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Na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku      

powstała alejka wykonana z kostki betonowej 

polbruk, która została połączona z istniejącą 

alejką brukową prowadzącą do Kościoła                       

pw. Św. Michała. / str.3 

INWESTYCJE:  

Nowa alejka na Cmentarzu Komunalnym  

w Bisztynku. 

WYDARZENIA:  

Agnieszka Holland w Bisztynku. 

Fot. A. Grabowski 

Fot. J. Kobryń 

Fot. J. Kobryń 

7 czerwca br. w Kościele poewangelickim odbył 

się „Wieczór z Agnieszką Holland”. / str.4 

Wizyta delegacji Enger w Bisztynku. 
27 maja br. Burmistrz Bisztynka spotkał się z delegacją niemieckiego miasta Enger.      

Tematem spotkania było nawiązanie współpracy partnerskiej. / str.2 



Str. 2 TEMAT KWARTAŁU 

Wizyta delegacji Enger w Bisztynku. 
27 maja br. Burmistrz 

Bisztynka spotkał się z 

delegacją niemieckiego 

miasta Enger. Tematem 

spotkania było nawiązanie 

współpracy partnerskiej. 

Okazją do wspólnych roz-

mów był mecz piłki nożnej 

rozgrywany pomiędzy oldbo-

jami klubów Reduta Bisztynek 

i SC Enger, który powoli staje 

się tradycją we wzajemnych 

kontaktach. 

27 maja br. Burmistrz Marek 

Dominiak spotkał się z pełno-

mocnikiem burmistrza Enger- 

Dirkiem Nekatem. W spo-

tkaniu udział wzięli także 

pracownicy Urzędu Miej-

skiego w Bisztynku oraz 

członkowie Klubu SC En-

ger. Wspólnie omówiono 

obszary, w których mogła-

by być realizowana wzajem-

na współpraca pomiędzy 

miastami. Po powrocie do 

Enger Dirk złoży relację z 

wizyty w Bisztynku burmi-

strzowi oraz radzie. Jak 

sam mówił będzie zachęcał 

do sformalizowania naszej 

współpracy./J. Kobryń 

Delegację niemieckiego miasta Enger powitał Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak. 

LKS „REDUTA” Bisztynek vs SC Enger- międzynarodowy mecz towarzyski. 

28 maja br. na Stadionie 

Miejskim w Bisztynku za-

przyjaźnione kluby REDU-

TA Bisztynek i SC ENGER 

rozegrały międzynarodo-

wy mecz piłki nożnej. 
Mecze piłki nożnej rozgrywa-
ne są pomiędzy klubami LKS 

„REDUTA” Bisztynek i SC 

ENGER niemal każdego roku. 

W tegorocznym spotkaniu 

zwyciężyła REDUTA. /J. Kobryń  

Fot. UM Bisztynek 

Fot. A. Grabowski 

W drużynie gości zagrali: Marcin Żaglewski (bramkarz, 26 lat - najmłodszy za-

wodnik), Siegfried Jorm (szef zespołu oldbojów, 68 lat - najstarszy zawodnik), 

Aleksander Żaglewski, Marek Żaglewski, Fred Rabe, Arek Prusik, Waleri Tiefen-

bach, Piotr Benkowski, Wojciech Sokołowski, Ralf Kanton, Jörg Scheibe, Stefan 

Albat, Karl Dittkowitz, Daniel Majacki.  

W zespole Reduty grali: Jerzy Subocz (bramka), Grzegorz Szmit, Marcin Kozoń, 

Tomasz Gach, Marek Gach, Bogdan Kuczyński (kpt.) Adam Matejunas, Sławomir 

Duplicki, Tomasz Żaglewski, Marcin Patrejko, Andrzej Mościbrocki, Andrzej 

Dziubek, Mirosław Goszcz, Łukasz Goszcz, Piotr Antos, Bogdan Łazarczyk.  

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 
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Nowa alejka na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku. 

Na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku po-

wstała alejka wykonana z kostki betonowej pol-

bruk, która została połączona z istniejącą alejką 

brukową prowadzącą do Kościoła pw. Św. Micha-

ła. 

27 kwietnia br. Gmina Bisztynek zawarła umowę z 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej        sp. z 

o.o. z Lidzbarka Warmińskiego. Zadanie zakładało budo-

wę alejki z kostki betonowej polbruk o długości 150 mb 

wraz z pracami przygotowawczymi tj. korytowaniem 

całej powierzchni, wykonaniem właściwej podbudowy, 

ustawieniem obrzeży betonowych i nawierzchni z kostki 

brukowej. Alejka prowadzi od krzyża znajdującego się 

przy bramie bocznej do Kościoła pw. Św. Michała i zo-

stała połączona z istniejącym brukiem. / M. Drozdowski Fot. UM Bisztynek 

Zagospodarowanie oczka wodnego w Prositach. 
Dzięki nawiązaniu współpracy po-

między Towarzystwem Przyjaciół 

Dzieci Oddział Okręgowy w Morą-

gu, a Grupą Odnowy Wsi Prosity 

biorącą udział w Programie Odno-

wy Wsi Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, zostanie zrealizowa-

na INICJATYWA LOKALNA pod 

nazwą „Zagospodarowanie istnieją-

cego oczka wodnego do celów re-

kreacyjnych lokalnej społeczności w 

miejscowości Prosity, gm. Biszty-

nek” na terenie gminy Bisztynek , 

w ramach projektu pod nazwą EKO

-GRUPY –  grupy odnowy wsi War-

mii i Mazur dbają o środowisko. 
Działanie obejmować będzie zagospoda-

rowanie oczka wodnego po byłym sta-

wie p.poż znajdującego się na działce 

gminnej nr 43/1, obręb Nr 10 Prosity 

znajdującej się w centralnej części miej-

scowości Prosity przy Kościele parafial-

nym p.w. Wniebowzięcia NMP.  
Oczko wodne wymaga odnowienia i 

rewitalizacji. Obecnie zbiornik jest zamu-

lony i zachwaszczony, jego brzegi poro-

śnięte są chwastami i zakrzaczeniami, co 

pogarsza wizerunek miejscowości.  
W ramach Projektu zostaną przeprowa-

dzone prace terenowe polegające na 

oczyszczeniu oczka wodnego. Zbiornik 

zostanie odmulony, pogłębiony i wy-

czyszczony z zachwaszczeń za pomocą 

koparki.  Zostanie przeprowadzone 

mechaniczne plantowanie dna i brze-

gów oczka wodnego. Linia brzegowa 

oczka zostanie zabezpieczona i 

ukształtowana oraz wzmocniona pali-

kami. Oczko wodne zostanie zagospo-

darowane nową roślinnością wodną i 

zarybione. Teren wokół oczka zosta-

nie zagospodarowany poprzez planto-

wanie i wyrównanie. Zostaną wykona-

ne zabiegi pielęgnacyjne istniejącego 

drzewostanu, usunięte samosiejki i 

zakrzaczenia. Teren zostanie obsiany 

trawą oraz zostaną wykonane nasa-

dzenia nowych roślin i krzewów. Do-

datkowo teren wokół oczka wodnego 

zostanie wyposażony w infrastrukturę 

wypoczynkowo-rekreacyjną, miejsce 

na ognisko i oświetlenie parkowe.  

