
Gmina Bisztynek  

ma nowy herb. 

W tym numerze: 

Gmina Bisztynek ma nowy 

herb. 
2-3 

Zmiany w systemie oświaty 4 

Żłobek w Bisztynku 4 

Adaptacja budynku Przed-

szkola Samorządowego na 

MOPS. 

4 

Dofinansowanie na utwo-

rzenie PSZOK. 
4 

Sątopy obchodziły 680-lecie. 5 

Wojewódzkie obchody 

Dnia Sołtysa. 
5 

Liderzy w hodowli bydła 

mlecznego. 
6 

Czempionki w hodowli 

Państwa Stefańskich. 
6 

Spotkanie Burmistrza z 

nowonarodzonymi miesz-

kańcami. 

7 

 Spotkanie informacyjno– 

szkoleniowe. 
7 

Planeta Płci. 8 

Dzień Ziemi Warmińskiej 9 

Przedszkolaki z Bisztynka 

jako mali WiIELCY ratowni-

cy. 

10 

Benefis MOZAIKI 11 

Soki i Musy w SP w Bisztyn-

ku. 
12 

II Turniej charytatywny 14 

 i wiele innych...  

  

   Bisztynek /Kwiecień 2017, NR 1 (4)                                              Pismo bezpłatne ISSN 2083 -1846 

Rada Miejska w Bisztynku 31 marca br. na 

XXVII sesji podjęła uchwałę  o ustanowieniu 

herbu, flagi i pieczęci Gminy Bisztynek 

/ str.2-3  

Przygotowana 

przez Minister-

stwo Edukacji 

reforma oświaty 

wprowadziła 

szereg nowych 

rozwiązań w 

organizacji i nauczaniu, obligując samorządy do 

wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiają-

cych wdrożenie zmian, które to wejdą w życie z 

początkiem roku szkolnego 2017-2018 tj. od 

września 2017r. / str.4 

Zmiany w systemie 

oświaty. 

680-lecie Sątop. 
5 lutego 2017r. wieś Sątopy (gm. Bisztynek) 

obchodziła swoje 680-lecie. / str.5 

Fot. A. Grabowski 
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Gmina Bisztynek ma nowy herb 

31 marca 2017r. odbyła się 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w 

Bisztynku, podczas której usta-

nowiono herb, flagę i pieczęcie 

Gminy Bisztynek. 

Dotychczas używany herb przedsta-

wiał w polu czerwonym złoty pasto-

rał biskupi przepasany niebieską 

wstęgą, wbity w szarą skałę w pod-

stawie tarczy. 

Prace nad nowym herbem Bisztynka 

rozpoczęły się w 2016r. Zgodnie z 

ustawą o odznakach i mundurach 

(Dz.U. z 2016r. poz.38) stanowione 

przez jednostki samorządu teryto-

rialnego symbole muszą pozostawać 

w zgodzie z zasadami heraldyki i 

weksylologii oraz z miejscową tra-

dycją historyczną, a wykorzystywa-

nie herbu powinno być poprzedzo-

ne uzyskaniem pozytywnej opinii 

Komisji Heraldycznej działającej 

przy Ministrze Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji.  

Herb jakim do tej pory posługiwała 

się Gmina Bisztynek nie posiadał 

przeprowadzonej kwerendy histo-

ryczno- heraldycznej, dlatego też 

władze zleciły przygotowanie takiej 

kwerendy historykowi. 

W przygotowanej przez Wojciecha 

Tutaka (historyka i heraldyka) eks-

pertyzie historyczno- geograficzno- 

heraldycznej wskazano, iż: 

„Na podstawie przesłanek historycz-

nych oraz faktu, iż pierwotny herb 

Bisztynka był nadany przez biskupa 

warmińskiego Henryka III Sorboma i 

był używany przez blisko 100 lat, do 

przejęciu Księstwa Warmińskiego 

przez Koronę Polską i użytkowanie go 

w tym samym kształcie, przez kolejne 

350 lat – łącznie 450 a nawet jeszcze 

przez kolejne 100 lat (do końca XIX 

w /?/) i jako taki powinien nadal być w 

obiegu publicznym. Tym bardziej, iż 

herb w najstarszej wersji jest przyta-

czany w pomnikowym dziele Miasta 

Polskie w Tysiącleciu (patrz przypis nr 

11 niniejszej pracy). Taki też herb 

podaje prof. M. Gumowski w swojej 

publikacji – Herby miast polskich. Pro-

fesor uważany jest za jednego z naj-

większych znawców z tej dziedziny. 

Herb ten ściśle też koresponduje z 

herbem miejskim, z tego samego okre-

su - Biskupca (Reszelskiego), który nie 

był zmieniany od blisko 650 lat. 
Powołując się na wywody prof. Mariana 

Gumowskiego, przytoczę w całości Jego 

uwagi dotyczące Bisztynka zawarte w 

publikacji z 1939 r.  - Pieczęcie i herby 

miast pomorskich 
… BISZTYNEK miasto na War-

mii w Prusach Wschodnich, zwane po 

niemiecku Bischofstein, założone zosta-

ło około 1385 r. przez biskupa war-

mińskiego Henryka von Soerbaum 

podobnie jak Biskupiec i tak samo herb 

Opis herbu – w polu błękitnym tarczy późnogotyckiej typu 

hiszpańskiego, tarcza z herbem osobistym biskupa Henry-

ka III Sorboma (w polu czerwonym, srebrny mur łamany w 

kształcie dwustronnych schodów), za nią złoty pastorał 

biskupi w skos na opak ze zwieszającą się z niego chustą 

srebrną (panisellus) o trzech chwostach.  

 Symbolika barw 

Użyte w projektach herbu i flagi Gminy Bisztynek barwy mają znaczenie 

symboliczne.   Z barwami tymi należy wiązać, obok symboli chrześcijań-

skich inne znaczenia, m.in.: cnoty i cechy charakteru, ciała niebieskie, 

kamienie szlachetne, metale i żywioły: 
BŁĘKIT (lazur) – wyraża wartości związane ze spokojem, potocznie 

oznacza powietrze i wodę. Jest symbolem pokoju, nieba, wiary, lojalności, 

wierności, stałości, obfitości, zdrowia, i organizacji o pokojowych aspira-
cjach. W chrześcijaństwie symbolizuje pobożność maryjną. Planeta We-

nus, kamień – szafir, metal – miedź oraz żywioł – powietrze. 
SREBRO (biel) – obecnie jest kojarzony jako połączenie wszystkich 

barw. Biel symbolizuje czystość, niewinność, prawdę, objawienie, pokój, 

pokorę. Planeta Księżyc, kamień perły, metal – srebro oraz żywioł wody i 

pokoju. 
ZŁOTO (żółcień) – symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha 

Świętego, glorię, zmartwychwstania, szlachetność, wiarę, stałość, mą-

drość, wspaniałomyślność, życzliwość oraz oświecenie, inteligencję, za-

sobność, świetlaną przyszłość. Planeta – słońce, kamień topaz. Metal - 

złoto. Żywioł – światło. 
PURPURA (czerwień) – jest barwą Zbawiciela, Boga Ojca, symbolem 

męczeństwa  i pokuty, dobroci, hojności, mądrości, dumy i umiarkowania. 

