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Podsumowanie roku 2016. 
Mijający rok 2016 skłania do refleksji i podsumowań. Przypominamy zatem, co udało nam się 

zrealizować i co zaowocowało wymiernymi korzyściami dla lokalnej społeczności. 

W roku 2016r. trwały prace w zakresie przygotowa-
nia i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

gminy Bisztynek w ramach Ponadlokalnego 

programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow. 
W programie znalazły się działania rekomendowane 

przez 14 miejscowości należących do sieci: Barczewa, 

Biskupca, Bisztynka, Dobrego Miasta, Gołdapi, Gó-
rowa Iławeckiego, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Nidzicy, Nowego 

Miasta Lubawskiego, Olsztynka, Pasymia, Reszla oraz Rynu. Celem pla-

nowanych działań jest rozwiązywanie problemów społecznych oraz po-
lepszenie jakości życia mieszkańców. Budżet programu wynosi ponad 51 

Lokalny Program Rewitalizacji. 

Prace remontowe na drogach i ulicach w gminie i mieście. 
Sukcesywnie realizowane są prace mające na celu 
poprawę stanu dróg i ulic w Gminie i Mieście Biszty-

nek. W tym zakresie dokonaliśmy m.in. rozbudowy oświe-

tlenia drogowego w Unikowie i Bisztynku, profilowania 
równiarką nawierzchni gruntowych dróg z uzupełnieniem 

ubytków, stabilizacji i utwardzenia wałem samojezdnym 

nawierzchni z bruku kamiennego  i nawierzchni ulepszo-
nych tłuczniem kamiennym. Wykonano remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznych na terenie miasta oraz remont 

nawierzchni drogi z płyt betonowych  na odcinku Krzewina 
– skrzyżowanie z DK 57, odtworzono drogę gminną po 

byłym torowisku na odcinku ok. 2 km pomiędzy Łędławka-

mi, a Nowa Wsią Reszelską. Gmina Bisztynek zawarła umo-
wy partnerskie w sprawie realizacji wspólnych zadań prze-

budowy dróg powiatowych. Dzięki temu w roku 2015 

gruntownie przebudowano drogę Bajdyty-Paluzy-Łędławki, 
obecnie zaś trwa przebudowa drogi powiatowej Grzęda-

Wojkowo-Sątopy. Dobra współpraca z powiatem pozwoliła 

nam na wykorzystanie frezowin asfaltowych pozyskanych 
podczas rozbiórki nawierzchni na w/w odcinku, na częścio-

wą poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych na terenie 

naszej gminy. Obecnie trwają prace projektowe związane z 
wykonaniem dokumentacji technicznej na zagospodarowa-

nia terenu przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sportowej w 

Bisztynku, która będzie obejmowała budowę ciągów pie-
szych, miejsc postojowych oraz wymianę oświetlenia ulicz-

nego. Trwają również prace  projektowe przebudowy ulic: 

Spółdzielców, Prusa, Asnyka, Sportowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. 
E. Orzeszkowej. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie no-

wych nawierzchni z kostki brukowej, ciągów pieszych, budowę kanali-

zacji deszczowej, przebudowę sieci energetycznej, wodociągowej i 
telekomunikacyjnej oraz budowę nowych linii oświetlenia ulicznego.  

W listopadzie br. zakończono przebudowę dróg gminnych w 

zakresie wykonania nowych nawierzchni z kostki brukowej 

na odcinkach: ulicy Ceglanej w Bisztynku  o długości 98,50m 

od skrzyżowania z ul. Kościelną w kierunku zjazdu z drogi 

krajowej nr 57. Zakres prac obejmował wykonanie nowej na-

wierzchni z polbruku z jednostronnym chodnikiem łączącym się z 

istniejącym od strony ulicy Ogrodowej, odcięcie poprzeczne krawęż-

nikiem drogowym granicy  zakresu robót na połączeniu z  nawierzch-

nią bitumiczną od ulicy Kościelnej i Ogrodowej. Korytowanie na całej 

powierzchni jezdni, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników 

drogowych na ławie betonowej z oporem ( 98,50 *2) z obniżeniem na 

zjazdach, ustawienie obrzeża betonowego wzdłuż chodnika (98,50 

mb), ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej polbruk w kolo-

mln euro. Celem Programu jest skoordynowana i kompleksowa rewitali-
zacja miast wchodzących w skład sieci tak, aby zachowując swój unikal-

nych charakter i walory, mogły jednocześnie oferować mieszkańcom 

lepsze warunki życia. Bisztynek w ramach Lokalnego Programu Rewitali-
zacji zaplanowane ma następujące zadania inwestycyjne: Remont 

wnętrza Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem oto-

czenia oraz remont Kościoła poewangelickiego, w których to 
będą działały Klub Integracji Społecznej oraz Młodzieżowy Klub Integracji 

Społecznej oraz przystosowanie budynku Przedszkola Samorzą-

dowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 
świadczonych tam usług społecznych.  

