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11 września br. w Bisztynku świętowaliśmy Gminne Dożynki- święto chleba powszedniego i ludzi, 

którzy go tworzą. Starostami tegorocznych dożynek byli P. Stefania Seńczyk oraz P. Henryk      

Waśniewski. / str. 2 

WYDARZENIA:  

Zakończenie projektu „Kreatywnym bądź”. 

INWESTYCJE:  
Oczko wodne w Prositach na etapie końcowym 

realizacji. 

Sztuka o Kamieniu Diabelskim, warmińskie tańce 

i potrawy. Tak wyglądało 22 czerwca 2016 r. za-

kończenie i podsumowanie projektu trwającego 

od lutego 2016 roku./ str. 

Trwają prace końcowe inwestycji lokalnej pn 

„Zagospodarowanie istniejącego oczka wodne-

go do celów rekreacyjnych lokalnej społeczno-

ści w miejscowości Prosity, gm. Bisztynek” / 

str.10 

Fot. A. Grabowski 
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Dożynki Gminne 2016. 
11 września br. w Bisztynku 

świętowaliśmy Gminne Do-

żynki- święto chleba powsze-

dniego i ludzi, którzy go two-

rzą. 

Dożynki są jednym z najważniej-

szych dni, to święto plonów, rado-

ści i odpoczynku.  W Gminie Bisz-

tynek jest to najważniejsze wyda-

rzenie, którym symbolicznie dzię-

kujemy Rolnikom za trud włożony 

w zbiór plonów, którymi obrodziła 

ziemia. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 

św. w intencji rolników z gminy 

odprawioną w Kościele Parafial-

nym pw. Macieja Apostoła i Prze-

najdroższej Krwi Pana Jezusa. We 

mszy św. uczestniczyły poczty 

sztandarowe Szkoły Podstawowej 

w Bisztynku, Szkoły Podstawowej 

w Grzędzie, Szkoły Podstawowej 

w Sątopach, Gimnazjum Publiczne-

go w Bisztynku, Koła Łowieckiego 

„Sójka” z Bisztynka oraz OSP Bisz-

tynek. Starostami tegorocznych 

dożynek byli P. Stefania Seńczyk 

z miejscowości Wozławki, która 

wspólnie z mężem prowadzi 30-to 

hektarowe gospodarstwo rolne, 

ukierunkowane w produkcji zbóż i 

bydła mlecznego. Starostą nato-

miast był P. Henryk Waśniewski 

z Bisztynka, który wraz z żoną i 

rodziną prowadzi gospodarstwo 

rolne o powierzchni ok. 2 tys. ha, 

położonych w kilku gminach, z 

czego na terenie naszej gminy ok. 

600ha W gospodarstwie tym pro-

wadzona jest produkcja zbóż, rze-
paku i buraków cukrowych. Ponad-

to prowadzona jest działalność 

pozarolnicza jaką jest transport, 

utrzymanie dróg, sprzedaż paliw 

oraz mechanika i diagnostyka po-

jazdów. 

Po mszy św. dalsza cześć uroczy-

stości miała miejsce na Targowisku 

Miejskie. O uroczystą oprawę 

tegorocznych dożynek zadbał Lu-

dowy Zespół muzyczny Śparogi z 

Olsztynka. Dożynki oficjalnie roz-

począł Burmistrz Bisztynka Marek 

Dominiak witając przybyłych gości: 

Honorowych Obywateli Gminy 

Bisztynek, przedstawicieli miasta 

partnerskiego Zelenogradsk, Wła-

dze powiatu, Przedstawicieli służb 

mundurowych powiatu, Burmi-

strzów i Wójtów z zaprzyjaźnio-

nych gmin. „W tym uroczystym 

dniu pragnę złożyć wszystkim rol-

nikom, hodowcom, sadownikom i 

pszczelarzom wyrazy uznania i 

podziękowania za całoroczny trud i 

nieocenioną pracę dla dobra 

wspólnego. Jestem dumny, że mo-

gę być dzisiaj z Wami, aby wspól-

nie świętować  zakończenie prac 

polowych.”- mówił burmistrz. 

„Zasłużony dla Rolnictwa” 

Podczas Dożynek w Gminie Biszty-

nek  Burmistrz uhonorował odzna-

ką „Zasłużony dla  rolnictwa” na-

danym przez Ministra Rolnictwa i  

Rozwoju Wsi P. Ryszarda Żu-

chowskiego. P.Ryszard pracę 

zawodową rozpoczął 10 kwietnia  

1966r. jako robotnik leśny w Nad-

leśnictwie Stary Dzierzgoń,  a na-

stępnie gajowy. W trakcie pracy 

zawodowej uzupełniał swoje wy-

kształcenie.  W 1972r przeniósł się 

do Nadleśnictwa Sadłowo. W 

1973r rozpoczął pracę   w Nadle-

śnictwie Bartoszyce, gdzie w 1978r 

został leśniczym Leśnictwa Kamie-

niec w Bisztynku. Stanowisko to 

piastował do 15 kwietnia 2016r.  

Jego cała praca zawodowa była 

związana z leśnictwem. Swoim 

zaangażowaniem skutecznie zabie-

gał o poprawę stanu środowiska w 

lasach i terenach przyległych, orga-

nizując akcje sprzątania, poprze-

dzone edukacją wśród przedszkola-
ków i młodzieży szkolnej. Prowa-

dził wiele cykli szkoleniowych w 

placówkach oświatowych poświę-

conych przybliżeniu wiedzy przy-

rodniczej, opisując istniejące na 

terenie Gminy Bisztynek pomniki 

przyrody, obszary chronionych 

roślin i zwierząt. Należy powie-

dzieć, że jest jednym z prekurso-

rów i organizatorów edukacji przy-

rodniczo - leśnej w gminie. Zawsze 

służył wiedzą i praktyką rolnikom w 

zalesianiu gruntów porolnych. Ce-

niony i lubiany przez mieszkańców i 

szanowany przez młode pokolenie. 