Przypisuje się ją Jowiszowi, ametystowi, cynie i chmurom.  

założyciela umieściło w swojej tarczy. 

Herb miejski wyobraża zatem tarczę 

ze stopniami, a poza nią pastorał 

biskupi ukośnie położony z trzema 

spadającymi frenzlami Taki herb 

widzimy na najstarszej pieczęci, po-

chodzącej z końca może XIV w., 

która ma napis : s + civium + de + 

bisßoffstein (49 m/m). Pieczęci tej 

używało miasto długie wieki, gdyż nie 

znane są inne stemple, aż dopiero z 

XVIII wieku i to z czasów porozbioro-

wych. Sprawiona wówczas pieczęć 

sądowa usunęła zupełnie herb bisku-

pi, a zostawiła tylko pastorał stojący 

pionowo na skale, mający rozwianą 

na prawo wstęgę i orła pruskiego nad 

sobą. Pieczęcie zaś nowsze, od końca 

XIX w. nie mają nawet orła, tylko 

sam pastorał na skale, jakby herb 
mówiący miasta. Nazwa ta i skała w 

herbie odnosić się mają do eratyczne-

go bloku skalnego istniejącego rzeczy-

wiście pod miastem. Ustaliło się na-

wet mylne przekonanie, że schody w 

tarczy to także ta skała eratyczna, od 

której nazwa miasta pochodzi. Poza 

tym wszyscy autorowie prócz Seilera 

mylnie ten herb rysują, albo odwraca-

ją pastorał w przeciwną stronę jak 

Vossberg i Siebmacher, albo opusz-

czają tarczę biskupią i ustalając herb 

XVIII wieczny jak Hupp. Tymczasem 

herb winien mieć białe stopnie na 

czerwonej tarczy, złoty pastorał z 

białą wstęgą i tło niebieskie… 
Eksponowanie herbu niemiec-

kiego z końca XIX w. (z pastorałem 

wbitym w skałę) jest      o tyle niefor-

tunne, iż herb ten koresponduje 

wyłącznie z niemiecką nazwą mia-

sta - Bischofstein  (Biskupi Kamień). 

Ponadto wielki głaz narzutowy, 

leżący nieopodal miasta nosi popu-

larną nazwę „Diabelskiego Kamie-

nia” (również po niemiecku) a 

związane z nim legendy i mity są 

jak najbardziej pejoratywne dla tak 

zbożnego celu jakim była fundacja 

kościelna nowego miasta. 
 Również założenia i wnioski 

wypracowane przez I Krakowskie 

Kolokwium Heraldyczne w sprawie 

symboliki samorządowej III Rzeczy-

pospolitej z 2000 r. mówią o priory-

tecie dla herbów najstarszych na-

wiązujących do staropolskich her-

bów lub najdłużej używanych. Rów-

nież jednym z zaleceń, które powin-

no być respektowane, jest nie przy-

woływanie herbów  z obcych nadań, 

z okresu rozbiorów.” 
W wyniku przeprowadzo-

nych prac wypracowany został 

herb, znacznie różniący się od 

dotychczas używanego, który 

posiada umocowanie w postaci 

rzetelnie przeprowadzonej kwe-

rendy historycznej zgodnej z 

miejscową tradycją historyczną. 

Herb ten został pozytywnie oce-

niony przez Komisję Heraldyczną 

oraz pozytywnie zaopiniowany 

przez Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji.  
V

o
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O. Hupp, Königreich Preußen, Wappen der Städte, Flecken und Dörfer. Ostpreußen, Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Frankfurt am 

Main, 1896-1898 

źródło: Ekspertyza Historyczno– Geograficzno– Heraldyczna, autor: Wojciech Tutak 

Flaga o klasycznych proporcjach płata, tj. 5 : 8, heraldyczna. Na 

błękitnej materii w części czołowej płata (na środku połowy flagi 

przy drzewcu) umieszczono godło herbowe wysokości 4/5 sze-

rokości płata (tarcza z herbem osobistym biskupa Henryka III Sorbo-

ma: w polu czerwonym, biały mur łamany w kształcie dwustronnych 

schodów, za którą żółty pastorał biskupi w skos na opak ze zwiesza-

jącą się z niego chustą białą).  

Pieczęcie Gminy Bisztynek mają kształt okrągły o średnicy 36 mm. W 

otoku złożonym z dwóch linii ciągłych majuskulny napis. Dywizor w kształ-

cie krzyżyka położony centralnie (w środkowej części łuku górnego oto-

ku). 

Odtworzone wzorce herbu używane na przestrzeni dziejów 
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Zmiany w systemie oświaty. 
Przygotowana przez Ministerstwo Edukacji re-

forma oświaty wprowadziła szereg nowych roz-

wiązań w organizacji i nauczaniu, obligując samo-

rządy do wprowadzenia regulacji prawnych 

umożliwiających wdrożenie zmian. 

Zmiany czekają uczniów podstawówek, gimnazjów i 

liceów. Wprowadzona  przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej reforma edukacji stopniowo wchodzi w 

życie. Wprowadzone w życie nowe przepisy oświatowe 

zmieniają strukturę wszystkich szkół. Zmiany obejmą 

wszystkie szczeble edukacyjne - od szkół podstawowych 

po szkoły ponadpodstawowe. W tych pierwszych nauka 

wydłużona zostanie do ośmiu lat. Gimnazja będą wyga-

szane, a tegoroczni szóstoklasiści  z dniem 1 września 

2017 roku rozpoczną naukę w klasach siódmych. O rok 

dłużej będą się również uczyć uczniowie liceów i techni-

ków. Zasadnicze szkoły zawodowe zastąpią dwustopnio-

we szkoły branżowe. Już od 1 września 2017 roku do 

szkół branżowych I stopnia pójdzie pierwszy rocznik 

uczniów. Jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę 
w szkole branżowej II stopnia, która zakończy się zawo-

dową maturą. 

Zmiany dla szkół podstawowych zaczną się od roku 

szkolnego 2017/2018. Natomiast w liceach i technikach 

reforma będzie wprowadzana w latach 2019/2020 - 

2023/2024. 

Co w związku z wprowadzoną reformą edukacji 

zmieni się  w placówkach oświatowych funkcjo-

nujących w gminie Bisztynek. 