rze szarym  gr.8 cm – 492,50 m2, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki 

betonowej polbruk gr. 6 cm – 147,75 m2.Wykonawcą robót była lokalna 

firma brukarska Pana Mariusza Parobij. Wykonano również dwa odcinki 

dróg wewnętrznych - łączniki z główną arterią ulicy Sportowej zabudowy 

jednorodzinnej w zakresie : 

ul. Sportowej 3,5,7,9 – rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, kory-

towanie na całej powierzchni jezdni 49,50 x 7,60, wykonanie podbudowy 

na całej powierzchni z warstwą odsączającą, wykonanie podbudowy z pia-

sku stabilizowanego cementem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

polbruk w kolorze ciemny odcień szarości gr.8 cm – 257,40 m2, ułożenie 

ciągów pieszych (pobocza jezdni) z kostki betonowej polbruk w kolorze 

grafitowym gr. 8 cm. – 102,00 m2, poszerzenia na zjazdach do posesji, 

ul. Sportowa 1 A,B,C,D – korytowanie na całej powierzchni jezdni   

47,00 x 9,40, wykonanie podbudowy na całej powierzchni z warstwą odsą-

czającą, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, ułoże-

nie nawierzchni z kostki betonowej polbruk w kolorze szarym gr.8 cm – 

427,70 m2. Na wniosek mieszkańców odstąpiono od wydzielenia terenów 

zielonych krawężnikiem drogowym utwardzając powierzchnię polbrukiem. 

Wykonawca robót zamontował na dwóch studniach kanalizacji sanitarnej 

nowe pokrywy betonowe z pierścieniem i włazem żeliwnym dostarczony-

mi przez ZGKiM w Bisztynku./M. Drozdowski 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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Oczko wodne w Prositach. 
Zrealizowano inwestycję pn „Zagospodarowanie istniejącego oczka 

wodnego do celów rekreacyjnych lokalnej społeczności w miejscowości 

Prosity, gm. Bisztynek” w ramach projektu pod nazwą EKO-GRUPY –  

grupy odnowy wsi Warmii i Mazur dbają o środowisko. Przeprowadzo-

ne prace dotyczyły zagospodarowania oczka wodnego po byłym stawie 

p.poż. Oczko wodne wymagało odnowienia i rewitalizacji ponieważ 

zbiornik był zamulony i zachwaszczony. 
W ramach projektu przeprowadzono prace terenowe polegające na 

oczyszczeniu oczka wodnego. Zbiornik został odmulony, pogłębiony i 

wyczyszczony.  Przeprowadzono mechaniczne plantowanie dna i brze-

gów oczka wodnego. Linia brzegowa oczka została zabezpieczona i 

ukształtowana oraz wzmocniona palikami. Całość obsadzono nową 

roślinnością wodną i zarybiono. Teren  wokół został obsiany trawą oraz 

obsadzony roślinami i krzewami, a także wyposażony w infrastrukturę 

wypoczynkowo-rekreacyjną, miejsce na ognisko i oświetlenie parkowe. 

Niniejszy Projekt będący inicjatywą  Grupy Odnowy Wsi Prosity został 

dofinansowany w 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Częściowa renowacja Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Grzędzie. 
W wyniku pożaru jaki miał miejsce w kwietniu ub. roku w Kościele pw. 

św. Mikołaja w Grzędzie spłonęła część prezbiterium z drewnianym sto-

łem ołtarzowym i częścią balustrady. Część powstałych uszkodzeń udało 

się naprawić dzięki środkom pozyskanym z Samorządu Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wo-

jewództwem Warmińsko- Mazurskim, a Gminą Bisztynek na udzielenie 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów prac 

konserwatorskich zabytkowego kościoła.  

„Zrealizowano przy pomocy finansowej 

Samorządu Województwa Warmińsko– Mazurskiego”. 

Fot. UM Bisztynek 

Odnowiono elewację budynku  

przy ul. Sienkiewicza 3 w Bisztynku. 

Wykonane zostały prace konserwatorskie elewacji budynku przy 

ul. Sienkiewicza 3 w Bisztynku.  

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

dów instalacyjnych prowadzonych na tynkach, usunięcia wtórnych 

tynków z powierzchni elewacji, mechaniczne oczyszczenie zachowa-

nych fragmentów, wzmocnienie i stabilizacja pęknięć muru, wzmocnie-

nia osłabionych fragmentów murów, położenia tynków, pomalowanie 

elewacji, montażu stolarki w budynku. 

Fot. UM Bisztynek Powstała alejka na Cmentarzu  

Komunalnym. 
Na Cmentarzu Komunalnym w Bisztynku powstała alejka o długości 

150 mb wykonana z kostki betonowej polbruk, która została połączona 

z istniejącą alejką brukową prowadzącą do Kościoła pw. Św. Michała.  

Fot. UM Bisztynek 

Dwa nowe lokale mieszkalne powstały w Wozławkach. 

Wykonaliśmy roboty budowlane mające na celu  zmianę przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno- usługowym 
wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Wozławki 21. W wyniku przeprowadzonych prac powstały 2 nowe lokale mieszkalne. 

Program Rozwoju  

Gminy i Miasta Bisztynek do 2025r. 