Wyróżnieni Rolnicy 

Tradycyjnie podczas dożynek Bur-

mistrz wyróżnił rolników, którzy 

wytrwałą pracą i dążeniem do osią-

gania najlepszych wyników przyczy-

niają się do rozwoju Gminy i Miasta 

Bisztynek: P. Barbarę i Piotra 

Medwidów, P. Monikę i Arka-

diusza Cywińskich, P. Alicję i 

Mirosława Iwanyk, P. Kamila 

Kornatowskiego, P. Wiolettę i 

Ryszarda Ogonowskich, P. Elż-

bietę i Adama Łucek, P. Doro-

te i Rafała Raniszewskich, P. 

Urszulę i Radosława Gach, P. 

Annę i Andrzeja Kosikowskich, 

P. Justynę i Zbigniewa Czar-

niak, P. Anetę i Wiesława Bru-

dzyńskich, P. Jacka Bielskiego. 

Podczas tegorocznych dożynek 

Burmistrz podziękował także Spół-

dzielni Kółek Rolniczych w 

Bisztynku, która w tym roku, po 

35 latach kończy swoją działalność. 

Spółdzielnia w najlepszych latach 

swojego istnienia zatrudniała ok. 

120 osób wykonując usługi na rzecz 

rolników tj. uprawa roli, chemiza-

cja, nawożenie zbiór zbóż i okopo-

wych, usługi transportowe. W la-
tach 80-tych,kiedy własny kombajn, 

opryskiwacz, rozrzutnik obornika, a 

nawet ciągnik w gospodarstwie były 

rzadkością Spółdzielnia świadczyła 

takie usługi na rzecz Rolników. 

Spółdzielnia prowadziła również 

produkcję części do maszyn rolni-

czych dla Agromy w Kutnie, Olszty-

nie, Czarnej Białostockiej, Warfamy 

Dobre Miasto, Malag Morąg, Pama-

rol Biskupiec, Hydratem Giżycko. 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych na 

trwałe zapisała się w historii naszej 

gminy. Statuetkę z rąk Burmistrza 

Marka Dominiaka odebrał P. Jerzy 

Papszun- ostatni Prezes Spółdzielni. 

Wieńce dożynkowe 

Wg tradycji sięgającej XVI wieku 

dożynki to obrzęd zakończenia 

żniw wyrażany składaniem wieńca 

symbolizującego rolniczy trud. Do-

żynkowe wieńce w naszej gminie 

powstają w wielu miejscowościach.  

Wszystkie wieńce wzięły udział w 

konkursie Gminnego Wieńca Do-

Fot. A. Grabowski 

Fot. A.Grabowski 
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żynkowego, podlegając ocenie jury 

powołanego przez Burmistrza 

Bisztynka w składzie: Wioletta 

Jaskólska – Dyrektor Ośrodka 

Kultury i Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku – przewodnicząca oraz 

Członkowie: Włodzimierz Mońka, 

Krystyna Kijewicz, Izabela Treutle 

oraz Małgorzata Drozdowska. 

I nagrodę zdobyło sołectwo 

Łędławki, które reprezentowało 

Gminę Bisztynek podczas Dożynek 

Wojewódzkich w Olsztynku 18 

września br., II miejsce- Spółka 

„Paluzy” w Paluzach, III miej-

sce- Sołectwo Troszkowo oraz 

wyróżnienia: sołectwo Grzęda, 

Lądek, Paluzy, Sątopy, Unikowo, 

Księżno, Prosity, Sątopy- Samule-

wo, Sułowo i Nowa Wieś Reszel-
ska. Po raz drugi Warmińsko- 

Mazurska Izba Rolnicza zorganizo-

wała konkurs na Najładniejszy 

Wieniec Dożynkowy Publiczności. 

Głosować można było poprzez 

wypełnienie karty na specjalnie 

przygotowanym stoisku.  Decyzją 

publiczności nagrodę otrzy-

mał wieniec Sołectwa Trosz-

kowo. Spośród uczestników kon-

kursu  została wylosowana osoba, 

która otrzymała nagrodę rzeczo-

wą. Fundatorem nagród była War-

mińsko- Mazurska Izba Rolnicza. 

Estetyczna wieś, osiedle 

Podczas dożynek nastąpiło roz-

strzygnięcie konkursu: „Estetyczna 

wieś, osiedle”, w którym oceniano 

prace poprawiające ogólną estety-

kę miejscowości oraz poprawę 

stanu ekologicznego Gminy i Mia-

sta Bisztynek: I miejsce zajęła 

nowa Wieś Reszelska, II miej-

sce- Sątopy- Samulewo, III 

miejsce- Paluzy. 

Miasto i Gmina Bisztynek  

w kwiatach 

W konkursie „Miasto i Gmina 

Bisztynek w kwiatach” oceniano  

wkład pracy, estetykę i działania 

uczestników konkursu na rzecz 

upiększenia środowiska lokalnego. 