Obecnie na terenie Gminy i Miasta Bisztynek funkcjonu-

je: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku, 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku, 

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Towarzystwa Leśnego 

w Grzędzie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Sątopach, Punkt Przedszkolny w Sątopach oraz Przed-

szkole Samorządowe w Bisztynku. W wyniku reformy 

szkoły podstawowe będą liczyły osiem klas, a  gimna-

zjum zostanie wygaszone. Oznacza to, że uczniowie 

kończący klasę VI otrzymają promocję do klasy VII szko-

ły podstawowej, a do klas pierwszych gimnazjalnych nie 

będzie prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018-

2019 ostatni rocznik uczniów  klas III ukończy gimna-

zjum, a szkoły podstawowe będą funkcjonowały w pełni 

tj. z oddziałami I-VIII. Obecnie Szkoła Podstawowa w 

Bisztynku i Gimnazjum Publiczne w Bisztynku funkcjonu-

ją w oddzielnych budynkach połączonych ze sobą łączni-

kiem. W wyniku wdrażania zmian w budynku szkoły 

podstawowej na parterze funkcjonował będzie żłobek 

(dot. wniosku pn. „Adaptacja wydzielonej części budynku 

Szkoły Podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka wraz 

z wyposażeniem, więcej na ten temat czyt. obok) oraz 

Przedszkole, na I piętrze znajdować się będzie Przedszko-

le Samorządowe (przeniesione w związku z realizacją 

zadania dot. przystosowania budynku Przedszkola Samorzą-

dowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

więcej na ten temat czyt. obok), na drugim piętrze znajdo-

wać się będą klasy I-III szkoły podstawowej. W budynku 

gimnazjum znajdować się będą klasy IV-VIII szkoły pod-

stawowej i klasy gimnazjalne do  czasu całkowitego wy-

gaśnięcia. 
Szkoła Podstawowa w Bisztynku będzie miała do dyspo-

zycji dwie sale sportowe, z jednej będą korzystali 

uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Bisztynku, 

natomiast z drugiej uczniowie klas I-III oraz Przedszkola-

ki./ J. Wójcik 

Żłobek w Bisztynku. 

Gmina Bisztynek podjęła starania o 

uzyskanie dofinansowanie na stworze-

nie oddziału żłobkowego. 
Gmina aplikowała o środki w konkursie 

Maluch Plus 2017  ogłoszonym przez Mini-

ster Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3, który zakładał dofinansowanie w formie 

dotacji  z budżetu państwa działań na rzecz 

rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki 

nad dziećmi w wieku do 3 lat. Na wnio-

sek pn. „Adaptacja wydzielonej części 

budynku Szkoły podstawowej w Bisztyn-

ku na urządzenie żłobka wraz z wyposa-

żeniem” Gmina Bisztynek otrzymała 

dofinansowanie w kwocie  196.440zł.  

Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej na adaptację 

wydzielonej części szkoły podstawowej 

na żłobek. Opracowana dokumentacja 

będzie stanowiła podstawę uzyskania 

pozwolenia na zmianę przeznaczenia 

sposobu użytkowania oraz wykonania 

robót budowlanych./R. Rysztowski 

Adaptacja budynku Przedszkola Samorządowego na 

MOPS. 

Wypracowany w roku 2016r. Lokalny 

Program Rewitalizacji sieci miast Cit-

taslow obejmuje działania rekomen-

dowane przez 14 miast należących do 

sieci. (pisaliśmy o tym w grudniowym Biu-

letynie nr 4/4 2016) Jednym z działań zapla-

nowanych przez miasto Bisztynek jest po-

prawa dostępności usług społecznych po-

przez modernizację i adaptację budynku 

obecnego Przedszkola Samorządowego w 

Bisztynku na Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Z tym zamierzeniem wiąże się 

konieczność przeniesienia przedszkola. 

Zakłada się, że I piętro Szkoły Podstawo-

wej w Bisztynku zostanie zaadaptowane 

na potrzeby przedszkolaków. Do 15 maja 

br. wykonane zostaną prace projektowe 

zakładające opracowanie dokumentacji 

dot. adaptacji budynku przedszkola na 

MOPS. /R. Rysztowski 

Fot. UM Bisztynek 

Pozyskano dofinansowanie na utworzenie Punktu     

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Kętrzyński Związek Międzygminny– 

Gospodarka Odpadami, do którego 

należy Gmina Bisztynek otrzymał 

dofinansowanie na budowę punktów 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) dla Gminy 

Barciany, Miasta i Gminy Bisztynek, 

Gminy Kętrzyn i Miasta Kętrzyn.  
W związku z tym, Międzygminny Zakład 

Kompleksowego Przerobu Odpadów Ko-

munalnych „Sękity” Sp. z o.o. zostanie 

rozbudowany o PSZOK. Teren zostanie 

utwardzony, powstanie pomieszczenie 

magazynowe na odpady oraz przedmioty 

do ponownego użycia z wydzieloną czę-

ścią napraw,  wiata, najazdowa waga sa-

mochodowa, budynek socjalno– biurowy 

oraz ścieżka edukacyjna. Wykonane zosta-

ną instalacje, infrastruktura towarzysząca, 

sieci i przyłącza. / A. Porydzaj 
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Sątopy obchodziły 680-lecie. 

Wojewódzkie Obchody Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach 

5 lutego 2017r. wieś Sątopy (gm. Bisztynek) obchodziła swoje 680-

lecie. Z tej okazji w kościele pw. Św. Jodoka odbyła się uroczysta 

Msza Św, w której udział wzięły władze gminy oraz mieszkańcy. 

Po mszy św. wszyscy przybyli mogli wysłuchać prezentacji dot. historii Sątop 

przygotowanej przez P. Andrzeja Grabowskiego- miłośnika i propagatora 

lokalnej historii. List gratulacyjny skierowany do Sołtys Sątop oraz mieszkań-

ców odczytał Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak. Aby uczcić rocznicę przy 

wjeździe do Sątop wzdłuż parkanu otaczającego Kościół zamontowany został 

baner.  Goście przybyli na uroczystość otrzymali pamiątkowe kubki opatrzo-

ne indywidualnymi podpisami. Osobom zaangażowanym w organizację uro-

dzin dziękował mieszkaniec Sątop, oficer 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechani-

zowanej w Bartoszycach mjr Ryszard Chęciński. /J. Kobryń 

Sątopy (Santopen) - leżą 9 kilometrów od Bisztynka w kierunku Reszla. Miej-

scowość ta zawdzięcza swą nazwę swemu zasadźcy - Prusowi Santopowi. Akt 

lokacyjny nosi datę 2 lutego 1337 roku. Była to wieś czysto pruska. Kościół 

wybudowano jeszcze w XIV wieku. Od początku istnienia parafii istniała tam 

też szkoła. W 1789 roku jej nauczycielem był tu Jan Malecki -organista. Zara-

biał rocznie 33 talary i 34 grosze oraz daniny w naturze. Obecny gmach ko-

ścioła w Sątopach pochodzi z XV wieku. Jest to zabytek II grupy. Do parafii 

sątopskiej w połowie XIX wieku należały wsie: Koprzywnik, Nisko, Samule-

wo, Świdówka, Tarniny i Wojkowo. Dziś w Sątopach istnieje Szkoła Podsta-

wowa im. Marii Konopnickiej. Kościół w Sątopach jest pod wezwaniem Świę-

tego Jodoka. / źródło A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

3 marca br. na zaproszenie Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina ponad tysiąc sołtysów wzięło udział w pierwszym 

Samorządowym Dniu Sołtysa na Warmii i Mazurach, który miał miejsce w salach EXPO Mazury SA w Ostródzie.  