Odbiorcami zrealizowanego działania 

będą mieszkańcy Sołectwa Prosity 
oraz turyści odwiedzający miejsco-

wość. Niniejszy Projekt będący inicja-

tywą  Grupy Odnowy Wsi Prosity 

zostanie dofinansowany w 100% ze 

środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w kwocie 18 500,00 zł. / A. 

Porydzaj 

Fot UM Bisztynek 

Nielegalny pobór wody z hydrantu. 

Kolejny raz doszło do ujawnienia nielegalnego poboru 

wody z hydrantu przeciwpożarowego. Tym razem 

ujawniono nie tylko zerwanie plomby ale także leżący 

obok hydrantu rozwinięty wąż starażacki. 

Wandale uszkadzają hydranty, łamią zabezpieczenia antykra-

dzieżowe, doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotraw-

stwa wody. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny 

wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej w całej Gminie Bisz-

tynek, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej 

braki – głównie w miejscowości Łędławki. Przyczyną wielu 

skarg na niedostateczne ciśnienie wody w sieci jest kradzież 

wody z hydrantów w danej miejscowości. 

W wielu przypadkach uszkodzony hydrant staje się potencjal-

nym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodo-

ciągowej. Stanowi to ogromne zagrożenia dla zdrowia! 

Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważo-

ne przypadki kradzieży wody z hydrantu, prosimy o 

niezwłoczne informację na numer (89) 718 80 95 o ta-

kich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder kradzieży 

z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i kom-

fort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców. 

NIELEGALNY POBÓR  HYDRANTU JEST KRADZIEŻĄ   

WODY! KRADZIEŻ WODY Z HYDRANTU 

 WPŁYWA NA  OBNIŻENIA CIŚNIENIA WODY  

W SIECI WODOCIĄGOWEJ I OKRESOWE JEJ BRAKI         

W CAŁEJ MIEJSCOWOŚCI ! 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz.858, z  p.  zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór 

wody wynosi 5.000 zł. 

„Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o 

której mowa w art. 6ust. 1, pobiera wodę z urządzeń 

wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000zł.” 

Fot ZGKiM Sp. z o.o. 
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  Agnieszka Holland w Bisztynku. 
7 czerwca br. w Kościele poewangelic-

kim w Bisztynku odbył się „Wieczór z 

Agnieszką Holland”. 
Agnieszka Holland to najwybitniejsza polska 

reżyserka filmowa, aktorka, tłumaczka, sce-

narzystka, twórczyni najlepszych seriali na 

świecie. Współtworzyła kino moralnego 
niepokoju. Po emigracji na początku stanu 

wojennego pracuje przede wszystkim za 

granicą, nakręciła ponad 50 filmów . Trzy-

krotnie nominowana do Oskara za  najlepsze 

filmy nieanglojęzyczne. Ostania nominacja za 

film w Ciemności. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej z 

inicjatywy Pawła Kincela, operatora filmowe-

go, który pracował m.in. z Agnieszką Hol-

land na planie filmu „W ciemności.”  To 

właśnie ten film został wyświetlony podczas 

wieczoru z reżyserką, a potem Agnieszka 

Hollnad spotkała się z tłumnie przybyłymi 

mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek i 

okolic. Po spotkaniu zaprezentowane było 

wideo art w wykonaniu Jarosława Bałabań-

skiego , artysty tworzącego między innymi w 

Meksyku, teraz specjalnie dla mieszkańców 

Bisztynka tworzył obrazy wideo na żywo. / 

OKiAL Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 
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Ćwiczenia „Bartoszyce 2016” 
Co 4 lata w powiecie bartoszyckim organizowane są ćwiczenia, w które zaangażowane są  gminy leżące w powiecie oraz służby 

mundurowe. Ćwiczenia mają za zadanie przygotować nas do ewentualnych zagrożeń. Tegoroczne ćwiczenia odbywały się w 

dniach 20-21 czerwca br. pod kryptoniemem „Bartoszyce 2016”. 
W celu realizacji założeń  wynikających z przeprowadzanych ćwiczeń w Urzędzie Miejskim powołany został Stały Dyżur, którego zadaniem było 

przyjmowanie meldunków oraz poleceń z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i inne służby. Koordynatorem działań był Burmistrz 

Marek Dominiak. W ramach przeprowadzanych ćwiczeń nastąpiło skażenie promieniotwórcze w wyniku uszkodzenia elektrowni atomowej na Biało-

rusi. W konsekwencji wydano dyspozycję przekazania dzieciom Szkoły Podstawowej w Bisztynku tabletek jodowych (lizaki).  W godzinach popołu-
dniowych do Urzędu Miejskiego w Bisztynku wtargnął interesant- desperat, który żądał od Burmistrza mieszkania socjalnego. Burmistrz odmówił 

wskazując na brak takich lokali. W konsekwencji desperat oblał się substancja łatwopalną grożąc podpaleniem. O zdarzeniu poinformowane zostały 

odpowiednie służby. W asyście Policji desperata udało się wyprowadzić z budynku urzędu. Jednocześnie ewakuowani zostali pracownicy oraz intere-

sanci. W toku dalszych ćwiczeń przeprowadzona została akcja kurierska. /T. Gach 

Wszystkich mieszkańców informujemy….. SPOKOJNIE TO TYLKO ĆWICZENIA! 

Stały Dyżur Urzędu Miejskiego w Bisztynku:   

(od lewej) SD Jolanta Wójcik oraz Martyna Matejunas 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Fot. J. Kobryń 

Interesant -desperat grożąc podpaleniem, spowodował ewakuację  urzędu. 

Fot. A. Grabowski 

Fot. J. Kobryń 

Spotkanie Burmistrza z nowonarodzonymi mieszkańcami. 
22 kwietnia br. Burmistrz Bisztynka powitał uro-

dzonych w I kwartale 2016r. mieszkańców Gminy 

i Miasta Bisztynek. 
Spotkanie Burmistrza z nowonarodzonymi mieszkańcami 

i ich rodzinami jest nową inicjatywą, która mamy nadzieję 

zagości w lokalnym kalendarzu wydarzeń gminnych. Spo-

tkanie dobyło się w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokal-
nej w Bisztynku. Burmistrz Marek Dominiak wręczył 

rodzicom listy gratulacyjne oraz pamiątkowe kocyki z 

dedykacją. Życzył Rodzicom podejmowania dobrych i 

przemyślanych decyzji, które zapewnią dzieciom zdrowy i 

bezpieczny rozwój. W I kwartale 2016 na terenie Gminy i 

Miasta Bisztynek urodziło się 13 dzieci: 8 chłopców i 5 

dziewczynek. Po części oficjalnej przyszedł czas na pa-

miątkowe zdjęcie. /B. Brodowska– Kozerska 

Fot. J. Kobryń 

Fot. J. Kobryń Fot. J. Kobryń 

 Akcja rozdawania tabletek jodowych w SP w Bisztynku. 
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XVII Samorządowe Forum Ekologiczne 

W dniach 5-6 maja 2016 r. w Olsztynie odbyło się XVII Samo-

rządowe Forum Ekologiczne.  