Rada Miejska w Bisztynku na sesji w dniu 26 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Progra-

mu Rozwoju Gminy i Miasta Bisztynek do 2025r. Opracowanie Programu było elementem koniecz-

nym do zachowania ciągłości i spójności w dalszym rozwoju gminy. Określa on wizję, do której należy 

dążyć poprzez realizację poszczególnych przedsięwzięć, cele główne i cele szczegółowe. 

Fot. MM 
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Podjęto starania o pozyskanie dofinansowania. 
Ogłoszona przez Wojewodę w dniu 31.10.2016r. wstępna lista rankingowa klasyfikuje nasz wniosek na kompleksową przebudowę ulicy Słonecznej,  

złożony w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na 28 pozycji w skali województwa. Ostatecz-

na lista zostanie ogłoszona przez Wojewodę do 20.12.2016r.  
Złożyliśmy także wniosek na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO woj. warmińsko- mazurskie-

go na lata 2014-2020 na projekt pn. „Wdrażanie e-usług w Gminie Bisztynek”. W działaniu cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 

oraz wysoka jakość e-usług publicznych.  
Gmina Bisztynek czeka również na rozstrzygnięcie złożonego w ramach RPO woj. warmińsko- mazurskiego wniosku na działanie zakładające pod-

niesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pt. „Lepsza jakość- lepszy start”. 

Złożony wniosek angażujący placówki oświatowe z terenu Gminy i Miasta Bisztynek zakłada podjęcie działań mających na celu kształcenie kompeten-

cji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno- przyrodniczych, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, inno-

wacyjności oraz pracy zespołowej) czemu sprzyjać ma doposażenie placówek w niezbędny sprzęt. 
Gmina Bisztynek zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Dobre konsultacje Dobry Plan”, realizowanym przez Kujawsko-Pomorską Federa-

cje Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu i Fundacje Stabilo, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach działania 2.19 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel główny projektu to zwiększenie potencjału administracji 
samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez a) wsparcie procesów pogłębio-

nych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz b) realizację i upowszechnianie zróżnicowanych tematycznie 

i innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym w 25 gminach województw kujawsko-pomorskiego, pomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego w okresie od kwietnia 2016 do grudnia 2018r. 

Delegacja niemieckiego miasta Enger    

 z wizytą w Bisztynku. 

Odbyły się wybory Sołtysa  

w Sułowie. 

Fot. UM Bisztynek 

20 lipca 2016r. P. Bożena Dąbrowska Sołtys Sołectwa Sułowo 

IV, V, Vi, VII po 13 latach pełnienia funkcji zrezygnowała z peł-

nionej funkcji. W wyniku przeprowadzonych wyborów Sołty-

sem Sułowa została P. Mirosława Wapniewska pełniąca dotych-

czas funkcję przewodniczącej Rady Sołeckiej. Członkami Rady 

Sołeckiej zostali następująco: przewodnicząca - Justyna Bakuła 

oraz członkowie Zenon Tabaka i Irena Bakuła. 

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 statut. Uchwała ta stała się prawomocna po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego. W dniu 02.09.2016r. przeprowadzono po 

raz pierwszy wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej nowo utworzonego 

sołectwa Sątopy – Samulewo. W wyborach uczestniczyły 74 osoby. 

Jednogłośnie Sołtysem sołectwa Sątopy – Samulewo został Pan Filip-

czyk Zbigniew. W skład Rady Sołeckiej weszli: Rogalski Stanisław, 

Belka Marlena, Stańko Iwona.  
Fot. UM Bisztynek 

27 maja br. Burmistrz Bisztynka spotkał się z delegacją niemieckiego miasta Enger. 

Tematem spotkania było nawiązanie współpracy partnerskiej. W spotkaniu udział 

wzięli także pracownicy Urzędu Miejskiego w Bisztynku oraz członkowie Klubu SC 

Enger. Wspólnie omówiono obszary, w których mogłaby być realizowana wzajem-

na współpraca pomiędzy miastami. Po powrocie do Enger Dirk złożył relację z 

wizyty w Bisztynku burmistrzowi oraz radzie, zachęcając do sformalizowania naszej 

współpracy. 

Bisztynek w Cittaslow. 
Członkowstwo Bisztynka związane jest z obecnością w stałych wydarzeniach promocyjnych. Pierw-

szym takim wydarzeniem są Targi turystyczne. W roku 2016 promowaliśmy się na Targach TOUR 