Najbardziej aktywnym sołtyskom i sołtysom marszałek wraz z podziękowaniami wręczył wyróżnienia. Uroczystość została przygotowana z myślą o 

docenieniu roli i znaczenia pierwszych przedstawicieli władzy samorządowej dla środowiska wiejskiego. 

Gminę Bisztynek podczas uroczystości reprezentował Burmistrz Marek Dominiak, Sołtys Nowej Wsi Reszelskiej Jadwiga Kuźlik, Sołtys Księżna 

Barbara Gudrian- Siedlanowska, Sołtys Troszkowa Grzegorz Bugaj, Sołtys Sułowa Mirosława Wapniewska, Sołtys Łędławek Rafał Raniszewski, Soł-

tys Paluz Bożena Depta, Sołtys Unikowa Grzegorz Moskalik oraz podinspektor ds. rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bisztynku Anna Sommerfeld. A. 

Sommerfeld 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. A. Grabowski 

Fot. UM Bisztynek 
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 20 marca br. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się 

spotkanie z hodowcami bydła mlecznego z powiatu 

bartoszyckiego, którzy osiągają wysokie wyniki w 

produkcji mleka. Organizatorem spotkania była Polska 

Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region 

Oceny Bydgoszcz Oddział w Olsztynie oraz Warmińsko-

Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie.  

Wśród wyróżnionych hodowców z Gminy Bisztynek  znaleźli 

się:  

Pan Tatarczak Jerzy – średnia roczna wydajność 9399kg 

mleka/krowy 

Pan Tatarczak Marek – średnia roczna wydajność 9382kg 

mleka/krowy 

Pan Górczany Andrzej  wraz z małżonką– średnia roczna 

wydajność 8590kg mleka/krowy 

Pan Sadziak Sławomir wraz z małżonką – średnia roczna 

wydajność 8438kg mleka/krowy 

Pan Potasznik Zbigniew wraz z małżonką – średnia rocz-

na wydajność 8436kg mleka/krowy  

Pan Tatarczak Jerzy został również wyróżniony przez Staro-
stę Bartoszyckiego za wysokie osiągnięcia w produkcji mleka 

na poziomie powiatu bartoszyckiego. /A. Sommerfeld 

Liderzy w hodowli bydła mlecznego. 

Czempionki w hodowli Państwa Stefańskich. 

Państwo Anna i Marek Stefańscy prowadzą wspólnie 90 – 

cio hektarowe gospodarstwo rolne „Animark” w miejsco-

wości Kokoszewo, które od ok. 23 lat specjalizuje się w  

hodowli bydła mlecznego rasy ZB tj. polskiej czarno – 

białej (Stado w chwili obecnej liczące  60 szt.) Hodowcy 

należący do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów 

Mleka po raz pierwszy wzięli udział w wystawie zwierząt hodowla-

nych w 2011 roku na których zdobyli pierwsze wyróżnienie 

(czempionat) za krowę pochodzącą z ich gospodarstwa.  
W tym roku w dniach 11-12 lutego w Ostródzie podczas Mazur-

skich Agro Show Ostróda 2017 3 krowy z hodowli naszych go-

spodarzy zajęły podium: tytuł Czempionki, tytuł wice czempionki  

oraz tytuł wice czempionki II. Córki Państwa Stefańskich - Kamila i 

Amelia również biorą udział w tychże wystawach prezentując w 

tym roku cieliczkę o imieniu Simona w „Konkursie Młodego ho-

dowcy” za co otrzymały wyróżnienie. Do konkursu krowy w go-

spodarstwie są starannie selekcjonowane pod względem różnych 

parametrów, po wyborze tej właściwej właściciele muszą poświę-

cić wiele czasu na odpowiednie przygotowanie kandydatek, cała 

„kosmetyka” przygotowująca zwierzęta do wystawy może zająć 

nawet kilka tygodni, a jest to nie łatwe zadanie zarówno dla właści-

cieli jak i przyszłych czempionek wystawy. /A. Sommerfeld 

Fot. P. Cichurski 

Fot. Archiwum P. Stefańskich 

Fot. P. Cichurski Fot. P. Cichurski 
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Spotkanie informacyjno– szkoleniowe. 

Spotkanie Burmistrza z nowonarodzonymi mieszkańcami i ich rodzinami. 

 17 stycznia br. odbyło się 

spotkanie Burmistrza Bisz-

tynka z dziećmi urodzonymi 

na terenie Gminy i Miasta 

Bisztynek w IV kwartale 

2016r. oraz ich rodzinami.  

22 kwietnia 2016r. odbyło się 

pierwsze spotkanie, podczas któ-

rego Burmistrz powitał 13 dzieci, 

wśród których było 8 chłopców 

i 5 dziewczynek. 

14 lipca 2016r. odbyło się drugie 

spotkanie, podczas którego Bur-

mistrz uhonorował również 13 

dzieci: 8 chłopców i 5 dziewczy-

nek. 

21 października 2016r. Burmistrz 

uroczyście powitał 14 dzieci, 

wśród których było 8 dziewczy-

nek i 6 chłopców. 
W spotkaniu 17 stycznia udział 

wzięły dzieci urodzone w IV 

kwartale 2016r. oraz ich rodziny. 

Obecne były także babcie, co nas 

bardzo cieszy. Zachęcamy całe 

rodziny do uczestniczenia w tych 

wyjątkowych spotkaniach. Bur-

mistrz Bisztynka Marek Dominiak 

powitał  12 dzieci, 5 dziewczynek 

i 7 chłopców, wręczając listy gra-

tulacyjne oraz pamiątkowe koce. 

Po części oficjalnej na Rodziców 

czekał poczęstunek. Organizowa-

ne spotkania są bowiem okazją do 

wspólnej wymiany doświadczeń 

pomiędzy Rodzicami, ale też bez-

p o ś r e d n i e j  r o z m o w y 

z Burmistrzem i przedstawienia 

spostrzeżeń dot. gminy i nie tylko 

z punktu widzenia rodzica. /J. 

Kobryń 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

21 marca br. odbyło się spotkanie informacyjno- szkoleniowe w 

związku z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków na dzia-

łania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 

Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”. 
Spotkanie, które poprowadziły Panie działające w LGD dotyczyło moż-

liwości pozyskania dofinansowania na następujące działania: 

Zakładanie działalności gospodarczej START UP- 700 000 zł. 