Tegoroczne forum poświęcone było gospodarce odpadami, w tym m.in. 

zmianom, które wprowadzają nowe przepisy prawne na poziomie unij-

nym i krajowym. 

Podczas forum uczestnicy zapoznali się m.in. z tematami związanymi z 

krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów; metodami 

zapobiegania powstawaniu odpadów, zapobieganiem marnowaniu żyw-

ności; selektywną zbiórką odpadów i gospodarką odpadami komunalny-

mi po 2020 roku, zapobieganiem szkodom w środowisku i ich naprawa 

oraz historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. 

W panelach tematycznych wystąpili m.in. przedstawiciele Ministerstwa 

Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, organizacji Zero 

Waste Europe, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Bardzo ważnym punktem omawianym na tegorocznym forum były kwe-

stie związane aktualizacją planu gospodarki odpadami dla województwa 
warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022, który zaprezentowała Pani 

Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Odbyła się również dyskusja, mająca na celu wypracowanie 

wspólnego stanowiska, które da podstawy do ewentualnych korekt wo-

jewódzkiego planu gospodarki odpadami przed jego zatwierdzeniem 

przez sejmik województwa. Zgromadzeni podsumowali również realiza-

cję programu gospodarki odpadami w poprzednich latach. 

Duże zainteresowanie wzbudziła prelekcja na temat możliwości finanso-

wania gospodarki odpadami w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Na liście 

obecności znalazło się ponad 170 nazwisk. Wśród zaproszonych gości 

znaleźli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dy-

rekcji Ochrony Środowiska, organizacji Zero Waste Europe, Uniwersy-

tetu Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Regional-

nej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podczas drugiego dnia Forum uczestnicy w ramach zorganizowanego 

wyjazdu studyjnego odwiedzili Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Ko-

munalnych w Olsztynie, gdzie odbył się szereg prelekcji na tematy zwią-

zane z funkcjonowaniem zakładu oraz tematy dotyczące gospodarki od-

padami. 

Na tegorocznym forum Gminę Bisztynek reprezentowali Pan Marek 

Dominiak – Burmistrz Bisztynka, Pan Ryszard Ćwik – prezes Międzyg-

minnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych 

„Sękity” Sp. z o.o. oraz Pan Adrian Porydzaj – Pracownik Urzędu Miej-

skiego w Bisztynku. /A. Porydzaj 

Wyróżnienie dla Oli Mic. 
Podczas sesji Rady Miejskiej 31 maja br. Burmistrz 

Bisztynka Marek Dominiak oraz Przewodniczący Ra-

dy Miejskiej Zbigniew Drozdowski wyróżnili Olę Mic 

laureatkę Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpus z języka 

angielskiego, która zajęła V miejsce w skali kraju. 
Szkołę Podstawową im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku re-

prezentowało łącznie 13 uczniów. Ola przystępując do olim-

piady musiała wykazać się wiedzą w zakresie gramatyki, czyta-

nia ze zrozumieniem oraz komunikacji. Ola otrzymała z rąk 

Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady list gratulacyjny oraz 

nagrodę książkową. Wyrazy uznania władze miasta przekazały 

także rodzicom Oli: Katarzynie i Arturowi Mic oraz P. 

Ewie Symanowicz nauczycielce j. angielskiego, pod okiem 

której Ola przygotowywała się do konkursu. /J. Kobryń 
Fot.  J. Kobryń 

Fot. A. Porydzaj 

Fot. A. Porydzaj 

Fot. A. Porydzaj 
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Festiwal Cittaslow w Lubawie. 

Delegacja Bisztynka podczas Festiwalu: (od lewej) Ewa Prościńska, Danusia , Iwona 

Banach, Kamila Zawadzka, Marek Dominiak. 

II Marsz Godności. 

W tym roku Festiwal Cittaslow 

zawitał do Lubawy 21 maja, gdzie 

miasta należące do sieci miały oka-

zję do promocji. Coroczne Festi-

wale Cittaslow są niepowtarzalną 

okazją do zapoznania się z ofertą 

wszystkich miast w jednym miej-

scu.  

Podczas Festiwalu członkowie Polskiej 

Krajowej Sieci Miast Cittaslow zapre-

zentowali lokalne rzemiosło, walory 

turystyczno - krajobrazowe oraz doro-

bek artystyczny. W skład sieci wchodzą 

miasta: Reszel, Biskupiec, Bisztynek, 

Lidzbark Warmiński,  Murowana Gośli-

na, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, 

Olsztynek, Ryn, Barczewo, Dobre Mia-

sto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Kalety, 

Nidzica, Pasym, Rejowiec Fabryczny, 

Nowy Dwór Gdański, Bartoszyce, 
Prudnik, Działdowo, Lidzbark Welski, 

Orneta. Na uczestników Festiwalu w 

Lubawie tradycyjnie czekały stoiska 

promocyjne miast, gdzie swoje wyroby 

prezentowali lokalni wytwórcy, o dobry 

nastrój zadbały zaś zespoły muzyczne 

poszczególnych miast. Bisztynek repre-

zentowała delegacja w składzie: Bur-

mistrz Marek Dominiak, Sekretarz 

Gminy i i Miasta Iwona Banach, Pra-

cownicy Urzędu Miejskiego Ewa Pro-

ścińska i Adrian Porydzaj, lokalni 

rękodzielnicy Kamila Zawadzka, Na-

dia Zawadzka oraz Danusia Stawiarz 

oraz zespół wokalny dorosłych MO-

ZAIKA. Prawdziwą  furorę zrobiła 

Gabrysia, lalka marionetka wykonana 

przez Kamilę Zawadzką, która zapra-

szała do Bisztynka. 

 

Istotną częścią Festiwalu była konfe-

rencja pt. „ Cittaslow jako marka 

budująca tożsamość małego miasta” 

w której udział wzięli przedstawiciele 

władz i Komitetu Naukowego Mię-

dzynarodowego Stowarzyszenia Cit-

taslow. W programie imprezy był 

także mecz piłki nożnej Lubawa vs 

Miasta Cittaslow, rywalizacja rodzinna 

oraz kino plenerowe. / J. Kobryń 

Lalki wykonane przez Kamilę Zawadzką na stosiku promocyjnym Bisztynka. 

Wizyta Pielgrzymów z Niemiec w Bisztynku. 

27 maja br. Burmistrz Marek 

Dominiak oraz Zastępca Bur-

mistrza Włodzimierz Mońka 

spotkali się z pielgrzymami z 

Niemiec skupionymi w Katolic-

kim Ruchu Szensztackim. 

Ruch Szensztacki to międzynarodo-

wy ruch katolicki założony w 1914 

roku przez o. Josefa Kentenicha. Za 

współzałożyciela ruchu uznawany 

jest Josef Engling urodzony 5 stycz-

nia 1898 roku w Prositach na War-

mii. Stąd coraz liczniejsze pielgrzymi 

właśnie do Prosit. Pielgrzymi odwie-

dzający Prosity spotkali się z władza-

mi miasta w Ośrodku Kultury i Ak-

tywności Lokalnej w Bisztynku. Aby 

przybliżyć nieco tradycję i historię 

naszego miasta pielgrzymi obejrzeli 

prezentację multimedialną ukazującą 

Bisztynek w duchu cittaslow, a więc 

miasta, w którym stawia się na 

ochronę tradycji i kultury i tego co 

rodzime. Miasta, w którym promuje 

się lokalne produkty i rzemiosło. Na 

wycieczkę uliczkami Bisztynka piel-

grzymi udali się w towarzystwie 

Andrzeja Grabowskiego- pasjonata 

lokalnej historii. Odwiedzili też Ko-

ściół parafialny w Bisztynku. / J. Ko-

bryń 

Fot. J. Kobryń 

Fot. J. Kobryń 

20 maja br. po raz drugi zorganizowano Marsz Godności 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Organizacja marszu była wspólną inicjatywą: Szkoły Podstawowej im. 