SALON  w Poznaniu. Na wspólnym  prezentowały swoje walory turystyczne, zachęcając do 

odwiedzin. Kolejnym stałym wydarzeniem był Festiwal Cittaslow w Lubawie, który miał miej-

sce 21 maja br. Festiwal jest jedyną okazją  spotkania wszystkich miast w jednym miejscu. Na stosi-

ku  swoje wyroby zaprezentowali lokalni artyści: Kamila Zawadzka oraz Danuta Stawiarz. We 

wrześniu w Bisztynku odbywał się Tydzień Cittaslow. Każda placówka oświatowa z terenu gmi-

ny przeznaczyła jeden dzień na zajęcia związane z tematyką cittaslow. Zwieńczeniem tygodnia były 

rozgrywki w piłkę nożną, których zwycięzcą zostało Sołectwo Unikowo oraz warsztaty bębniarskie 

z Ricky Lionem połączone z kolorową paradą ulicami Bisztynka. 
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Na przestrzeni roku 2016 w Bisz-

tynku odbywały się wystawy, kon-

certy muzyki od klasycznej poczy-

nając na popowej kończąc. Wystą-

pili m.in. Jarosław Chojnacki , John 

Porter i Cezary Markiewicz.  
Nieformalna Grupa KAP 
(Karolina Jóźwik, Andrzej Gra-

bowski ,Paweł Kincel) oraz 

Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku z Lokal-

nej Grupy Działania Warmiń-

ski Zakątek w ramach edycji 

programu „Działaj Lokalnie 

2016” otrzymali dofinansowa-

nie na realizację projektu 

„Dziesiąta Muza powraca do 

Bisztynka”. Uroczysta inauguracja 

miała miejsce w kościele poewan-

gelickim w Bisztynku gdzie został 

wyświetlony film Agnieszki Holland 

„W ciemności”, przy którym jako 

operator pracował Paweł Kincel, 

po projekcji miało miejsce spotka-

nie z wybitną reżyserką. Ponadto w 

okresie wakacyjnym odbywały się 

projekcje  dla dzieci i dorosłych ,na 

które została wykupiona licencja, 

zakupiono również projektor do 

wyświetlania filmów-Canon LX-

MU500. / J. Drozdowska 
„Biennale Malarstwa/Pejzaż 

architektoniczny - Bisztynek 

2016 ” to ogólnopolska wysta-

wa artystyczna prezentująca 
najnowsze tendencje sztuki 

polskiej ukierunkowanej na 

pejzaż miejski. Prace zakwalifiko-

wane do wystawy zostały wyekspo-

nowane we wnętrzu nieczynnego 

kościoła ewangelickiego oraz  we 

wnętrzach Ośrodka Kultury  

i Aktywności Lokalnej w Bisztynku.  
Założenie i główna idea biennale, 

które otwarte było na środowiska 

artystów profesjonalnych oraz 

studentów uczelni artystycznych, 

edukacji artystycznej i architektów, 

stanowiło prezentację aktualnych 

poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie 

twórczości malarskiej z lat 2014-

2016.  

Chcieliśmy przypomnieć i podkre-

ślić temat dotyczący weduty, prze-

strzeni miejskiej, modernizmu  i 

szeroko rozumianego tematu archi-

tektury. Upowszechniając malar-

stwo poza centrami kulturalnymi i 

gospodarczymi, zaakcentowaliśmy, 

że prowincjonalizm nie zależy od 

położenia geograficznego.  
Ta wystawa była próbą zwrócenia 
uwagi na to, że pejzaż miejski jest 

jednym z głównych tematów 

współczesnego malarstwa. Zakwali-

fikowanych do wystawy artystów 

wyróżniała różnorodność postaw 

artystycznych, indywidualizm oraz 

odwaga w podejściu do medium 

malarskiego. Autorzy wyrazili we-

wnętrzną refleksję nad przemija-

niem  miejsc których już nie ma, 

albo tych które właśnie zmieniają 

swój wygląd. Prace odnosiły się 

bezpośrednio do zagadnień prze-

strzeni miejskiej , widzieliśmy trak-

towanie przestrzeni bajkowo, reali-

stycznie, nowatorsko.  
Na wystawę złożyły się prace 47 

artystów z Polski. 

Charakterystyczną cechą tego 

Biennale był wiek nagrodzonych 

osób, są to głównie młodzi artyści. 

Otwarcie biennale odbyło się 29 

września 2016 roku w Bisztynku. /

W. Jaskólska 
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Przygotowując budżet na ko-

lejny rok, koniecznym było 

maksymalne ograniczenie 

wydatków bieżących oraz po-

szukiwanie możliwości zwięk-

szenia dochodów bieżących 

tak, aby Gmina wykazała się 

dostateczną nadwyżką opera-

cyjną (różnicą między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi). 

Nadwyżka ta ma w przypadku 

naszej gminy zasadniczy wpływ na 

możliwości inwestycyjne. Na moż-

liwości inwestycyjne wpływają 

również dochody ze sprzedaży 

mienia, ale te są niewielkie – w 

2016 roku nie przekroczą 150 tys. 

zł. 
W 2017 roku wzrosną stawki po-

datku od nieruchomości od grun-

tów pozostałych z 0,27 zł za 1m2 

do 0,30 zł za 1m2 oraz od budyn-

ków pozostałych z 4,83 zł za 1m2 

do 5,50 zł za 1m2. 
Stawki podatku od środków trans-

portowych pozostają na niezmie-

nionym poziomie. 
Nastąpi spadek podstawy do usta-

lenia podatku rolnego z kwoty 

53,75 zł za 1 dt do 52,44 zł za 1 dt. 