Zakładanie działalności gospodarczej START UP – wsparcie kierowane 

wyłącznie do Wnioskodawców zaliczanych do grupy defaworyzowanej 

określonej w LSR- 250 000 zł. 

Rozwijanie działalności gospodarczej- 886 837 zł. 

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego- 800 000zł. 

Tworzenie sieci podmiotów prowadzącym działalność na obszarze obję-

tym LSR- 80 000zł. 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- 1 200 000zł. 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego- 500 000zł. 

Aktualne informacje o naborach znajdują się na stronie Warmińskiego 

Zakątka: warminskizakatek.com.pl oraz stronie Gminy Bisztynek 

www.bisztynek.pl 

/ J. Kobryń 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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Planeta Płci. 

10 marca br. w sali wi-

dowiskowej Ośrodka 

Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku 

świętowano Dzień Ko-

biet i Mężczyzn. W pro-

gramie imprezy znalazł się 

recital Tatyany Getman 

wokalistki pochodzącej z 

miasta partnerskiego Zele-

nogradsk leżącego w Ob-

wodzie Kaliningradzkim 

Federacji Rosyjskiej. Woka-

listka zaprezentowała utwo-

ry m.in. Anny German i Ałły 

Pugaczowej. Niespodzianką 

dla wszystkich przybyłych 

był występ wokalny zespołu 

składającego się z Burmi-

strza Bisztynka Marka Do-
miniaka, sołtysów, radnych, 

urzędniczek Urzędu Miej-

skiego w Bisztynku oraz 

pracownic Ośrodka Kultury 

i Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku. Zaprezentowali 

oni m.in. przebój gwiazdy 

Disco Polo Zenona Marty-

niuka „Twoje oczy zielone”. 

J. Kobryń 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Imieniny Sienkiewicza 

19 stycznia przypadają imieniny Henryka. Z tej okazji uczniowie klasy Vb 

wraz z wychowawczynią, katechetką i bibliotekarką szkolną udali się pod 

pomnik Henryka Sienkiewicza, gdzie złożyli kwiaty. To taka nasza nowa 

tradycja.  Mamy zamiar w tym roku podobnie uczcić urodziny naszego pisarza, któ-

re wypadają 5 maja.  
W ramach obchodów imienin Sienkiewicza odbywa się jeszcze konkurs plastyczno- 

literacki polegający na dopisaniu własnego zakończenia powieści "W pustyni i w 
puszczy" i zilustrowaniu tego. Konkurs organizuje nauczyciel plastyki i bibliotekarz. / 

M. Magdziarz 

Fot. SP Bisztynek 

Szkoła Podstawowa w Sątopach. 

Tłusty czwartek. 

Tłusty Czwartek w Szkole Podstawowej w Sątopach 

obchodzony był tradycyjnie. Uczniowie i pracownicy 

szkoły poczęstowani zostali przez członków Samorządu 

Uczniowskiego pysznymi pączkami ufundowanymi w tym 

roku przez panią radną Annę Kiełpińską. Mimo, że pączki 

można kupić przez cały rok, to właśnie w Tłusty Czwartek 

smakują wyjątkowo i zjadane są w rekordowych ilościach 

bez wyrzutów sumienia:) /SP Sątopy 

Fot. SP Sątopy 
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Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Dzień Ziemi Warmińskiej. 

Fot. J. Kobryń 

Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Dzień Języka Ojczystego. 

21 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Bisztynku  miało 

miejsce bardzo ważne wydarzenie. Tego dnia osoby zebrane w 

sali gimnastycznej uczestniczyły w apelu z okazji Dnia Patro-

na, czyli Ziemi Warmińskiej. 
 Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili : burmistrz Bisztynka p. 

Marek Dominiak, sekretarz GiM p. Iwona Banach, skarbnik GiM p. Elż-

bieta Banaszkiewicz, aspirant sztabowy p. Arkadiusz Czeczko oraz 
p.  Edyta Danilczuk z  Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Podczas 

spotkania przedstawiono widzom bardzo ciekawy i różnorodny pro-

gram artystyczny, którego dodatkowym atutem była przepiękna dekora-

cja autorstwa p. Marii Buszkiewicz.  Całościową formułę apelu opraco-

wała p. Ewa Symanowicz. Zebrani obejrzeli inscenizację legendy war-

mińskiej Ireny Kwintowej pt. „O psotnym kłobuku, Warmińskim Wie-

trze, Annie rybaczce i dzielnym Marcinie” w wykonaniu uczniów klas V-

tych i VI-tych oraz pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Bisz-

tynku. Nad przygotowaniami i sprawnym przebiegiem przedstawienia 

czuwały panie: Jolanta Szymonowicz i Małgorzata Pyrczak (pracownica 

DPS-u).   Zespół muzyczny w składzie: Joanna Szymczak, Klaudia Korna-

towska, Dagna Matejunas i Olga Blank zaprezentował się w piosen-

ce  autorstwa p. Anny Wołuckiej pt. „Kocham Cię, Warmio”. Dziew-

częta ćwiczyły pod kierunkiem p. Alicji Iwanyk. W trakcie  apelu mogli-

śmy także wysłuchać laureatek  „Konkursu Poezji Warmińskiej”, który 

przeprowadziła 14 marca bibliotekarka szkolna p. Marzena Magdziarz. 

Wiersze recytowały: Kornelia Capłap, Wiktoria Krupa, Weronika Bud-

nik i Zuzanna Mic. Poza tym uczniowie klasy IVa, pod kierunkiem p. 

Jolanty Godlewskiej,  przedstawili nam układ taneczny do piosenki 

„Nasza kochana Warmia”. W trakcie imprezy pani Dyrektor Teresa 

Wołkowicz-Maciorowska wręczyła nagrody uczniom, którzy zajęli naj-

wyższe lokaty w konkursach: plastycznych, historycznych, przyrodni-

czych- oczywiście związanych tematycznie z Warmią, odbywających się 

w ramach obchodów naszego święta. Prace zostały wyeksponowane w 

sali gimnastycznej i na korytarzach szkolnych. Ponadto dzięki staraniom 

p. Dyrektor i p. Marii Buszkiewicz mogliśmy obejrzeć wystawę 

„Przyznając się do polskości. Szkoły polskie na Warmii i Mazurach 1929

–1939” wypożyczoną  z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dzięku-

jemy panu Robertowi Mroczkowi za nieodpłatne przewiezienie plansz. / 

M. Magdziarz 

Fot. SP Bisztynek 

Fot. SP  Bisztynek 

21 lutego uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Ziemi 

Warmińskiej w Bisztynku wzięli  udział w konkursie „Przysłowie 

prawdę Ci powie” zorganizowanym w ramach obchodów Mię-

dzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.  
25 uczestników konkursu musiało wypełnić przygotowane na tę okazję 

testy. Okazało się, iż bibliotekarka nie mogła od razu wyłonić zwycięzcy. 