Marii Konopnickiej w Sątopach, Rodziców, placówek oświatowych z 

Gminy Bisztynek, OSP w Sątopach-Samulewie, Ośrodka Kultury i 

Aktywności Lokalnej w Bisztynku, Urzędu Miejskiego w Bisztynku i 

szeregu osób dobrej woli.  
W pochodzie  z Sątop do Sątop- Samulewa udział wzięli pełnospraw-

ni i niepełnosprawni, dzieci i dorośli. Wszyscy wspólnie  pokazali jak 

łatwo można łamać stereotypy. Zwieńczeniem pochodu były balony, 

które wypuszczone symbolizowały marzenia osób niepełnospraw-

nych. Marsz Godności zakończył festyn rekreacyjny z mnóstwem 

atrakcji. Na letniej scenie wystąpiły grupy wokalne działające przy: 

OKiAL w Bisztynku, Domu Dziecka w Reszlu, SP w Sątopach, przed-

szkolaki oraz tancerki z Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. / J. 

Kobryń 

Fot. SP Sątopy 

Fot. E. Prościńska 

Fot. E. Prościńska 
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Obchody Dnia Strażaka w Gminie Bisztynek. 
1 maja br. Dzień Strażaka  w Gminie 

Bisztynek uroczyście  obchodzono w 

Sątopach- Samulewie, gdzie Strażacy 

Ochotnicy zostali uhonorowani meda-

lami i odznaczeniami. 
Uroczystości poprzedzała msza święta kon-

celebrowaną przez ks. prałata Dyzmę Wy-
rostka z Reszla oraz ks. proboszcza Jana 

Sztygla. Po nabożeństwie wszyscy udali się 

na plac przed remizą OSP Sątopy-

Samulewo, gdzie miała miejsce dalsza część 

uroczystości. Podziękowania za pełnienie tej 

trudnej, lecz niezwykle potrzebnej służby złożył 

Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak wręczając 

listy z życzeniami przedstawicielom wszystkich 

jednostek OSP działających na terenie Gminy 

Bisztynek. Ponadto Burmistrz wręczył wyróż-

nienia za udział w Ogólnopolskim Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Gratulacje otrzymała Ola Gach uczennica  

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w 

Bisztynku (III miejsce na szczeblu szkół podsta-

wowych) oraz Bartek Horoszko uczeń Gim-

nazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Bisztyn-

ku ( VII miejsce na poziomie szkół gimnazjalnych). 
Podziękowania za służbę przekazał strażakom dh 

Jan Wójcik - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-

go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-

czypospolitej Polskiej w Bartoszycach. Życzenia 

szczęśliwych powrotów z akcji złożył obecny na 

uroczystości zastępca komendanta powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach - st. 

kpt. Marek Wojczulanis. / J. Kobryń 

Fot.  A. Grabowski Fot.  A. Grabowski 

Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: 

dh Grzegorz Moskalik - OSP Unikowo 

dh Jerzy Bieliński - OSP Unikowo 

dh Jan Więczkowski - OSP Unikowo 

dh Zbigniew Sulkowski - OSP Unikowo 

dh Krzysztof Samulewicz - OSP Bisztynek 

Srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: 

dh Krzysztof Kaczmarczyk - OSP Bisztynek 

dh Kamil Bruj - OSP Bisztynek 

Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: 

dh. Agnieszka Moskalik - OSP Unikowo 

dh Artur Augustyniak - OSP Bisztynek 

dh Maciej Winciun - OSP Bisztynek 

dh Paweł Kurowicki - OSP Bisztynek 

dh Łukasz Mądrzejewski - OSP Bisztynek 

dh Mariusz Maleszewski - OSP Bisztynek 

dh Mirosław Rogowski - OSP Bisztynek 

dh Zbigniew Rogowski - OSP Bisztynek 

dh Michał Szuksztul - OSP Bisztynek 

Odznaki "Wzorowy strażak" otrzymali: 
dh. Jolanta Kozioł - OSP Unikowo 

dh Andrzej Łykowski - OSP Unikowo 

dh Tomasz Łykowski - OSP Unikowo 

dh Mateusz Kokosiński - OSP Unikowo 

dh Przemysław Więczkowski - OSP Unikowo 

dh Marcin Moskalik - OSP Unikowo 

dh Piotr Brudzyński - OSP Wozławki 

dh Mariusz Król - OSP Wozławki 

dh Krzysztof Król - OSP Wozławki 

dh Andrzej Mickiewicz - OSP Bisztynek 

dh Karol Lenart - OSP Bisztynek 

dh Michał Maruszewski - OSP Bisztynek 

Odznaki "Za wysługę lat" otrzymali: 

dh Stanisław Łykowski - 45 lat - OSP Unikowo 

dh Jan Więczkowski - 40 lat - OSP Unikowo 

dh Stanisław Malinowski - 35 lat - OSP Unikowo 

dh Jerzy Bieliński - 30 lat - OSP Unikowo 

dh Zbigniew Sulkowski - 30 lat - OSP Unikowo 

dh Andrzej Łykowski - 25 lat - OSP Unikowo 

dh Grzegorz Moskalik - 25 lat - OSP Unikowo 

dh Waldemar Traczyk - 20 lat - OSP Wozławki 

dh Andrzej Kulesa - 20 lat - OSP Wozławki 

dh Krzysztof Samulewicz - 20 lat - OSP Bisztynek 

dh Marcin Więczkowski - 15 lat - OSP Unikowo 

dh. Weronika Walczak - 15 lat - OSP Wozławki 

dh Sylwester Kural - 15 lat - OSP Bisztynek 

dh Kamil Bruj - 15 lat - OSP Bisztynek 

dh. Barbara Czubacka - 10 lat - OSP Wozławki 

dh Krzysztof Kaczmarczyk - 10 lat - OSP Bisztynek 

dh Piotr Kurowicki - 10 lat - OSP Bisztynek 

dh Maciej Winciun - 5 lat - OSP Bisztynek 

dh Michał Szuksztul - 5 lat - OSP Bisztynek 

dh Zbigniew Rogowski - 5 lat - OSP Bisztynek 

dh Mirosław Rogowski - 5 lat - OSP Bisztynek 

dh Paweł Kurowicki - 5 lat - OSP Bisztynek 

dh Artur Augustyniak - 5 lat - OSP Bisztynek 

Fot.  A. Grabowski 
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5 czerwca br. na Stadionie Miej-

skim w Bisztynku odbyły się 

miejsko – gminne zawody spor-

towo – pożarnicze.  
W zawodach uczestniczyło 7 jedno-

stek OSP z naszego terenu, gościnnie 

brała udział jednostka  z OSP Sątopy 
gm. Nowy Tomyśl, woj. Wielkopol-

skie, oraz Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza z Lutr,  przebieg zawo-