W 2017 roku stawka podatku 

rolnego za 1 ha przeliczeniowy 

wynosić będzie 131,10 zł, nato-

miast w przypadku gruntów nie 

stanowiących gospodarstwa rolne-

go stawka tego podatku wyniesie 

262,20 zł. 
W celu zwiększenie dochodów ze 

sprzedaży mienia, od 2017 roku 

Burmistrz Bisztynka będzie prze-

prowadzał wyłącznie przetargi na 

sprzedaż nieruchomości, rezygnu-

jąc z formy oddawania w drodze 

przetargu w wieczyste użytkowa-

nie. W 2016 roku tylko kilka nieru-

chomości znalazło nabywców w 

formie oddania w drodze przetar-

gu w wieczyste użytkowanie. Ta 

forma sprzedaży zastosowana w 

bieżącym roku była szansą nabycia 
gruntów ludzi młodych, pragnących 

związać swoje plany życiowe z 

naszym miastem. 
W dziale Transport zaplanowano 

45.000,00 zł na remonty ciągów 

pieszych i komunikacyjnych wyko-

nywane przez firmy zewnętrzne – 

w pozostałym zakresie remonty 

wykonywane będą sprzętem gmin-

nym, na co zaplanowano 96.636,00 

zł (z przeznaczeniem przede 

wszystkim na zakup paliwa i mate-

riałów do prac drogowych), na 

odśnieżanie i utrzymanie dróg 

powiatowych i gminnych zaplano-

wano 136.364,00 zł. 
W dziale Gospodarka mieszkanio-

wa zaplanowano 477.230,91 zł na 

administrowanie i zarządzanie 

gminnym zasobem lokalami miesz-

kalnymi, użytkowymi, gospodarczy-

mi, w tym na remonty. 
W dziale Administracja publiczna 

zaplanowano 28.350,00 zł na różne 
działania promocyjne, w tym wyda-

wania biuletynu informacyjnego, 

udział w krajowym festiwalu Cit-

taslow i organizacja Niedzieli Cit-

taslow, 44.874,00 zł na zatrudnienie 

bezrobotnych w ramach robót 

publicznych. 
W dziale Oświata i wychowanie 

wydatki zaplanowane zostały z 

uwzględnieniem dotychczasowej 

siatki szkół – po wejściu w życie 

przepisów ustawowych likwidują-

cych gimnazja oraz przyjęciu przez 

Radę Miejską w Bisztynku nowej 

siatki szkół, niezbędne środki zo-

staną odpowiednio przeniesione. 
W dziale Pomoc społeczna zapla-

nowano 366.000,00 zł na opłacenie 

pobytu mieszkańców Gminy Biszty-

nek w Domach Pomocy Społecznej 

– znaczny wzrost wydatków na 

powyższy cel wiąże się z koniecz-

nością zapewnienia opieki całodo-

bowej coraz liczniejszej grupie 

mieszkańców, nie posiadających 

rodziny, jak również nie dysponują-

cych dochodami, 36.000,00 zł na 

wkład własny (20%) przy realizacji 

programu dożywiania dzieci i doro-

słych, 30.000,00 zł na prace spo-

łecznie użyteczne; 
W dziale Rodzina- zaplanowano 

42.541,93 zł na zatrudnienie asy-

stenta rodziny, 148.000,00 zł – na 

sfinansowanie w części pobytu 

dzieci z terenu Gminy Bisztynek, 

których rodzice nie radzą sobie z 
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opieką, przebywających w domach 

dziecka i rodzinach zastępczych. W 

dziale tym ujęte są przede wszyst-

kim wydatki z dotacji z budżetu 

państwa na realizację programu 

500+ oraz na wypłatę świadczeń 

rodzinnych i zaliczek z funduszu 

alimentacyjnego 
W dziale Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska zaplanowane 