Najwyższy wynik (37 punktów) uzyskały trzy uczennice: Nikola Walczak z 
klasy IVb, Julka Gołtwienko z klasy Va i Wiktoria Bojanowska z klasy VI a. 

Dziewczęta spotkały  się 1 marca w bibliotece na finałowej dogrywce. Po 

dwudziestu minutach zmagań okazało się, że najlepiej zna przysłowia Julka. 
Dziewczęta otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekar-

kę. / M.Magdziarz 

Gratulujemy im bardzo serdecznie ! 

Fot. SP Bisztynek 

Fot. SP Bisztynek 

Fot. SP Bisztynek 
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Przedszkole Samorządowe w Bisztynku. 

Przedszkolaki z Bisztynka są małymi WIELKIMI ratownikami. 

Fot. A. Grabowski 

9 marca br. odbyło się ostatnie spotkanie 

przedszkolaków z ratownikami w ra-

mach akcji „Mali Wielcy Ratownicy” pro-

wadzonej przez Stowarzyszenie o tej 

samej nazwie.  

Dzięki spotkaniom, w których uczestniczyli 

ratownicy medyczni dzieci poznały zasady 

udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznały się z 

nazewnictwem sprzętów medycznych.  Podczas 

jednego ze spotkań przedszkolaki mogły zapo-

znać się z wyposażeniem karetki, która zaparko-

wała przy przedszkolu. Podczas zajęć 9 marca 

dzieci poznały i ćwiczyły resuscytację krążeniowo

- oddechową oraz obsługę automatycznego defi-

brylatora AED. Mali ratownicy oswoili się ze 

sprzętem medycznym oraz obecnością ratow-

ników i chętnie uczestniczyły w każdym zada-

niu. Teraz są już świadomymi małymi WIELKI-

MI ratownikami. /J. Kobryń 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 
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5-lecie zespołu wokalnego dorosłych MOZAIKA 

18 lutego br. w sali widowiskowej Ośrod-

ka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisz-

tynku swój Jubileusz 5-lecia istnienia 

świętował zespół MOZAIKA. Zespół sku-

piający osoby dorosłe, miłośników śpiewu 

powstał w roku 2011. Od tego czasu występy 

Mozaiki przygotowane pod kierunkiem Nata-

szy Ciążyńskiej- Majewskiej uświetniają nasze 

lokalne imprezy, ale też promują Bisztynek 

podczas festiwali regionalnych. Podczas uro-

czystości jubileuszowej Mozaika zaprezento-

wała zgromadzonej publiczności utwory bie-

siadne, ludowe, popowe oraz zagraniczne. 

Podczas Benefisu jedna z członkiń P. Beata 

Sobczyk zaprezentowała kilka własnych wier-

szy. Na scenie wystąpiła także  11-letnia wio-

lonczelistka Amelia Bryl.  Gratulacje oraz ży-

czenia obecnym i byłym członkom Mozaiki 

złożył Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak 

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku 

Zbigniew Drozdowski wręczając pamiątkowy 

grawer ton oraz upominki. Na wszystkich uczest-

ników uroczystości czekał pamiątkowy tort. 

 
Życzymy wszystkim członkom  

zespołu MOZAIKA 

satysfakcji i radości z dalszej pracy  

oraz entuzjazmu publiczności. ! 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 
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Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Soki i Musy– witaminy w SMART formie. 

Pewnie nie raz zastanawialiście 

się, co zrobić, by wprowadzić 

prawidłowe nawyki żywieniowe 

u swojego dziecka lub skąd czer-

pać inspiracje, by przekazać tę 

wiedzę w odpowiedniej formie. 

Na wybory żywieniowe naszych 

dzieci wpływają nie tylko wzorce 

wyniesione z domu. Szkoła to 

również miejsce, gdzie dzieci 

inspirują się wzajemnie oraz 

przekazywana jest im wiedza, z 

której będą korzystać w całym 

swoim życiu. Dodatkowo  

w szkole dzieci spędzają znaczną 

część swojego dnia. 
W tym roku szkolnym klasa 

II A wraz w wychowawczy-

nią Justyną Mądrzejewską 

realizowała program eduka-

cyjny "Soki i musy - witaminy 

w SMART formie".  
Celem programu jest edukacja 

dzieci w klasach I-III szkół podsta-

wowych w zakresie prawidłowych 

nawyków żywieniowych oraz 

znaczenia soków i musów owo-
cowo-warzywnych, a także owo-

ców i warzyw w codziennej die-

cie. Dzieci poznali tajniki dobrze 

zbilansowanej diety, w tym spoży-

wania odpowiedniej ilości warzyw 

i owoców, które w jednej porcji 

dziennie mogą zostać zastąpione 

właśnie przez 100% sok lub mus 

owocowo-warzywny. 
W ramach programu zrealizowali-

śmy 6 bloków aktywności:  
- Czy wszyscy lubimy warzywa i 

owoce?  

- Jak polubić nielubiane? Najciekaw-

sze sposoby na spożywanie warzyw i 

owoców. 
- Soki i musy: zdrowe – smaczne - 

SMART. 

- Jak powstają soki, a jak musy? 
- Soki i musy źródłem witamin i nie 

tylko! 
- Zasady zdrowego odżywiania się i 

aktywnego życia. 
W trakcie realizacji programu "Soki 

i musy - witaminy w SMART 

formie" m.in. poznaliśmy piramidę 

żywieniową, projektowaliśmy opako-

wania do soków i musów, próbowa-

liśmy jak smakuje sok, a jak mus? 

przygotowaliśmy szaszłyki owocowe 

i warzywne (było sporo pracy, ale 

efekt wspaniały). Każdy przygotował 

szaszłyki ze swoich ulubionych wa-

rzyw i owoców. Wszystkie były 

pyszne i doskonale smakowały. 

 
Najlepszym przykładem dla dzieci są 

ich rodzice oraz wzorce wyniesione 

z domu, poparte wiedzą zdobytą w 

szkole. To właśnie dawanie dziecku 

dobrego przykładu w domu i szkole, 

poświęcanie czasu na rozmowę 

z dzieckiem o zdrowym żywieniu 

oraz wspólne posiłki i ich wcześniej-

sze przygotowywanie będą umacniać 

dobre nawyki, które zaowocują w 

przyszłości zdrowszym społeczeń-

stwem. Każdy z rodziców dzieci 

otrzymał ulotkę na temat prawidło-

wych nawyków żywieniowych. /J. 