dów obserwowała jednostka z OSP 

Korsze, która nie zebrała pełnego 

składu drużyny. Przyjechali zobaczyć 

jak wyglądają zawody w naszej gmi-

nie, gdyż u nich takie zawody się nie 

odbywają ponieważ są jedyną jed-

nostką w gminie Korsze. 
Zawody otworzył Prezes Oddziału M

-G Z OSP RP w Bisztynku  Jan Wój-

cik , Burmistrz Bisztynka Marek Do-

miniak oraz Komendant Powiatowy 

PSP w Bartoszycach st. bryg. Andrzej 

Harhaj. 
Pierwszą rozgrywaną konkurencją  

była sztafeta w wykonaniu drużyn 

MDP, następnie w sztafecie wystarto-

wała jedyna Drużyna Kobieca z Woz-

ławek, a tą konkurencję zakończyli 

seniorzy . Druga konkurencja to 

ćwiczenie bojowe, które również 

rozpoczęły drużyny młodzieżowe. 

Ćwiczenie było rozgrywane wg. Re-

gulaminu CTIF polegające na rozwi-

nięciu węży, przebiegnięciu przez 

tunel i równoważnię, nalaniu hydro-

netkami wody do 2 nalewaków, aż 

zaświecą się kontrolki i zawiązaniu 

węzłów strażackich. Po podsumowa-

niu obu konkurencji drużyn MDP 

zawody wygrała drużyna MDP Sątopy

- Samulewo, II miejsce MDP Lutry, III 

miejsce MDP Troszkowo. 
Następnie do ćwiczenia bojowego 

przystąpiła drużyna kobieca z Wozła-

wek, która z małymi problemami 

ukończyła ćwiczenie i w związku z 

tym, że nie miała konkurencji zajęła I 
miejsce. Po Paniach do ćwiczenia 

przystąpili Panowie, a ich konkurencja  

polegała na regulaminowym złożeniu 

meldunku, złączeniu linii ssawnej, 

rozwinięciu i połączeniu węży tłocz-

nych, podaniu wody i straceniu pa-

chołków i obróceniu tarczy. Po pod-

sumowaniu obu konkurencji w grupie 

seniorów I miejsce zajęła drużyna 

z OSP Bisztynek, II OSP Uniko-

wo, III OSP Troszkowo. 
Zawody zakończyły się wręczeniem 

dyplomów i pucharów dla drużyn 

seniorów, a dla MDP dyplomów i 

bonów pieniężnych, które będą wy-

korzystane na zakup doposażenia  

tych drużyn. Jednostki występujące 

gościnnie otrzymały pamiątkowe 

puchary i dyplomy. Wszystkie pucha-

ry i nagrody zostały ufundowane 

przez Burmistrza Bisztynka Marka 

Dominiaka. 

Zawody zakończyły się tradycyjną 

grochówką ugotowaną przez Druhny  

z OSP Sątopy – Samulewo. / T. Gach 

Majówka w Grzędzie. Miejsko– Gminne zawody sportowo– pożarnicze. 

Fot. J. Kobryń 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

„Majówka w Grzędzie”- pod takim tytułem odbyła się ple-

nerowa  impreza w Grzędzie, zorganizowana przez Ośro-

dek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Sołectwo 

Grzęda. W programie był koncert olsztyńskiego  zespół kameral-

nego Pro Musica Antiqua.  Muzycy zaprezentowali popularne i 

mniej popularne utwory doskonale brzmiące we wnętrzu parafial-

nego kościoła. W dalszej części imprezy odbyła się biesiada. Można 

było spróbować wybornej grochówki, bigosu lub kiełbas i kaszanki z 

grilla oraz ciast specjalnie upieczonych na tę okazję. W trakcie pik-

niku kwiaty otrzymała najstarsza mieszkanka Grzędy, P.Krystyna 

Kaliszewska, która przybyła do tej wsi 70 lat temu jako nastolatka, 

a później przez wiele lat była nauczycielką i dyrektorem szkoły w 

Grzędzie. /OKiAL 

Fot. OKiAL 

Fot. A. Grabowski 
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Sadziliśmy las. 

Członkowie Ligi Ochrony Przy-

rody działającej przy  SP Bisz-

tynek  wzięli udział w konkursie 

„Nowy las  za makulaturę”. 

Zbiórka surowca wtórnego 

odbyła się w  placówce na prze-

łomie stycznia i lutego 2016r. 

Za każde zebrane 5 kg makula-

tury szkoły  biorące udział w 

akcji miały otrzymać jedną  

sadzonkę drzewka i nasadzać 

las.   
Konkurs ogłoszony przez Ligę 

Ochrony Przyrody- okręg warmiń-

sko-mazurski - odbywał się pod 

patronatem Regionalnych Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Olsztynie p. 

Małgorzaty Błyskun i w Białymstoku 

p. Ryszarda Ziemblickiego. 
Szkoła zajęła I miejsce w wojewódz-

twie. Uczniowie zebrali blisko 3 

tony makulatury, którą nieodpłatnie 

do punktu skupu w Bartoszycach 

dostarczył p. Zbigniew Hornik. Ser-

decznie dziękujemy za pomoc. 
26 kwietnia 2016r.  uczniowie klas 

V-tych z wychowawcami p. Ewą 

Symanowicz i p. Magdaleną Marczak

- Zień oraz dyrektorem Teresą 

Wołkowicz-Maciorowską brali 

udział w akcji sadzenia lasu. W akcji 

uczestniczyli również pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Bisztynku 

wraz z Burmistrzem Markiem Do-

miniakiem oraz pracownicy Nadle-

śnictwa Bartoszyce i Leśnictwa Ka-

mieniec.  
Nad sprawnością przebiegu nasa-

dzeń czuwał Nadleśniczy p. Zbi-

gniew Pampuch, który zadbał rów-

nież o posiłek. W trakcie przerwy 

skonsumowane zostały kanapki, a 

po zakończeniu pracy- gorąca gro-

chówka i kiełbasa z ogniska. 
Miejsce nasadzeń zostało oznakowa-

ne. Na sporej wielkości kamieniu 

umieszczona została tabliczka z 

następującym wpisem: „Mój Las”- 

Posadzili Uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Ziemi War-

mińskiej w Bisztynku sadzonka-

mi przekazanymi przez Nadle-

śnictwo Bartoszyce za zebranie 

3 ton makulatury w ramach 

konkursu „Nowy Las za Maku-

laturę”. 
Koordynatorem akcji na terenie 

szkoły była P. Magdalena Marczak- 

Zień- opiekun szkolnego Koła 

LOP. /SP Bisztynek 

Fot.  J. Kobryń 

Fot.  J. Kobryń 

Fot.  J. Kobryń 
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Wernisaż wystawy Wioletty Jaskólskiej. 