Spośród 6 obiektów I miejsce 

przyznano P. Franciszce Ku-

czyńskiej, II miejsce P. Monice i 

Krzysztofowi Małolepszym III 

miejsce P. Marcie Wójcik oraz 

wyróżnienie P. Anecie Skibic-

kiej. Zdjęcia nagrodzonych i wyróż-

nionych w konkursach można oglą-

dać na wystawie plenerowej w ga-

blotach znajdujących się przy skwe-

rze miejskim w Bisztynku. 

Podczas dożynek prowadzona była 

zbiórka charytatywna na leczenie 

Nikoli z gm. Kolno, która od uro-

dzenia cierpi na wrodzoną wadę 

serca. Przekazywane środki są prze-

znaczone na operację w Niemczech. 

W trakcie tegorocznych dożynek 

odbyły się wybory Miss Dożynek, 

którą została P. Anna Stefaniak z 

Kokoszewa. 

Na wszystkich przybyłych czekały 

jak co roku stoiska lokalnych rze-

mieślników i wytwórców, sołectw 

oraz lokalnych firm. Swoje wyroby 

zaprezentowali: Dom Pomocy Spo-

łecznej w Bisztynku, Sołectwa: 

Grzęda, Troszkowo, Łędławki, 

Sątopy- Samulewo, Bisztynek, Suło-

wo. Na uczestników uroczystości 

czekała tradycyjna grochówka stra-

żaczek z OSP Sątopy- Samulewo. 

Na scenie podczas dożynek zapre-

zentowali się artyści z Bisztynka i 

spoza miasta. Na początek usłysze-

liśmy dwa ludowe zespoły Śparogi z 

Olsztynka i Chłopcy z Nowoszy-

szek.  Następnie przyszła pora na 

prezentację lokalnego dorobku 

artystycznego. W tym bloku wystą-

piły zespoły wokalne działające w 

OKiAL Bisztynek: najmłodszy ze-

spół wokalny, grupa N&T, rockowy 

zespół B&R  oraz Mozaika. Po 

barwnym występie Mozaiki na sce-

nę wkroczył zespół Ale Babki z 

Sątop. Ten damski kwintet uświet-

nił mieszkańcom kolejną godzinę 

dożynkowej imprezy. Pokaz umie-

jętności tanecznych zaprezentowały 

dzieci i młodzież z Gminy i Miasta 

Bisztynek  przygotowane 

przez Aleksandrę Jaworską 

ze Szkoły Tańca Natural 

Dance. Po występach lokal-

nych gwiazd przyszła pora 

na prezentacje gości. Zoba-

czyliśmy rapera z BDK 

Bartoszyce i zespół Po 

Godzinach z Olsztyna.  

Wszystkim występom to-

warzyszyły konkursy z na-

grodami. Po raz pierwszy 

publiczność wybrała Miss 

Dożynek. Do zabawy zgło-

siło się 7 pań. Najwięcej 

braw zebrała Anna Stefań-

ska z Kokoszewa. Gwiazdą wieczo-

ry tegorocznych dożynek był Bartek 

Zdanowicz z zespołem z Lidzbarka 

Warmińskiego. Grupa od pierw-

szych taktów porwała bisztynecką 

publiczność do tańca. W przerwie 

koncertu zobaczyliśmy spektakl 

ogniowy w wykonaniu Teatru Świa-

tła z OKiAL Bisztynek. Podsumowa-

niem udanej imprezy była zabawa 

dożynkowa, którą nakręcał DJ Kim-

bar z Lidzbarka Warmińskiego. 

Składamy podziękowania 

wszystkim sponsorom, którzy 

przyczynili się do zorganizowa-

nia dożynek: Spółce „Paluzy” 

w Paluzach, P. Łukaszowi Ko-

zoniowi, P. Bogdanowi Celejo-

wi, Spólce „Agrolok” w Lu-

trach, Spółce „Sękity”,P. Mał-

gorzacie i Zbigniewowi Klikom, 

P. Beacie i Czesławowi Klikom, 

P. Teresie i Zbigniewowi Kra-

wieckim, P. Krystynie i Henry-

kowi Raczkowskim, P. Ali i 

Grzegorzowi Zapolskim, P. 

Monice Małolepszej, P. Marko-

wi Gach, P. Katarzynie i Zbi-

gniewowi Madaneckim, P. Ka-

tarzynie i Dariuszowi Onisz-

kom, P. Alinie i Robertowi 

Mroczkom, P. Bogusławie i 

Feliksowi Januszewiczom, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Reszlu, 

P. Krystynie i Jerzemu Tatar-

czakom, P. Ewie i Włodzimie-

rzowi Jaworskim, P. Bogusła-

wie Ziółkowskiej, Firmie 

„Bell”, Zespołowi Pałacowemu 

w Galinach, P. Mariuszowi Szy-

Fot. A.Grabowski 

Fot. A.Grabowski 
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ło, P. Małgorzacie i Jerzemu 

Wójcikom, P. Małgorzacie i 

Markowi Gużom, P. Aldonie 

Wengler, P. Marianowi Jach-

na. Składamy podziękowania 

wszystkim osobom zaangażowa-

nym w organizację tegorocznych 

Dożynek Gminnych. Dziękujemy 

naszym mieszkańcom za zorgani-

zowanie stoisk  z wyrobami kuli-

narnymi oraz za wystawienie ręko-

dzieł sztuki ludowej. Firmom działa-

jącym na rzecz rolnictwa za prezen-

tację swoich produktów i usług, 

jednostkom organizacyjnym gmi-

ny. /J. Kobryń/OKiAL 

FOTORELACJA 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A.Grabowski 

Ludowy Zespół wokalny Śparogi z Olsztynka. Mszy św. przewodniczył. Ks. Piotr Hartkiewicz Dyrektor Ośrodka Caritas w Rybakach. 