Mądrzejewska 

Fot. SP Bisztynek 

Fot. SP Bisztynek Fot. SP Bisztynek 
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 

25 lutego br. o godz. 10 00 w sali gimnastycznej Gimnazjum 

Publicznego w Bisztynku przeprowadzono gminne eliminacje 

w tenisie stołowym „Puchar TVP3 Olsztyn”. Klasyfikacja czte-

rech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych 

została przedstawiona poniżej. Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i 

bony ufundowane przez Urząd Miejski w Bisztynku./ J. Kobryń 

GR. I – 2004 i młodsi                      GR. I – 2004 i młodsze 

1. Gach Sebastian                                1. --- 

2. Bartyzel Szymon                              2. --- 

3. Niedzielski Jakub                             3. --- 

4. Iżykowski Filip                                 4. --- 

GR. II – 2003-2002                         GR. II – 2003-2002 

1. Muziński Cezary                             1. — 

2. Taraś Jakub                                    2. — 

3. Magdziarz Sebastian                        3. --- 

4. Sobolewski Maciej                          4. --- 

GR. III – 2001-1999                        GR. III – 2001-1999 

1. Gach Rafał                                     1. Rucińska Marta 

2. Kulicki Szymon                               2. Młyńska Klaudia 

3. Kamiński Paweł                              3. --- 

4. Parobij Krystian                             4. --- 

GR. IV – 1998-1977                        GR. IV – 1998-1977 

1. Walencik Arkadiusz                       1. Kamińska Izabela 

2. Cichowski Dariusz                         2. Wojciechowicz Paulina 

3. Patrejko Marcin                             3. --- 

4. Depta Adam                                  4. --- 
  GR. V – 1975- 1961    

1.Dominiak Marek 

2. Klimek Grzegorz                                          

Fot. Z. Madanecki 

Eliminacje gminne konkursu  

„Młodzież zapobiega pożarom”. 

17 marca 2017 roku w Gimnazjum Publicznym w Bisz-

tynku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczyły dzieci i 

młodzież ze szkół w Bisztynku i Sątopach. 
Eliminacje zostały przeprowadzone w dwóch grupach, dla szkół 

podstawowych i  gimnazjum. Uczestnicy mieli do rozwiązania 
testy składające się z 25 pytań, w przypadku równej ilości punk-

tów była dogrywka ustana, w której trzeba było odpowiedzieć 

na trzy pytania. 
W grupie młodszej o zwycięstwo walczyli w dogrywce Amelia 

Koziatek z Jakubem Maksymowicz, lepszą okazała się Amelia. 

W grupie starszej była bardziej zacięta rywalizacja, ponieważ 

musiała być dogrywka również o miejsce trzecie, gdzie walczyły 

Karolina Zygmunt i Dominika Gach zwycięzcą okazała się Do-

minika. 
Natomiast o pierwsze miejsce walczyli Aleksandra Gach i Bar-

tłomiej Horoszko, po dogrywce ustnej był również remis i 

potrzebna była dogrywka dogrywki, po dodatkowych pytaniach 

pierwsze miejsce zajął Bartek. 

Klasyfikacja końcowa: 

Szkoły Podstawowe 

I miejsce – Amelia Koziatek SP Bisztynek 

II miejsce – Jakub Maksymowicz SP Bisztynek 

III miejsce – Karol Deptuła SP Bisztynek 

            Opiekun Pani Jolanta Godlewska 

Gimnazjum  

I miejsce – Bartłomiej Horoszko 

II miejsce – Aleksandra Gach 

III miejsce – Dominika Gach 

  Opiekun Pan Marcin Patrejko 

 

 

Fot. Z. Madanecki 

Fot. Z. Madanecki 

Cała szóstka zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych, które odbyły się 29 

marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Barto-

szycach. Reprezentacja Gminy Bisztynek na szczeblu powiatowym zajęła nastę-

pujące miejsca: 

Gimnazjum 

II miejsce- Bartłomiej Horoszko 

III miejsce- Aleksandra Gach 

IV miejsce- Dominika Gach 

Szkoły Podstawowe 

IV miejsce- Amelia Koziatek SP Bisztynek 

/T. Gach 

  

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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II Turniej charytatywny „Gramy dla życia”. 
11-12 marca br. w sali gimnastycznej 

Gimnazjum Publicznego w Bisztynku od-

był się II Turniej Charytatywny „Gramy 

dla życia”. 
Tegoroczny turniej został zorganizowany przez 

liderkę społeczną Elizę Głód (Wolontariusza 

Roku 2016 Gminy i Miasta Bisztynek), Stowa-
rzyszenie Przestrzeń oraz Stowarzyszenie Prze-

rębel na rzecz ciężko chorej mieszkanki Bisztyn-

ka Pani Basi Wiśniewskiej. W turnieju piłki 

nożnej udział wzięło łącznie 15 drużyn. Rywali-

zacji sportowej towarzyszyła loteria fantowa, 

kiermasz książek, licytacja obrazów, sprzętu 

AGD i gadżetów. Była też możliwość degustacji 

ciast, dań z grilla i kanapek. Ostatecznie na le-

czenie i rehabilitację P. Basi zebrano kwotę 8 

232 zł 90 gr. (W tym m.in.: 1 720 zł z licytacji, 

510 zł z Zespołu Szkół w Korszach, 700 zł ze 

stowarzyszenia na rzecz osób niepełnospraw-

nych z Biskupca, 4 648, 43 z puszek oraz 960 zł 

z wpisowego od drużyn z którego zakupiono 

art. żywnościowe za ponad 300 złotych). 
Zespoły uczestniczące w turnieju otrzymały 

pamiątkowe puchary, statuetki oraz dyplomy. 

Wyniki rozgrywek: 

1. Dzikie koty 

2. Mysteriuos 

3. Szopa w ogniu 

4. Seven X 

5. FC Chlewki 

6. Parococci 

7. InstalTab-Wojtex 

8. Black & Yellow 

9. RKS Huwdu 
10. Oddział patolo-

giczny 

11. Plebania Adasia 

12. Lucky Strajki 

13. Policjanci charytatywnie 

14. The Naturat 

15. For Fun 

Król strzelców - Łukasz Tabaka 

Najlepszy bramkarz - Dawid Maćkowiak 

 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 
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OSP Sątopy– Samulewo zwycięzcą I halowego turnieju piłki nożnej drużyn OSP. 

4 marca br. poraz pierw-

szy OSP rywalizowały 

ze sobą w turnieju piłki 

nożnej zorganizowanym 

z inicjatywy Komendanta 

Gminnego Piotra Cierpic-
kiego. Zawsze ze sobą współ-

pracujący Strażacy Ochotnicy 

teraz wystąpiły przeciwko 

sobie walcząc o puchar oraz 

tutuł Mistrza I Halowego Tur-

nieju Piłki Nożnej Drużyn OSP. 

Turniej sędziował Burmistrz 

Bisztynka Marek Dominiak. 