20 lat pracy twórczej Wioletty Jaskólskiej- oto po-

wód, dla którego śmiało można pokusić się o retro-

spektywę. Tak właśnie stało  się tym razem i w tym specjal-

nym miejscu, wystawa prezentowana była w przestrzeni suro-

wych, magicznych ścian nieczynnego Kościoła poewangelickie-

go w Bisztynku, obecnie stworzona na potrzeby sztuki, 

umownie nazwana Galerią Miejską w Bisztynku. /OKiAL 

Dzień Rodziny w Sątopach– Samulewie. 
28 maja br. w Sątopach- Samulewie odbył się festyn z okazji 

Dnia Rodziny. W tym roku hasłem przewodnim obchodów tego święta 

w naszym województwie było: "Rodzina -tu wszystko się zaczyna". Pikniki 

rodzinne w Sątopach-Samulewie co roku gromadzą wszystkich mieszkań-

ców oraz licznie przybyłych gości. W tym roku, wśród licznych atrakcji, 

znalazły się: zjeżdżalnie i trampoliny dla dzieci, stoiska kulinarne, stoiska z 

zabawkami, watą cukrową, popcornem i słynną sątopską grochówką. Na 

scenie odbyły się prezentacje umiejętności artystycznych dzieci i młodzie-

ży. Wystąpił również Zespół Wokalny Dorosłych „Mozaika” z Bisztynka 

oraz „Ale Babki” działający przy świetlicy środowiskowej. Nie zabrakło 

licznych konkursów dla wszystkich uczestników festynu. Strażacy z 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach-Samulewie zaprezentowali mały 

wycinek swojej pracy. Przedstawili pozorowaną akcję ratowniczą, w któ-

rej udzielają pomocy ludziom z wypadku samochodowego. Strażacy po-

dzielili się również swoją wiedzą i umiejętnościami z mieszkańcami na 

temat udzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów. Festyn 

zakończył się zabawą taneczną do białego rana przy muzyce zespołu 

„Wspomnienie”. /E. Matela– Arodź Fot. E. Olech 

Fot. M.A. Karpowicz 

Fot. M.A. Karpowicz 

Fot. M.A. Karpowicz 

Wioletta Jaskólska urodziła się 27.02.1969 r. w Lidzbarku 

Warmińskim. Studia na Wydziale Artystycznym WSP w Olszty-

nie, później studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.  

Pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na 

stanowisku profesora w Instytucie Sztuk Pięknych. Doktorat w 

zakresie sztuk pięknych w dyscyplinie malarstwo  w 2003 r. w 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Habilitacja na Wydziale 

Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2010 roku.  

Nagrody i stypendia: 

nagroda za malarstwo na wystawie WMRGiR- Gdańsk-Oliwa, 

stypendium Fonds Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu 

(stypendium  pobytowe we Włoszech), 

stypendium Fondazione Giovanni Paolo II ( stypendium pobytowe w Rzy-

mie), stypendium miasta Olsztyna, wyróżnienie w internetowym konkursie 

Festiwal Sztuk Sacrum, 2014- Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, 2015- 

Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. 

Fot. E. Olech Fot. E. Olech 

Fot. M.A. Karpowicz 
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Gimnazjum Publiczne w Bisztynku: 

Dzień Zdrowia pod hasłem „Pokonaj cukrzycę”. 

Wraz z rosnącym rozpowszech-

nieniem cukrzycy, coraz ważniej-

sze staje się posiadanie wiedzy o 

tym, jak można zminimalizować 

ryzyko wystąpienia choroby, a 

także o sposobach jej wykrywania 

i leczenia. Chcieliśmy, aby także w 

naszym gimnazjum uczniowie pogłębili 

wiedzę na ten temat i zaprosiliśmy p. 

pielęgniarkę Agnieszkę Romanowską. 

W sposób bardzo przystępny p. 

Agnieszka przedstawiła przyczyny, 

objawy, sposoby zapobiegania i leczenia 

oraz powikłania cukrzycy. Drugim go-

ściem ,który starał się wszystkich za-

chęcić do ruchu(oczywiście po to - aby 

spalić trochę cukru) była p. Aleksandra 

Jaworska ze szkoły tańca Natural Dan-

ce w Lidzbarku Warmińskim. Niełatwo 

było dorównać  pani Oli w tańcu, o 
czym przekonał się jeden z uczniów, 

spontanicznie porwany z publiczności 

do tańca. Obie panie zasiadły w jury, 

ponieważ zadaniem klas było przygoto-

wanie na Dzień Zdrowia układu tanecz-

nego oraz plakatu dotyczącego cukrzy-

cy. 

Największą liczbę punktów w obu kon-

kurencjach zdobyła klasa Ia, w której 

szczególną uwagę p. Jaworskiej 

(zasiadającej w jury) zwrócił Mateusz 

Janik. Razem ze swoimi tańczącymi kole-

żankami, został  przez nią zaproszony, na 

bezpłatną lekcję tańca prowadzoną w 

OKiAL w Bisztynku.  

 

Nagrodzone klasy: 

Ia -I miejsce, 

 IIIa-II miejsce,  

IIb-III miejsce,  

IIIb-wyróżnienie. 

 
   Szkolne koło PCK przedstawiło scenkę 

udzielania pierwszej pomocy w przypad-

ku hipoglikemii ,natomiast pielęgniarka 

szkolna p. Zofia Kubińska badała poziom 

cukru i ciśnienie krwi. Nagrody dla zwy-

cięzców ufundowała Rada Rodziców. 

Dekoracja -Malwina Warych. Realizacją 

Dnia Zdrowia zajmowały się Beata Ma-

jewska i Maria Baranowska. /B. Majewska 

Fot. GP Bisztynek 

Fot. GP Bisztynek 

Gimnazjum Publiczne w Bisztynku: 

Gimnazjaliści najlepsi w powiecie      

w pierwszej pomocy. 

Zespół reprezentujący Gimnazjum publiczne im. Jana 

Pawła II w Bisztynku, po raz drugi z rzędu okazał się 

najlepszy w powiecie podczas Mistrzostw Pierwszej 

Pomocy Przedmedycznej.  Zawody rozpoczęły się o go-

dzinie 10. Przygotowanych było 6 stacji, z czego jedna doty-

czyła nauki udrażniania dróg oddechowych u dziecka, a pozo-

stałe to punktowane stacje urazowe, gdzie trzeba było facho-

wo udzielić pierwszej pomocy.  Na stacjach uczniowie spo-

tkali się z poparzoną osobą, oraz taką, która poślizgnęła się na 

mokrej podłodze i miała złamanie otwarte.  Był też upadek z 

drabiny oraz osoba nieprzytomna, a także test wiedzy. Byli-

śmy oceniani przez lekarza, strażaków oraz ratownika me-

dycznego. Trzeba było dbać o własne bezpieczeństwo, wspar-

cie psychiczne poszkodowanych, właściwie rozpoznać sytu-

ację i udzielić pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe.  

Konkurowaliśmy z 8 gimnazjami. Wygraliśmy z Gimnazjum w 

Kinkajmach - II miejsce i z Zespołem Szkół z Ukraińskim Języ-

kiem Nauczania. W mistrzostwach brały też udział szkoły 

ponadgimnazjalne. Mistrzostwa otwierał starosta i prezes 

PCK Wojciech Prokocki, a puchary wręczał burmistrz Barto-
szyc Piotr Petrykowski. W zeszłym roku Gimnazjum Publicz-

ne w Bisztynku też zajęło pierwsze miejsce w powiecie. /B. 