Dzieci z Klasy III Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku. Barwny korowód dożynkowy przeszedł ulicami Bisztynka. 

Warmińsko– Mazurska Izba Rolnicza zorganizowała konkurs na Najładniejszy Wieniec  

Dożynkowy Publiczności. 

Swoje wyroby zaprezentowała Kamila Zawadzka. 
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Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 
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Fot. A. Grabowski 
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Podczas dożynek odbyła zbiórka na leczenie 2-letniej Nikoli. Loterię zorganizował Samorząd Uczniowski Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II  

w Bisztynku pod czujnym okiem P. Marcina Patrejki. 

Tradycyjne wyroby zaprezentowała P. Irena Wsilewska. Słodkie desery przygotowało Sołectwo Troszkowo. 

Stoisko ze smakołykami przygotowało Sołectwo Bisztynek. 
Zwycięzcy konkursu „Estetyczna wieś, osiedle”: od lewej P. Jadwiga Kużlik (Nowa Wieś Reszel-

ska),  P. Zbigniew Filipczyk (Sątopy– Samulewo), P. Bożena Depta (Paluzy) 

Zwycięzcy konkursu „Miasto i Gmina Bisztynek w kwiatach”: od lewej P. Franciszka Kuczyńska, 

Przedstawicielka P.  Marty Wójcik, Przedstawicielka P. Anety Skibickiej  

oraz P. Krzysztof Małolepszy 

Gratulacje za wieniec dożynkowych  

dla Spółki „Paluzy” w Paluzach. 
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Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. O. Jaworska Fot. A. Grabowski 

Fot. OA. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Nagrodzeni w konkursie na wieniec dożynkowy. Stoisko z wyrobami wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. 

Zespół „Ale Babki” Wokalny Zespół Dorosłych „MOZAIKA” 

Pokaz tanecznych umiejętności dzieci spotkał się z gromkimi brawami. Rockowy zespół B&R 

Najmłodszy zespół wokalny działający przy OKiAL Gwiazda wieczoru Bartek Zdanowicz z Zespołem. 
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Sołectwo Łędławki na Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku. 

18 września 2016r 

odbyły się Woje-

wódzkie Dożynki w 

Muzeum Budownic-

twa Ludowego Parku 

Etnograficznego w 

Olsztynku, na któ-

rych Gminę Biszty-

nek reprezentował 

wieniec z miejscowo-

ści Łędławki, zwy-

cięzca Gminnego 

Konkursu Wieńca 

Dożynkowego w 

2016 roku.     W Wo-

jewódzkim Konkursie 

na najładniejszy wieniec 

dożynkowy w 2016 

roku zwyciężył wieniec 

nr 5 z Gminy Ostróda. 
Zarówno zwycięski 

wieniec jak i pozostałe 

otrzymały nagrody, 

wyróżnienia i podzięko-

wania od Marszałka 

Województwa. 
Dzięki uprzejmości 

Dyrektor Ośrodka 

Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku 

Pani Wiolety Jaskólskiej 

grupa wieńcowa ubrana 

została w stroje ludowe. 

Nasz mieszkaniec, Pan 

Jan Warcaba ułożył sło-

wa do ośpiewania wień-

ca. Dziesięcioosobowa 

grupa wieńcowa prezen-

tująca wieniec składała 

się z mieszkańców Łę-

dławek, Troszkowa  i 

Bisztynka. Panie niosły 

równianki ( bukiety 

wykonane z kwiatów, 

ziół, traw i zboża)  a do 

wieńca dodano nowy 

element upamiętniający  

1050 -lecie Chrztu Pol-

skiego. 
Bardzo dziękujemy za 

udostępnienie pojazdu 

do przewozu wieńca i 

grupy wieńcowej, Pań-

stwu Grażynie i Henry-

kowi Waśniewskim i 

Panu Łukaszowi Kozo-

niowi. 
/Grupa Wieńcowa Łędław-

ki 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. Grupa Wieńcowa Łędławki 

Fot. J. Lenart 

Fot. J. Lenart 

Wśród kandydatek do tytułu Miss Dożynek 2016... … najwięcej głosów zebrała P. Anna Stefańska. 

Spektakl ogniowy w wykonaniu Teatru Światła. 
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I miejsce– Sołectwo Łędławki 

Wyróżnienie–  Sołectwo Grzęda 

Wyróżnienie–  Sołectwo Nowa Wieś 

Reszelska (nr 6) 

Wyróżnienie– od lewej: Sołectwo Lądek, Sołectwo Paluzy, Sołectwo Sątopy, Sołectwo Unikowo,  

Wyróżnienie– od lewej: Sołectwo Księżno, Sołectwo Prosity, Sołectwo Sątopy– Samulewo, Sołectwo Sułowo 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 
Fot. S. Filipowicz Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 
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KONKURS ESTETYCZNA WIEŚ, OSIEDLE 
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Oczko wodne w Prositach na etapie końcowym 

realizacji. 

Trwają prace końcowe inwe-

stycji lokalnej pn 

„Zagospodarowanie istnieją-

cego oczka wodnego do ce-

lów rekreacyjnych lokalnej 

społeczności w miejscowości 

Prosity, gm. Bisztynek” w 

ramach projektu pod nazwą 

EKO-GRUPY –  grupy odno-

wy wsi Warmii i Mazur dbają 

o środowisko. Realizacja przed-

sięwzięcia była możliwa dzięki 

nawiązaniu współpracy pomiędzy 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy w Morągu, Al. 

Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg, a 

Grupą Odnowy Wsi Prosity bio-

rącą udział w Programie Odnowy 

Wsi Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 
Przeprowadzone prace dotyczyły 

zagospodarowania oczka wodne-

go po byłym stawie p.poż znajdu-

jącego się na działce gminnej nr 

43/1, obręb Nr 10 Prosity znajdu-

jącej się w centralnej części miej-

scowości Prosity przy Kościele 

parafialnym p.w. Wniebowzięcia 

NMP. Oczko wodne wymagało 

odnowienia i rewitalizacji ponie-

waż zbiornik był zamulony i za-

chwaszczony, a jego brzegi poro-

śnięte chwastami i zakrzyczeniami.  
W ramach projektu przeprowa-

dzono prace terenowe polegające 

na oczyszczeniu oczka wodnego. 

Zbiornik został odmulony, pogłę-
biony i wyczyszczony z zachwasz-

czeń za pomocą koparki.  Przepro-

wadzono mechaniczne plantowanie 

dna i brzegów oczka wodnego. 

Linia brzegowa oczka została za-

bezpieczona i ukształtowana oraz 

wzmocniona palikami. Oczko wod-

ne zostało obsadzone nową roślin-

nością wodną i zarybione. Teren  

wokół oczka został obsiany trawą 

oraz obsadzony nowymi roślinami i 

krzewami, a także wyposażony w 

infrastrukturę wypoczynkowo-

rekreacyjną, miejsce na ognisko i 

oświetlenie parkowe. Obecnie 

trwają prace korekcyjne przepro-

wadzonych robót. 

Niniejszy Projekt będący inicjatywą  

Grupy Odnowy Wsi Prosity został 

dofinansowany w 100% ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w kwocie 18 500,00 zł. / A. Porydzaj  

Prace końcowe wokół oczka wodnego. 

Fot. MM 

Zakończyły się prace konserwatorskie budynku 

przy ul. Sienkiewicza w Bisztynku. 

Zakończyły się prace konserwatorskie elewacji budynku przy 

ul. Sienkiewicza 3 w Bisztynku. Wykonawcą zadania było 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DOMEX” Jan Fy-

drych z Lidzbarka Warmińskiego. 

Zakres prowadzonych prac dotyczył m.in.: zdjęcia wszystkich przewo-

dów instalacyjnych prowadzonych na tynkach, usunięcia wtórnych tyn-

ków z powierzchni elewacji, mechaniczne oczyszczenie zachowanych 

fragmentów, wzmocnienie i stabilizacja pęknięć muru, wzmocnienia 

osłabionych fragmentów murów, położenia tynków, pomalowanie ele-

wacji, montażu stolarki w budynku./ J. Kobryń 

Fot. UM w Bisztynku 

W ramach robót drogowych wykonano... 

W okresie trzeciego kwartału 2016 

roku  w ramach zorganizowanych 

robót publicznych wykonano: 
- remont nawierzchni drogi z 

płyt betonowych  na odcinku 

Krzewina – skrzyżowanie z DK 

57  współfinansowany  przez 

Przedsiębiorstwo „Romanowscy”, 
- odtworzono drogę gminną 

po byłym torowisku na odcin-

ku ok. 2 km pomiędzy Łędław-

kami, a Nowa Wsią Reszelską, 

pozyskany materiał z nasypu wyko-

rzystywany jest do bieżącego utrzy-

mania dróg gminnych wg potrzeb i 

zgłoszeń mieszkańców, 
- w toku postępowania są trzy 

procedury przetargowe na: wyko-

nie dokumentacji techniczno-

projektowej zagospodarowa-

nia terenu przy skrzyżowaniu 

ulic Kolejowej i Sportowej w 

Bisztynku, wykonanie nakładki 

bitumicznej wraz z chodni-

kiem w części ul. Ceglanej w 

Bisztynku oraz wykonanie no-

wych nawierzchni z kostki bru-

kowej dwóch dróg osiedlowych 

na ul. Sportowej w Bisztynku, 

gdzie wyłoniony został już Wyko-

nawca robót. 
- w okresie wakacyjnym odnawia-

no pomieszczenia w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum 

Publicznym w Bisztynku, 
- odnowiono dwa przystanki 

autobusowe w Unikowie i Trosz-

kowie, 
- na etapie realizacji  jest bu-

dowa chodnika w Unikowie od 

mostu wzdłuż parkanu do ko-

ściała. Zadanie realizowane jest 

wspólnie z ZDP  przy zaangażowa-

niu  mieszkańców i PHU Waśniew-

ski. 

- wykonano na drogach gmin-

nych pomiar natężenia ruchu 

drogowego w obrębie skrzyżo-

wań z liniami kolejowych (przez 48 

godzin w czterech punktach-

wymóg ustawowy). / M. Drozdowski 

Fot. UM Bisztynek 

Oczko wodne przez rozpoczęciem prac. 
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Wybory sołtysa w Sułowie. 