25.000,00 zł na utrzymanie bez-

domnych zwierząt w schronisku, 

10.000,00 zł na zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom (karma, 

sterylizacja, opieka weterynaryjna, 

opieka w gospodarstwie rolnym), a 

także zbieranie, transport i uniesz-

kodliwianie zwłok bezdomnych 

zwierząt, 8.000,00 zł – na aktualiza-

cję programu ochrony środowiska 

wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, 3.750,00 zł – na aktu-

alizację programu usuwana wyro-

bów zawierających azbest wraz z 

inwentaryzacją 
W dziale Kultura i ochrona dzie-

dzictwa narodowego zaplanowano 

429.950,00 zł dla Ośrodka Kultury i 

Aktywności Lokalnej na działalność 

statutową oraz 209.730,00 zł dla 

Biblioteki Publicznej na działalność 

statutową, a także 10.000,00 zł na 

dofinansowanie prac remontowych 

i konserwatorskich obiektów wpi-

sanych do rejestru zabytków; 
W pozostałych wydatkach zaplano-

wano 40.000,00 zł na rozpoczęcie 

prac związanych ze zmianą miejsco-

wego planu zagospodarowania 

przestrzennego Bisztynka, 

15.000,00 zł na utrzymanie cmenta-

rzy komunalnych, 24.600,00 zł na 

utrzymanie stadionu, 25.000,00 zł 

środki własne na stypendia– kwota 

ta powinna zabezpieczyć wymaga-

ne 20% wkładu własnego, 9.000,00 

zł na zatrudnienie animatorów na 

„Orliku”, 46.009,60 zł na dofinan-

sowanie działalności sportowej 

oraz 5.000,00 na organizację im-

prez sportowych. 
W ramach funduszu sołeckiego, 

przewidziano wydatki budżetu w 

łącznej wysokości 262.905,04 zł, w 

tym wydatki bieżące – 209.175,69 

zł. 
W planowanych na 2017 rok wy-

datkach majątkowych przewiduje 

się przede wszystkim realizację 

przedsięwzięć, na które możliwe 

będzie pozyskanie środków ze-

wnętrznych. Poza tym, planuje się 

realizację przebudowy drogi lokal-

nej z dofinansowaniem 50% z bu-

dżetu państwa. 
Również realizowane będą nie-
wielkie zadania ze środków wła-

snych. Jako wydatki majątkowe, 

występują również wydatki w 

ramach funduszu sołeckiego. 
 W dziale Rolnictwo planuje się 

przedsięwzięcie „Poprawa gospo-

darki wodno - ściekowej na tere-

nie Gminy Bisztynek” – zadanie 

przewidziane do realizacji z dofi-

nansowaniem PROW               

2014 – 2020; zakłada się realizację 

zadania w dwóch etapach: w roku 

2017 wykonane zostaną wodocią-

gi, a w roku 2018 – kanalizacja; 

przewidywane wydatki w 2017 

roku to 1.049.910,95 zł, w tym śr. 

własne - 628.575,95 zł, a w 2018 – 

2.440.181,03 zł, w tym śr. własne 

887.494,03 zł 
W dziale Transport przewiduje się 
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dotację celową dla Powiatu Barto-

szyckiego na realizację zadania 

"Przebudowa DP 1400N na odcin-

ku Kosy - Maszewy o długości 4,05 

km" (330.000,00 zł), ponadto pla-

nuje się budowę parkingu przy ul, 

Kolejowej, na który dokumentacja 

wykonana została w 2015 roku 

(163.500,00 zł – śr. własne), prze-

budowę ul. Słonecznej w Bisztyn-

ku, na którą spodziewamy się uzy-

skać dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 

2016 – 2019, zaplanowane w bu-

dżecie wydatki to 530.000,00 zł – 

pomoc finansowa Powiatu Barto-

szyckiego; 476.419,34 zł – śr. wła-

sne), przebudowę ciągów komuni-

kacyjnych (130.013,55 zł - śr. wła-
sne – wstępnie planowane jest 

dokończenie ul. Kolejowej oraz 

wykonanie chodnika z jednej stro-

ny ul. Kościelnej); 
W dziale gospodarka mieszkanio-

wa przewiduje się wykonanie do-

kumentacji projektowej zmiany 

sposobu użytkowania pomieszczeń 

byłego przedszkola w Sątopach - 

Samulewie na mieszkania komunal-

ne – (15.000,00 zł – śr. własne); 
W części OSP przewiduje się dofi-

nansowanie zadań inwestycyjnych 

PSP, w zamian za samochód spe-

cjalny z przeznaczeniem dla OSP 
Bisztynek (40.000,00 zł); zakup 

aparatów powietrznych, pompy 

pływającej i pompy szlamowej 

(22.300,00 zł – śr. własne). 
W części Oświata przewiduje się 

wykonanie wzmocnienia budynku 

SP w Sątopach przed rozpoczę-

ciem prac termomodernizacyjnych 

(80.000,00 zł – śr. własne), ogro-

dzenie SP w Sątopach – zadanie 

przewidziane do realizacji z dofi-

nansowaniem PROW 2014 – 2020 

w ramach LGD „Warmiński Zaką-

tek”(20.000,00 zł, w tym śr. własne 

7.274,00 zł); zakup ksera do SP w 

Bisztynku (3.900,00 zł – śr. własne). 

Przewiduje się adaptację części 

budynku SP w Bisztynku na przed-

szkole (800.000,00 zł - śr. własne). 

Utworzone zostaną także miejsca 

dla dzieci od 1 do 3 lat. 
W dziale Pomoc społeczna przewi-

duje się prace projektowe związane 

z adaptacją budynku przedszkola w 

celu poprawy dostępności usług 

społecznych w ramach RPO 2014 – 

2020, jako członek Stowarzyszenia 

Cittaslow (110.000,00 zł – śr. wła-

sne) 
W dziale Gospodarka komunalna 

planuje się wydatki inwestycyjne w 

ramach funduszu sołeckiego. 
W części Kultura i zabytki planuje 

się rozpoczęcie prac modernizacyj-

nych świetlicy w Paluzach, pod 

warunkiem uzyskania dofinansowa-
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nia z PROW                            

2014 – 2020 – 136.800,00 – śr. 