Majewska 

Fot. GP Bisztynek 
Fot. B. Majewska 

Fot. B. Majewska 

Fot. B. Majewska 
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Fot. J. Kobryń 

Fot. J. Kobryń Fot. J. Kobryń 

Szkoła Podstawowa w Sątopach. 

Przy szkole będzie boisko z nową nawierzchnią. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach 

będą mieli wkrótce nowe boisko. Chociaż nie będzie to Orlik, jednak 

wszyscy bardzo cieszymy się z tego faktu. 

Miejsce, w którym było dotychczasowe boisko, było porośnięte kępami trawy, jego 

nawierzchnia była nierówna. Wokół rósł kiedyś mały żywopłot, do niedawna - kilku-

metrowe drzewa tzw. mirabelek. Ogrodzenia praktycznie nie było. 

W głowach kilku osób narodził się plan odnowy tego miejsca. A że funduszy na to 

przedsięwzięcie nie ma w budżecie szkoły, sprawę w swoje ręce wziął Pan Krzysztof 

Krajewski. Użyczył sprzętu, dał pracowników, zakupił duże sadzonki tuj, nasiona 

trawy  i sam też zabrał się do pracy. Pierwsze prace rozpoczęły się już w styczniu – 

wycięto ogromne śliwy, wykarczowano ich korzenie.  Kiedy ziemia rozmarzła, przy-

szła kolej na równanie i poziomowanie nawierzchni boiska. Trawę, która porastała 

kępami potraktowano brutalnie silnym środkiem chemicznym, by na początku maja 

można było użyć agregatu. Po tych zabiegach na teren przyszłego boiska wkroczyli 

uczniowie głównie klas IV-VI, którzy zebrali wiele taczek kamieni. Wówczas można 

było boisko obsiać  specjalną mieszanką traw używaną na boiska. Potem kolejna 

akcja zbierania kamieni. Prace nad nawierzchnią boiska zakończyło wałowanie. Po 

tym zabiegu spadł deszcz, który jakby czekał na koniec naszych prac. 

Podczas Światowego Dnia Ziemi pan Krzysztof Porydzaj, z pomocą  uczniów, przy-

gotował teren pod tuje wzdłuż jednego boku boiska.  Aktu sadzenia zaś dokonywał 
sam, gdyż jak twierdzi- „trzeba zrobić to porządnie”. 

Kiedy ziemia „uleży” się, trzeba będzie zrobić jeszcze ogrodzenie boiska z dwóch 

stron. Jest to dość znaczna kwota. Jesteśmy jednak dobrej myśli, że pieniądze na 

ogrodzenie uda nam się pozyskać. 

Serdecznie dziękujemy Panu K. Krajewskiemu za dotychczasowe finansowe,  rzeczo-

we wsparcie oraz wielkie osobiste zaangażowanie w prace nad powstaniem boiska z 

nową nawierzchnią. /Uczniowie i Pracownicy szkoły 

Fot. SP Sątopy 

Fot. SP Sątopy 

Przedszkole Samorządowe w Bisztynku. 

Dzień Dziecka. 
1 czerwca br. na przedszkolaki czekała nie 

lada atrakcja- występ (prawie)profesjonalnego 

teatru, w iście gwiazdorskiej obsadzie. 
W tym dniu na dzieci czekał występ artystyczny przy-

gotowany przez mamy przedszkolaków. Mamy 

przedstawiły w niezwykle barwny sposób wiersz 

Juliana Tuwima „Rzepka”. I tak w rolę narratora- 
„Pani Poetki” wcieliła się Paulina Borek, „Rzepka”- 

Ewelina Ledwińska, „Dziadek”- Edyta Sobolew-

ska, „Babcia”- Dominika Ledwińska, Wnuczek- 

Agnieszka Kadysz-Łuczyc, „Piesek”- Milena 

Sabina Kozłowska, „Kotek”- Milena Walen-

dziak, „Kurka”- Maja Nowakowska, „Gąska”- 

Justyna Guż, „Bociek”- Ewa Boiwka , „Żabka”- 

Justyna Mickiewicz,  „Kawka”- Ilona Byczkow-

ska.Dzieci i rodziców powitała dyrektor Przedszkola 

P. Marianna Saramak. Na dzieci czekały gry i zabawy 

sportowo- taneczne, w które ochoczo włączali się 

także rodzice. /J. Kobryń 
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Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Obchody Roku Sienkiewicza. 

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP roku 

2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza Biblioteka 

Szkolna Szkoły Podstawowej w Bisztynku ogłosiła 

konkursy plastyczne dla młodszych i starszych 

uczniów.  

Dzieci z klas I-III na zajęciach zostały zapoznane przez 

wychowawczynie z treścią dwóch utworów autorstwa 

Sienkiewicza („Bajka” i „Legenda żeglarska”). Następnie 

musiały wykonać ilustrację do jednego z nich. Natomiast 

starsi uczniowie wykonywali pracę do wybranej przez 

siebie książki Sienkiewicza (przeważały głównie ilustracje 

do lektury „W pustyni i w puszczy”, dwie uczennice 

zilustrowały nowelę „Janko Muzykant”). Prace należało 

dostarczyć do biblioteki do 9 maja. Wpłynęło ich łącznie 

56. 

12 maja komisja konkursowa w składzie: Marzena Mag-

dziarz, Irena Hornik i Andrzej Grabowski dokonała oce-

ny prac i wyboru najładniej wykonanych. 

Tak przedstawiają się wyniki: 
Kategoria klas I-III 

I miejsce - Julia Sadowska z klasy 2 b 

2 miejsce- Zuzia Dąbrowska z klasy 1 a 

3 miejsce - Zuzia Mic z klasy 3 b 

Wyróżnienia: Gabryś Łuczyc z klasy 1 a,  

Nikola Białousz z klasy 1 b  
i Magda Jaroszewska z klasy 1a. 

W kategorii klas IV- VI 

1 miejsce - Martyna Zając z klasy VI b 

2 miejsce - Oliwia Gojło z klasy VI a 

3 miejsce - Dagmara Bronakowska z klasy VIb 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 maja w biblio-

tece. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i książ-

ki, a pozostali uczniowie cukierki i zakładki. / M. Mag-

dziarz 

Szkoła Podstawowa w Bisztynku. 

Dzień Dziecka na sportowo. 

Fot. J. Kobryń 

Fot. J. Kobryń 

1 czerwca br. na kompleksie boisk spor-

towych Orlik oraz Stadionie Miejskim w 

Bisztynku dzieci ze Szkoły Podstawowej 

im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku 

obchodziły Dzień Dziecka na sportowo. 