20 lipca 2016r. P. Bożena Dąbrowska Sołtys 

Sołectwa Sułowo IV, V, Vi, VII po 13 latach 

pełnienia funkcji zrezygnowała z 

„Sołtysowania”. 
P. Bożena Sołtysem Sułowa była nieprzerwanie od 

13 lat. Swoją funkcje traktowała jak misję. Zawsze 

chętna do działania, pełna pomysłów na rozwój 
swojej wsi, jej energia i zapał udzielał się innym, 

pomocna i koleżeńska, mająca dar zjednywania ludzi 

do wspólnych działań na rzecz swojej „małej ojczy-

zny”. Już teraz można stwierdzić, że jej następca 

bądź następczyni będzie miała niełatwą rolę, bo-

wiem P. Bożena była jednym z najbardziej aktyw-

nych Sołtysów Gminy Bisztynek. 
Podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie 

Miejskim Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak w 

podziękowaniu wręczył P. Bożenie pamiątkowy 

grawerton cytując słowa Jana Pawła II „Człowiek 

jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to 

kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi.” Kwiaty wręczyli także przedsta-

wiciele Rady Miejskiej w Bisztynku oraz Sołtysi. 
29 lipca br. w  związku z rezygnacją P. Bożeny od-
były się wybory Sołtysa w Sułowie, którym została  
pani Mirosława Wapniewska pełniąca dotychczas 
funkcję przewodniczącej Rady Sołeckiej. Członkami 
Rady Sołeckiej zostali następująco: przewodnicząca 
- Justyna Bakuła oraz członkowie Zenon Tabaka i 
Irena Bakuła./ J. Kobryń, A. Sommerfeld 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Sątopy– Samulewo sołectwem. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku z 

dnia 29 czerwca  utworzono jednostkę 

pomocniczą Gminy Bisztynek Sołectwo 

Sątopy – Samulewo oraz nadano mu sta-

tut. Uchwała ta stała się prawomocna po upły-

wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko – Ma-

zurskiego. W dniu 02.09.2016r. przeprowadzo-

no po raz pierwszy wybory Sołtysa oraz Rady 

Sołeckiej nowo utworzonego sołectwa Sątopy – 

Samulewo.  

W wyborach uczestniczyły 74 osoby. 

Powołana komisja skrutacyjna po przeliczeniu 

oddanych głosów, ogłosiła następujące wyniki: 

 Jednogłośnie Sołtysem sołectwa Sątopy – Sa-

mulewo został Pan Filipczyk Zbigniew 

W skład Rady Sołeckiej weszli: Rogalski Stani-

sław, Belka Marlena, Stańko Iwona. /A. Sommer-

feld 

Od lewej: Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, Sołtys Sołectwa Sątopy– Samulewo 

Zbigniew Filipczyk, Członkowie Rady Sołeckiej P. Iwona Rogalska,  P. Marlena Belka oraz 

P. Stanisław Rogalski oraz Sekretarz GiM Iwona Banach. 

Szacowanie szkód powsta-

łych w wyniku niekorzyst-

nych warunków atmosfe-

rycznych. 

 Od dnia 04.03.2016 złożono łącznie 50 

wniosków rolników poszkodowanych 

przez niekorzystne zjawisko atmosfe-

ryczne w postaci ujemnych skutków 

przezimowania, które spowodowały wy-

marznięcia upraw roślin ozimych rolni-

czych na obszarze Gminy Bisztynek. 

Wnioski te zostały przez tutejszy Urząd prze-

kazane do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Bartoszycach po uzyskaniu zgody Wojewody 

Warmińsko – Mazurskiego na szacowanie 

szkód.  

Komisja w składzie  przedstawiciela ODR w 

Bartoszycach,  W – M Izby Rolniczej oraz 

Urzędu Miejskiego przeprowadziła oględziny 

wszystkich  upraw roślin zgłoszonych przez 

dane gospodarstwo wskutek wymarznięć. Go-

towe protokoły z szacowania strat wskutek 

wymarznięć  można było uzyskać w siedzibie 

ODR w Bartoszycach./A. Sommerfeld 
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 14 lipca br. odbyło się drugie w tym 

roku spotkanie Burmistrza Bisztynka z 

rodzicami nowonarodzonych mieszkań-

cami Gminy i Miasta Bisztynek. 
22 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotka-

nie, podczas którego Burmistrz wręczył pa-

miątkowe kocyki wraz z listami gratulacyjnymi 
Rodzicom trzynaściorga dzieci, wśród których 

było 8 chłopców i 5 dziewczynek. 
Wczorajsze spotkanie dobyło się w Ośrodku 

Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. 

Burmistrz Marek Dominiak życzył Rodzicom 

podejmowania dobrych i przemyślanych decy-

zji, które zapewnią dzieciom zdrowy i bez-

pieczny rozwój. W II kwartale 2016 na tere-

nie Gminy i Miasta Bisztynek urodziło się rów-

nież 13 dzieci: 8 chłopców i 5 dziewczynek. 
Po części oficjalnej na Rodziców czekał poczę-

stunek. Organizowane spotkania są bowiem 

okazją do wspólnej wymiany doświadczeń 

pomiędzy Rodzicami, ale też bezpośredniej 

rozmowy z Burmistrzem i przedstawienia spo-
strzeżeń dot. życia gminy z punktu widzenia 

rodziców. 

Przewiduje się organizację spotkań w odstę-

pach kwartalnych (4 razy w roku). Następne 

spotkanie odbędzie się w październiku. Już 

teraz serdecznie zapraszamy na nie nie tylko 

rodziców, ale także całe rodziny, rodzeństwa, 

dziadków. /J. Kobryń 

X Muza w Bisztynku. 