własne. Jako członek Stowarzysze-

nia Cittaslow, planuje się rozpoczę-

cie adaptacji wnętrza budynku Bra-

my Lidzbarskiej w Bisztynku na 

Młodzieżowy Klub Integracji Spo-

łecznej oraz zagospodarowanie 

otoczenia Bramy Lidzbarskiej w 

ramach RPO 2014 – 2020,; - zakła-

da się wykonanie w 2017 roku 

ponad 50% prac budowlanych - 

przewidziane wydatki w tym roku 

to 1.136.000,00 zł, w tym śr. wła-

sne 211.715,00 zł, przewiduje się 

również prace projektowe związa-

ne z utworzeniem Klubu Integracji 

Społecznej w ramach RPO 2014 – 

2020. 
Biorąc pod uwagę ilość zadań inwe-
stycyjnych do zrealizowania w naj-

bliższych latach, a jednocześnie 

możliwości inwestycyjne gminy – 

możliwości zaciągania kolejnych 

zobowiązań i możliwości ich spła-

ty, konieczne będzie ustalenie 

zadań priorytetowych do zrealizo-

wania w najbliższych latach, które 

przede wszystkim służyć będą 

poprawie warunków życia miesz-

kańców, wpłyną na rozwój i kon-

kurencyjność gminy, a jednocze-

śnie nie będą wiązały się z dalszym 

obciążaniem budżetu gminy wydat-

kami bieżącymi.  

MZKPOK „Sękity” ma nową śmieciarkę. 

We wrześniu br. Międzygminny Zakład 

Kompleksowego Przerobu Odpadów 

Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o. zakupił 

nową śmieciarkę. 
Nowozakupiony samochód przeznaczony jest 

do zbiórki odpadów zmieszanych, zbieranych 

w sposób selektywny oraz transportu balastu 
posortowniczego na wysypisko. Zakup został 

sfinansowany ze środków własnych spółki. / 

MZKPOK „Sękity”  

Fot. UM Bisztynek 
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Gmina Bisztynek dofinansowała zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Bisztynku. 

3 listopada br. odbyło się uro-

czyste przekazanie radiowozu 

policyjnego dla policjantów z 

Posterunku w Bisztynku. Zakup 

pojazdu w równych częściach został 

sfinansowany przez Gminę Bisztynek 

oraz Policję. Wkład gminy zasiliły 

środki funduszu sołeckiego przeka-

zane przez prawie wszystkie sołec-

twa gminy. 

 Do tej pory policjanci z Bisztynka 

mieli na wyposażeniu samochód 

zakupiony w 2010r., który z uwagi 

na swoją awaryjność jest aktualnie w 

naprawie. Nowozakupiony pojazd to 

Skoda Yeti z napędem stałym 4x4, z 

silnikiem benzynowym o mocy 150 

KM, wyposażony w nowoczesne 

systemy wspomagania trakcji, z no-

woczesnym wyposażeniem policyj-
nym.  Dzięki temu zakupowi dojazd 

policjantów  do niektórych miejsc w 

gminie będzie zdecydowanie łatwiej-

szy. 

W uroczystym przekazaniu radio-

wozu udział wzięli: Burmistrz Bisz-

tynka Marek Dominiak wraz z kie-

rownictwem urzędu, Przewodniczą-

cy Rady Miejskiej w Bisztynku Zbi-

gniew Drozdowski, Komendant 

Powiatowy Policji w Bartoszycach 

Przemysław Fiertek, Kierownik 

Posterunku Policji w Bisztynku Ar-

kadiusz Czeczko wraz z policjanta-

mi, Ksiądz Janusz Rybczyński oraz 

Sołtys Warmian Dariusz Białousz. 

Dzięki możliwościom terenowym 

nowego radiowozu policjanci tut.  

wraz z ratownikiem medycznym w 

dniu 3 grudnia br. mogli dojechać i 

podjąć akcję ratowania życia ciężko 
rannej kobiety w lesie k. Bisztynka. 

Fot. UM Bisztynek 

Stadion Miejski w Bisztynku został  
wyposażony w ławki dla zawodników rezerwowych, a 

boisko w Sątopach Samulewie w ogrodzenie. 

15 listopada br. na Stadionie Miejskim w Bisztynku zamonto-

wane zostały ławki rezerwowe dla Gości i dla Gospodarzy. 

 W odpowiedzi na wnioski komisji  ds. Licencji Klubowych Warmińsko

- Mazurskiego Związku Piłki Nożnej na Stadionie Miejskim w Bisztynku 

zamontowane zostały 2 szt. ławek dla zawodników rezerwowych z 

przeznaczeniem dla Gości i dla Gospodarzy. Montaż ten był niezbęd-

nym wymogiem licencyjnym dla klubów uczestniczących w rozgryw-

kach ligowych.  