Dzieci powitała dyrektor szkoły P. Teresa 

Wołkowicz- Maciorowska. W obchodach 

udział wzięły władze gminy w osobach: Bur-

mistrz Marek Dominiak, Zastępca Burmistrza 

Włodzimierz Mońka oraz Skarbnik GiM Elż-

bieta Banaszkiewicz. Życząc sportowej rywali-

zacji burmistrz przekazał na ręce Przewodni-

czącej Samorządu Uczniowskiego Oli Mic 

piłki nożną oraz piłkę do gry w siatkówkę. Na 

dzieci czekały konkurencje sportowe, zaś w 

przerwie kiełbaski z grilla. / J. Kobryń 

Fot. J. Kobryń 

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

Artur Rosiński mistrzem województwa w pchnięciu kulą. 
Lekkoatleci z gimnazjum w Bisztynka z zawo-

dów lekkoatletycznych w Pasłęku wrócili ze 

złotym i brązowym medalami, kolejno w 

pchnięciu kulą i rzucie oszczepem. Zajęli też 2 

IV miejsca w konkurencjach biegowych. Ostatnie w 

tym roku szkolnym zawody lekkoatletyczne szkol-

nych zawodników, czyli Indywidualne Mistrzostwa 

Województwa Szkolnego Związku Sportowego odby-

ły się 30 maja w Pasłęku. Mistrzem województwa w 

pchnięciu kulą został uczeń Gimnazjum Publicznego w 

Bisztynku Artur Rosiński. Uzyskał wynik 12,38 m. 

Brąz wywalczył, w rzucie oszczepem, Dawid Jakubiak. 

Uzyskał odległość 35,31 m. Bardzo dobrze w biegu na 

100 m. zaprezentowała się Julia Augustyniak, która 

w biegu eliminacyjnym uzyskała czas 13,21 s. popra-

wiając swój rekord życiowy (13,88 s.) i poprawiając 

rekord gimnazjum z 2007 r. należący do Martyny 

Siniuk (13,36 s.) IV miejsce zdobył także Kamil 

Misior w biegu na 1000 m. z czasem 3:07,06 s.  

/Z. Madanecki 

Fot. J. Kobryń 

Fot. Z. Madanecki 

Gimnazjum Publiczne w Bisztynku. 

Sukcesy lekkoatletyczne gimnazjalistów. 

Gimnazjaliści startowali 18 maja w Olecku i 

24 maja w Pasłęku. Z zawodów przywieźli 

medale i znakomite wyniki. Wielu ze startu-

jących pobiło rekordy życiowe w poszcze-

gólnych konkurencjach.  
Sportowcy z Gimnazjum Publicznego startowali 18 

maja 2016 r. w Mistrzostwach Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych 

Zespołów Sportowych w lekkiej atletyce. Zawody 

obyły się w Olecku. Zdobyli 4 medale: 2 srebrne i 

2 brązowe. Tytuły wicemistrzów województwa 

zdobyli: Kamil Misior w biegu na 1000 m (2:54,03 

- rekord życiowy) i Artur Rosiński w pchnięciu 

kulą (kula 5 kg, 12,40 m - rekord życiowy). 

Brązowe medale zdobyły: Julia Augustyniak w 

skoku w dal (4,38 m - rekord życiowy) oraz sztafe-

ta dziewcząt 4 x 100 metrów z czasem 54,57 s. w 

składzie: Justyna Speruda, Oliwia Jankowska, 

Oliwia Parzych, Julia Augustyniak. Na 

czołowych miejscach tj. do VI, uplasowali się 

kolejno: 
- Julia Augustyniak - VI miejsce w biegu na 

100 metrów (13,88 s. - rekord życiowy), 

- Jakub Kulicki - VI miejsce w biegu na 100 

metrów (12,26 s. - rekord życiowy), 

- Dawid Busz - IV w biegu na 300 metrów 

(41,47 s. - rekord życiowy), 

- Kuba Abelski - V w biegu na 300 metrów 

(41,75 s.), 

- Justyna Speruda - V w skoku w dal (4,31 m. 

- rekord życiowy), 

- Mateusz Kornatowski - VI w skoku w dal 

(5,21 m. - rekord życiowy).  

 
Kilka dni później w Pasłęku odbyły się Mistrzo-

stwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Szkolnego Związku Sportowego w ramach 

Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Zasady ligi 

polegają na tym, że szkoła musi wystartować 

w co najmniej 5 konkurencjach (gimnazjum z 

Bisztynka startowało w 7), zespół może 

liczyć maksymalnie 15 zawodników (naszych 

było 14) i w jednej konkurencji szkoła może 

wystawić maksymalnie 3 zawodników. Osią-

gnięte wyniki przelicza sie na punkty według 

specjalnych tabel. Na wyniki drużyny składa 

się 12 najlepszych rezultatów. Zawodnicy z 

Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w 

Bisztynku zdobyli 1181 punktów co dało IV 

miejsce w województwie. 

Oto pierwsza szóstka gimnazjów: 

1. Gim. nr 7 Olsztyn - 1328 pkt 

2. Gim. nr 1 Pasłęk - 1203 pkt 

3. Gim. Stębark - 1199 pkt 

4. Gim. Bisztynek - 1181 pkt 

5. Gim. nr 1 Bartoszyce - 1160 pkt 
6. Gim. nr 12 Olsztyn - 1151 pkt. 

Indywidualnie zawodnicy z gimnazjum w 

Bisztynku zdobyli 3 medale. I miejsce w 

pchnięciu kulą zajął Artur Rosiński z wyni-

kiem 12,12 m. 

Drugie miejsce wybiegał na 1000 metrów 

Kamil Misior z wynikiem 2:54,34 a III miejsce 

w rzucie oszczepem zajął Dawid Jakubiak z 

wynikiem 37,04 m. 

IV miejsce wybiegali 300-metrowcy: Dawid 

Busz (40,53 s. - rekord życiowy) i Kuba 

Abelski (40,80 s. - rekord życiowy). Na IV 

miejscu zawody zakończył też Mateusz Kor-

natowski startujący w skoku w dal (5,20 m.) 

a na V miejscu w skokou w dal był Jakub 

Kosiorek (5,19 m.) / Z. Madanecki 

Fot. Z. Madanecki 
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Gimnazjum Publiczne w Bisztynku. 

Wicemistrzostwo w biegach przełajowych. 

Reprezentacja Gimnazjum Publicznego w Bisztynku została 

wicemistrzami województwa w biegach przełajowych, pod-

czas zawodów przeprowadzonych w Ostaszewie k. Lubawy. 

Wicemistrzem indywidualnie został też Kamil Misior.  W 

Ostaszewie koło Lubawy, 22 kwietnia 2016 r. odbyły się Mistrzostwa 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sporto-

wego w Biegach Przełajowych. Był to zarazem I Memoriał trenera 

Edwarda Marszelewskiego. Zawodnicy, w zależności od wieku, mieli 

do pokonania od 1000 metrów do 2000 metrów a 25 pierwszych 

zdobywało punkty do klasyfikacji drużynowej. Spośród reprezentan-

tów Gimnazjum Publicznego w Bisztynku najlepiej, indywidualnie wy-

padł Kamil Misior (2000 m.), który przybiegł drugi i zdobył tytuł wice-

mistrza województwa. Drużynowo, wśród chłopców zdobyliśmy 15 

punktów, co dało nam II miejsce w województwie. / Z. Madanecki 

 

Klasyfikacja drużynowa: 

1. Gimnazjum nr 1 w Iławie - 18 pkt. 

2. Gimnazjum w Bisztynku - 15 pkt. 

3. Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach - 14 pkt. 

4. Gimnazjum w Nowym Grodzicznie - 11 pkt. 
5. Gimnazum w Stębarku - 9 pkt. 

6. Gimnazjum w Lubawie - 9 pkt.  Fot. Z. Madanecki 