Nieformalna Grupa KAP (Karolina Jóźwik, 

Andrzej Grabowski ,Paweł Kincel) oraz 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku z Lokalnej Grupy Działania War-

miński Zakątek w ramach edycji programu 

„Działaj Lokalnie 2016” otrzymali dofinan-

sowanie na realizację projektu „Dziesiąta 

Muza powraca do Bisztynka”. Uroczysta 

inauguracja miała miejsce w kościele poewangelic-

kim w Bisztynku gdzie został wyświetlony film 

Agnieszki Holland „W ciemności”, przy którym 

jako operator pracował Paweł Kincel, po projekcji 

miało miejsce spotkanie z wybitną reżyserką. Po-

nadto w okresie wakacyjnym odbywały się projek-

cje  dla dzieci i dorosłych ,na które została wyku-

piona licencja, zakupiono również projektor do 

wyświetlania filmów-Canon LX-MU500. Dzięki 

osobistym kontaktom członków nieformalnej 

grupy udało się pozyskać sponsorów- sprzedawcę 

sCyfrowe.pl. sp. z o. o z Gdańska i producenta 
firmę Canon, którzy sprowadzili  nam sprzęt o 

wartości ponad 10 tys. zł, za sumę na jaką otrzy-

maliśmy dofinansowanie czyli 4800zł.Jeszcze raz 

naszym darczyńcom, bo tak należy ich nazwać, 

serdecznie dziękujemy. 

Projekt będzie realizowany jeszcze w miesiącu 

wrześniu i październiku, odbędą się kolejne seanse 

i kolejne spotkania z wielkimi ludźmi filmu. Po 

zakończeniu projektu nadal planujemy małe , lo-

kalne kino w OKiAL, ponieważ wnioskując po 

liczbie odbiorców, niewątpliwie w naszej lokalnej 

społeczności lokalnej jest zapotrzebowanie na 

tego typu przedsięwzięcia artystyczne. /OKiAL 

Burmistrz Bisztynka spotkał się z nowymi mieszkańcami  

Gminy i Miasta Bisztynek urodzonymi w II kwartale 2016r. 

Fot. A. Grabowski 
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Tydzień Cittaslow w Bisztynku. 

W dniach 19-25 września br. w Bisztynku odbywały 

się wydarzenia związane z obecnością Bisztynka w 

sieci miast Cittaslow. Tydzień Cittaslow zakończył 

autorski pokaz bębniarski połączony z paradą ulicz-

kami Bisztynka. 

W ramach Tygodnia Cittaslow każda ze szkół zorganizo-

wała jeden dzień poświęcony tematyce slow. W tym dniu 

w placówkach oświatowych zagościł pomarańczowy ślimak

- symbol ruchu Cittaslow. 

Zwieńczeniem całotygodniowych wydarzeń była Niedziela 

Cittaslow. W niedzielę właśnie rozegrany został finał Tur-

nieju Sołectwa i Rad Osiedlowych w Piłkę Nożną. Zwycięz-

cą zostało Sołectwo Unikowo. 

Od godziny 16:00 w Uliczce Artystycznej zaś odbywały się 

występy lokalnych zespołów, oraz dzieci działającej w 

OKiAL. Tańce ludowe zaprezentowały dzieci z klasy III 

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku. 

Do wspólnej zabawy zaprosił Ricky Lion bębniarz z Kongo, 

który zaprezentował autorski pokaz na bębnach afrykań-

skich wraz z warsztatami dla uczestników tego wydarze-
nia. Zwieńczeniem warsztatów była kolorowa parada ulicz-

kami Bisztynka./J. Kobryń 

Dzień Cittaslow w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku. 

Fot. A.Grabowski 

Dzień Cittaslow w Szkole Podstawowej w Sątopach. 

Fot. UM Bisztynek 

Dzień Cittaslow w Szkole Podstawowej w Bisztynku. 

Dzień Cittaslow w Szkole Podstawowej w Grzędzie. 

Dzień Cittaslow w Szkole Podstawowej w Bisztynku. 
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Zakończenie projektu „Kreatywnym bądź”. 

Sztuka o Kamieniu Diabel-

skim, warmińskie tańce i po-

trawy. Tak wyglądało 22 

czerwca 2016 r. zakończenie i 

podsumowanie projektu trwa-

jącego od lutego 2016 roku. 

Biblioteka Publiczna w Bisztynku 

otrzymała dofinansowanie z Fun-

dacji BGK im. J. K. Steczkowskiego 

w programie „Na dobry począ-

tek”. Celem projektu było zapo-

znanie dzieci w wieku 4- 7 lat z 

kulturą i tradycją naszego regionu- 

Warmii, poprzez aktywne i kre-

atywne uczestnictwo w zajęciach. 

Głównymi partnerami projektu 

byli Przedszkole Samorządowe, 

Szkoła Podstawowa w Bisztynku 

oraz Ośrodek Kultury i Aktywno-

ści Lokalnej. 
Przez kilka miesięcy dzieci uczest-

niczyły w zajęciach kulinarnych, 

teatralnych, taneczno- ruchowych 

i plastyczno- literackich. Dzisiaj 

zaprezentowały nabyte umiejętno-

ści przed szeroką publicznością: 

przedstawicielami władz samorzą-

dowych, nauczycielami, koleżanka-

mi i kolegami, rodzicami, dziadka-

mi, pensjonariuszkami Domu Po-

mocy Społecznej oraz mieszkańca-

mi. 

Grupa najmłodszych dzieci z 

Przedszkola Samorządowego za-

prezentowała się w sztuce przed-

stawiającej „Legendę o Diabelskim 

Kamieniu”, czyli historia bisztynec-

kiego szewca. 

Grupa taneczna zaprezentowała 

tradycyjne tańce ludowe w prze-

pięknych strojach, uszytych przez 

panie z Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

Podczas występów promowany 

był komiks, przedstawiający histo-

rię legendarnego kamienia, nad 
którym pracowały dzieci z grupy 

literacko- plastycznej. 