Wystartowało łącznie 8 dru-

żyn: gościnnie OSP Reszel oraz 

OSP Korsze oraz drużyny 

z terenu Gminy i Miasta Biszty-

nek: OSP Bisztynek, OSP Sąto-

py- Samulewo, OSP Paluzy, 

OSP Grzęda, OSP Unikowo 

i OSP Troszkowo. Po zaciętej 

walce I miejsce zajęła OSP 

Sątopy- Samulewo, II miejsce 

OSP Bisztynek, III miejsce OSP 

Troszkowo, IV miejsce OSP Re-

szel,  V miejsce OSP Unikowo, VI 

miejsce OSP Grzęda, VII miejsce 

OSP Paluzy, VIII miejsce OSP 

Korsze. Tytuł Najlepszego Bram-

karza otrzymał Krzysztof Iwanow 

(OSP  Reszel), zaś Najlepszym 

Strzelcem został Marceli Wiłkojć 

(OSP Sątopy- Samulewo). Pucha-

ry, statuetki i dyplomy wręczali 

Burmistrz Marek Dominiak, Ko-

mendant Powiatowy PSP Andrzej 

Harhaj oraz Komendant Gminny 

Piotr Cierpicki. Za nieregulami-

nowe kopnięcie piłki siatkowej 

Tomasz Gach musiał wykonać 10 

pompek. Za ich wykonanie otrzy-

mał gromkie brawa. Atmosfera 

turnieju była bardzo gorąca, jak 

to na strażaków przystało. Ko-
mendant Gminny zaś był fundato-

rem kanapek oraz napoi. Zwy-

cięzcom gratulujemy! wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za dobrą 

zabawę! /J. Kobryń 

Zwycięska drużyna OSP Sątopy– Samulewo. 

Najlepszy Strzelec– Marceli Wiłkojć (OSP Sątopy– Samulewo) Najlepszy Bramkarz– Krzysztof Iwanow (OSP Reszel) 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot.  UM Bisztynek 



Str. 16 SPORT 

      mail:   sekretariat@bisztynek.pl       

Redakcja: 

 Urząd Miejski w Bisztynku 

ul. Kościuszki 2 

11-230 Bisztynek 

tel. 89 521 64 00 

fax 89 718 86 03 

Wydawca: Gmina Bisztynek 

http://bip.bisztynek.pl 

www.bisztynek.pl 

 

SPROSTOWANIE 
W ostatnim numerze  Biuletynu 

(grudzień 2016, nr 4/4) w artykule pt. 

„Podsumowanie roku 2016” znalazł się 

tekst dotyczący częściowej renowacji 

Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Grzę-

dzie. Informujemy, że częściowa reno-
wacja kościoła w Grzędzie miała miejsce 

w roku 2015, zatem informacja o reno-

wacji w tekście podsumowującym rok 

2016 ukazała się niewłaściwie. Przepra-

szamy za błąd redakcyjny. 

Kamil Misior ponownie na podium. 

24 lutego br. reprezentacja 

Gimnazjum Publicznego w 

Bisztynku wzięła udział w Mi-

strzostwach     W-M Z LZS w 

biegach przełajowych w Pasłę-

ku. Na dystansie 2000m gimnazjal-

nych klas III  i  I ponadgimnazjal-

nych zdecydowanie wygrał Kamil 

Misior, zaś na IV miejscu przybiegł 

Adam Bogdaniuk. /Z. Madanecki 

Gratulujemy! 
Fot. GP Bisztynek 

Burmistrz Bisztynka wyróżnił sportowców z Gminy i Miasta Bisztynek. 

25 lutego br. podczas Gali podsumowującej ple-

biscyt na najpopularniejszego sportowca, która 

odbyła się w Bartoszyckim Domu Kultury trzech 

sportowców z Gminy i Miasta Bisztynek: Kamil 

Misior, Piotr Łykowski oraz Mateusz Bruj otrzy-

mali wyróżnienie Burmistrza Bisztynka. 

Kamil Misior- uczeń trzeciej klasy Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Bisztyn-

ku. Wielokrotny medalista Mistrzostw Województwa Warmińsko- Mazurskiego w bie-

gach przełajowych, lekkoatletycznych i ulicznych. Jest osobą uczynną, skromna i koleżeń-

ską. Jego najlepszy wynik  na 1000 m na bieżni (rekord życiowy) to 2:54,03 min. 

Osiągnięcia: 

Rok szkolny 2014/2015  
19 września 2014r. PASŁĘK- Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego w 

Biegach Przełajowych I miejsce klas I; 
11 listopada 2014r. BARTOSZYCE – Uliczne Biegi z Okazji Dnia Niepodległości III miej-

sce; 
17 kwietnia 2015r.- ŚWIĘTAJNO – mistrzostwa Województwa WM SZS w Biegach 

Przełajowych 1500m. klas I- II miejsce. 

Rok szkolny 2015/2016 
20 października 2015r.  ORNETA –Mistrzostwa Województwa WM SZS w Biegach 

Przełajowych 4x1000m- I miejsce; 
22 kwietnia 2016r. OSTASZEWO K/LUBAWY – Mistrzostwa Województwa WM SZS 

w Biegach Przełajowych 2000m.- II miejsce; 
18 maja 2016r. OLECKO Mistrzostwa Woj. WM ZLZS w Lekkoatletyce 1000.- II miejsce 

2:54,03 min. (rekord życiowy); 
24 maja 2016r. PASŁĘK-  mistrzostwa Woj. WM SZS w Szkolnej Lidze LA 1000m- II 

miejsce. 

Rok szkolnego 2016/2017 
21 września 2016r. OLECKO  wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 

2016/2017 w Biegach Przełajowych I miejsce- 1000m; 

11 listopada 2016r.- XV Edycja Bartoszyckiego Biegu Niepodległości- I miejsce. 

23-letni Mateusz Bruj (ur. 23.02.1994) jest wycho-

wankiem Ludowego Klubu Sportowego „Reduta”  Bisz-

tynek. Występował w zespołach młodzików i juniorów. 

10 września 2011r. w wieku 17 lat zadebiutował w A 

klasie w zespole seniorów w meczu wyjazdowym z 

MKS Ruciane – Nida. Od sezonu 2012/2013 stał się 

podstawowym zawodnikiem Reduty, w barwach której 

do chwili obecnej zagrał w 95 meczach mistrzowskich i 

pucharowych strzelając 39 bramek. 

Piotr Łykowski ps. "Pazdan". Dołączył do drużyny 

Ludowego Klubu Sportowego „Orkan" Sątopy w 2014 

roku. Jest niezwykle utalentowanym i wszechstronny 

piłkarzem, który potrafi zagrać na każdej pozycji, za-

równo obrońcy jak i napastnika. Jest pracowity, kole-

żeński, a jednocześnie bardzo skromny, przez co lubia-

ny przez kolegów z drużyny. Od roku 2014r. wystąpił 

w ponad 40 meczach mistrzowskich i turniejowych 

zdobywając 6 bramek.  

Fot. G. Kwakszys Fot. G. Kwakszys 


