węży oraz 

puszczenie wody w celu obró-

cenia tarczy oraz przewróce-

nia pachołków. O zwycięstwie 

decydował czas wykonania 

zadań. Najlepszą formą wyka-

zała się jednostka OSP Biszty-

nek uzyskując wynik ogólny 
II miejsce zajęło OSP Troszko-

wo, III miejsce OSP Grzęda. 

Wśród drużyn młodzieżowych 

I miejsce zajęła OSP Unikowo, 

II miejsce OSP Paluzy, III miej-

sce OSP Wozławki. Kobieca 

drużyna OSP Wozławki okaza-

ła się bezkonkurencyjna (w 

dosłownym tego słowna zna-

czeniu bowiem nie zgłosiła się 

żadna inna drużyna kobieca) i 

zajęła I miejsce. 
Drużyny uczestniczące w za-

wodach otrzymały pamiątkowe 

dyplomy, dodatkowo drużyny 

młodzieżowe oraz kobieca 

otrzymały nagrody ufundowa-

ne przez Burmistrza Bisztynka.  
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W tym roku już po raz 8 odbyły się 

rozgrywki w piłkę nożną. Reprezen-

tacje sołectw i rad osiedlowych 

Gminy Bisztynek rywalizowały w 4 

turniejach o Puchar Burmistrza 

Bisztynka. Turnieje odbywały się w 

Troszkowie, Sułowie, Troksach, zaś 

ostatni finałowy turniej w Paluzach. 

Najlepszą drużyną została reprezentacja 

Sołectwa Troszkowo. Meczom piłki noż-

nej towarzyszył piknik zorganizowany 

przez mieszkańców Paluz. Puchar zwy-

cięzcom wręczyła Zastępca Burmistrza Bisztyn-

ka Pani Krystyna Zawistowska oraz Przewodni-

czący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Filipczyk. 

Tytuł „Króla Strzelców” oraz pamiątkową 

statuetkę otrzymał  Waldemar Bulla z Trosz-

kowa, a tytuł „Najlepszego Bramkarza” oraz 

pamiątkową statuetkę Kamil Walendziak z 

Troszkowa.  Pamiątkowe statuetki otrzymali 

też sołtysi sołectw w których odbywały się 

turnieje. Po wręczeniu nagród przyszedł czas 

na pierwszy, historyczny mecz piłkarski Sołty-

si- Radni. Kapitanem zespołu radnych był 

Edward Adamus zaś kapitanką zespołu sołty-

sów Agnieszka Kobryń. Mecz ten zadedyko-

wany został ciężko choremu Kacprowi Czer-

niawskiemu.  

VIII Rozgrywki w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bisztynka. 

Wyniki wszystkich spotkań rozegranych w Paluzach. 

1.SUŁOWO-TROSZKOWO 1:4 

2.PALUZY-TROKSY 4:1 

3. ŁĘDŁAWKI - TROSZKOWO 1:2 

4. SUŁOWO - UNIKOWO 1:3 

5. PALUZY - TROSZKOWO 0:2 

6. ŁĘDŁAWKI - UNIKOWO 1:0 

7. SUŁOWO - SATOPY-SAMULEWO 3:0 vo 

8. RADNI - SOŁTYSI 3:1 (0:1 - Moskalik, 1:1 - Subocz, 2:1 - Gach, 3:1 - Depta) 

Ostateczna tabela 

Miejsce Drużyna Ilość meczów Punkty Bramki 

1. Troszkowo 7 21 30:4 

2. Łędławki (Burza Łędławki) 7 18 17:7 

3. Paluzy (Huragan Paluzy) 7 13 8:5 

4. Unikowo 7 9 6:15 

5. Grzęda (OSP Grzęda) 7 6 1:10 

6. Sątopy-Samulewo 7 5 6:10 

7. Sułowo (Zryw Sułowo) 7 4 9:14 

8. Troksy (Sępy Troksy) 7 3 8:20 

VIII SOŁECKIE ROZGRYWKI W PIŁKĘ NOŻNĄ SĘDZIOWAŁ - Brygoła Tomasz  