W czasie imprezy można było 

spróbować kanapek z pasztetem 

grzybowo- mięsnym, fraszynek, 

ciast i pierogów./ J. Kwaśniewska 

Fot.OKiAL 

Fot.OKiAL 

Fot.OKiAL 

Narodowe czytanie w Uliczce Artystycznej. 

Rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza i poprzez głosowa-

nie, na Narodowe Czytanie wybrano wybitny utwór „Quo va-

dis”.  

Biblioteka Publiczna w Bisztynku  przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 

narodowego czytania, która jest objęta patronatem pary prezydenckiej.  

3 września w uliczce Artystycznej można było usłyszeć fragmenty powie-

ści, czytane przez mieszkańców.  

Czytaniu towarzyszyła w tle nastrojowa muzyka, między innymi utwory 

skomponowane przez Piotra Rubika. Większość osób czytających była 

ubrana w stroje odnoszące się do czasów Nerona. 

Osoby, które przyniosły własny egzemplarz powieści otrzymały pamiątko-

wą pieczęć. /J. Kwaśniewska 

Fot.OKiAL 

Fot.OKiAL 

Fot.OKiAL 

Fot.OKiAL 
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Lato w mieście. 

Lato w tym roku w Bisztynku było wyjątkowo 

gorące oraz pełne imprez i niespodzianek. Bawili-

śmy się na koncertach w Uliczce Artystycznej, 

pokazach w mieście, dyskotekach w parku, wysta-

wach i wielu innych  przedsięwzięciach-  czyli każ-

dy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Wakacyjne imprezy w mieście rozpoczął Jarosław 

Chojnacki koncertem autorskim w Uliczce Aty-

stycznej. Tydzień później Bisztynek stał się stolicą 

najsilniejszych ludzi w Europie. Na targowisku 

miejskim gościliśmy Przemysława Brzozę, Jarosława 

Dymka, Sławomira Toczka i Tomasza Lecha. Po-

znaliśmy również Strongmana Bisztynka, czyli 

najsilniejszego człowieka w Gminie. Dużym zainte-

resowaniem bisztyniaków cieszyły się letnie dysko-

teki w parku. Mieszkańcy tańczyli do późnych go-

dzin nocnych. Plenerowe spektakle dla dzieci 

("Cztery mile za piec")  i dorosłych ("Wesele" wg. 

Wyspiańskiego), również znalazły swoją publicz-

ność. Podsumowaniem wakacyjnych koncertów był 
występ w kościele poewangelickim Cezarego 

Makiewicza, znanego z przeboju "Wszystkie 

drogi prowadzą do Mrągowa". Oprócz imprez 

kulturalnych były zajęcia wakacyjne dla dzieci 

w Ośrodku Kultury. Zajęcia kulinarne, plastycz-

ne, teatralne, taneczne czy wyjazdy do Term War-

mińskich skupiły wokół siebie dużą ilość najmłod-

szych mieszkańców Gminy Bisztynek. 

Jednym zdaniem - lato w tym roku było piękne i 

jest co wspominać. Czekamy na kolejne wakacje./

OKiAL 
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Unikowo zwycięzcą turnieju Sołectw i Rad Osiedlowych w Piłkę Nożną. 

Zwycięska drużyna Sołectwa Unikowo– Bandziorki  

24-25 września br. na boisku ORLIK 

odbyły się rozgrywki sołectw i rad osie-

dlowych w piłkę nożną. Zwycięzcą dwu-

dniowych zmagań piłkarskich zostało 

Sołectwo Unikowo. 
Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 10 

sołectw i rad osiedlowych: 
Grupa A: Troszkowo, Sątopy- Samulewo, 

Sołectwo Bisztynek (Luki Strajki) 
Grupa B: Sątopy- Troksy, Grzęda, Unikowo 

(Bandziorki) 
Grupa C: Paluzy, Osiedle nr III w Bisztynku 

(FC Chlewki), Sułowo, Osiedle nr II w Bisz-

tynku 
Turniej rozgrywany był w systemie grupo-

wym (grano każdy z każdym w grupie). W 

sobotę odbyły się eliminacje. Pierwsze miejsca 

z grup 3-zespołowych i dwa pierwsze miejsca 

z grupy 4-zespołowej grały o miejsca I-IV w 

finale. Trzecie miejsca z grup 3-zespołowych i 

trzecie miejsce z grupy 4-zespołowej grały o 

miejsca V-VII w finale. Zespoły, które zajęły 

ostatnie miejsca w swoich grupach grały w 

niedzielę o miejsca VIII-X. 

Ostateczna klasyfikacja turnieju: 
I miejsce- Sołectwo Unikowo 

(Bandziorki) 

II miejsce- Sołectwo Troszkowo 
III miejsce- Osiedle nr III w Bisztynku 

(FC Chlewki), 

IV miejsce- Osiedle nr II w Bisztynku 

V miejsce- Sątopy- Samulewo 

VI miejsce- Paluzy 

VII miejsce- Sątopy- Troksy 

VIII miejsce- Sułowo 

IX miejsce- Grzęda 
X miejsce- Sołectwo Bisztynek (Luki 

Strajki) 

Trzy pierwsze miejsca otrzymały z rąk 

burmistrza puchary, zaś wszystkie drużyny 

pamiątkowe dyplomu. Podczas niedzielnego 

finału na wszystkich czekały kiełbaski z grilla, 

zaś sołectwo Troszkowo zapraszało do 

skosztowania sołeckiej grochówki. 

Tradycyjnie na niedzielny finał przygotowy-

wała się reprezentacja sołtysów, która osta-

tecznie nie rozegrała meczu J. Kobryń 
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