W celu poprawy warunków gry boisko w Sątopach– Samulewie zosta-

ło ogrodzone. Materiał został zakupiony ze środków gminy, zaś pracę 

wykonali społecznie mieszkańcy sołectwa. / J. Kobryń 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Spotkanie informacyjno– szkoleniowe z LGD 

10 października 2016r. odbyło się spotkanie informacyjno- szko-

leniowe poświęcone planowanemu rozpoczęciu naboru wnio-

sków na działania konkursowe w ramach Lokalnej Strategii Roz-

woju LGD „Warmiński Zakątek”. 
W spotkaniu prowadzonym przez P. Małgorzatę Ofierską- Prezes LGD 

oraz P. Agnieszkę Wolf- Koordynatora projektów udział wzięli przedsta-

wiciele różnych sektorów: władze samorządowe, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Bisztynku, przedsiębiorcy, sołtysi, radni oraz przedstawiciele 

stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Bisztynek. Podczas 

szkolenia omówione zostały działania konkursowe w ramach LSR: 
- wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnie-

nie kapitału społecznego, 

- zakładanie działalności gospodarczej – START UP 

- rozwijanie działalności gospodarczej 

- inkubatory przetwórstwa  lokalnego 

- rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych 

-- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

- promowanie produktów lub usług lokalnych /J. Kobryń 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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Złote Gody– 50 lat razem. 

7 października 2016 r. w OKiAL w Bisztynku w niezwykle uroczystej oprawie osiem par małżeńskich z Miasta i Gminy Bisztynek 

świętowało „ZŁOTE GODY”. Pary zostały odznaczone medalami "ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE" nadanymi 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Dekoracji w  imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Bisztynka 

Marek Dominiak. 

MEDALE  OTRZYMALI: 

Państwo: KRYSTYNA I  STANISŁAW  BUCZEK  z Troszkowa 

    GENOWEFA  I  MICHAŁ  HAWRYSZKIEWICZ  z Prosit 

    KRYSTYNA I MAREK JAGUSTYN z Sułowa 

                  STEFANIA I WŁADYSŁAW  KOPAŃSCY z Sątop 

    ALFREDA I TADEUSZ NAPIÓRKOWSCY z Bisztynka 

    RYSZARDA I STANISŁAW OGONOWSCY z Prosit 

    BIBIANNA I EUGENIUSZ SOBCZYK z Bisztynka 

    KRYSTYNA I RYSZARD WIŚNIEWSCY z Bisztynka 

Na  uroczystość przybyli Jubilaci  wraz ze  swoimi rodzinami, Burmistrz Bisztynka Marek  Dominiak, ks. Jan Sztygiel Proboszcz Parafii                      

Rzymsko-Katolickiej w Sątopach oraz  ks. Marek Sowiński Wikariusz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bisztynku. 
Złote Gody stały się dla Jubilatów wspaniałą okazją, by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęli w ciągu długoletniego pożycia                 

małżeńskiego. To czas zarezerwowany na wspomnienia, odnowienie przyrzeczenia jakie złożyli 50 lat temu. 
Marsz Mendelsona, Hymn Polski, przemówienia, życzenia, pamiątkowe grawertony, kwiaty, tort  i lampka  szampana  sprawiły, że obchody  miały  

uroczysty i podniosły charakter. Miłym upominkiem muzycznym był występ młodzieży działającej przy OKiAL w Bisztynku. 

            Te  coroczne  spotkania są  wyrazem uznania władz samorządowych dla par małżeńskich, które w jednym związku  przetrwały tak wiele lat ! 

JUBILATOM  ŻYCZYMY KOLEJNYCH ROCZNIC W ZDROWIU I SZCZCZĘŚCIU RODZINNYM.  

Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski Fot. A. Grabowski 
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Bisztynku. 

11 listopada Bisztynek uroczyście świę-

tował rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.  

 Uroczystości patriotyczne w Bisztynku 

rozpoczęły się przy Urzędzie Miejskim 

w Bisztynku. Po podniesieniu flagi pań-

stwowej na maszt oraz odśpiewaniu 

hymnu narodowego przy udziale pocz-

tów sztandarowych: Szkoły Podstawo-

wej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku, 

Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II 

w Bisztynku oraz Koła Łowieckiego 

„Sójka” wszyscy uczestnicy na czele z 

Harcerzami z Hufca ZHP w Bartoszy-

cach i Bisztynka udali się do Ośrodka 

Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisz-

tynku, gdzie miały miejsce dalsze uro-

czystości. Wszystkich powitał Burmistrz 

Bisztynka Marek Dominiak, podkreślając 

ogromne znaczenie Święta Niepodległo-
ści, które łączy Polaków w kraju i za 

granicą. Burmistrz podziękował dyrek-

torom placówek oświatowych na tere-

nie gminy, za zaangażowanie w pielęgno-

wanie tego święta wśród młodego po-

kolenia. Następnie głos zabrał mjr Ry-

szard Chęciński z 20. Bartoszyckiej 

Brygady Zmechanizowanej, który przy-

bliżył historię jednostki. Komendant 

Hufca ZHP w Bartoszycach phm. Paweł 

Wołoch w swoim przemówieniu pod-

kreślił, że dziś należy się cieszyć z wol-

nej i niepodległej Polski. Tuż po wystą-

pieniu phm. Paweł Wołoch odczytał 

rozkaz powołujący Wielopoziomową 

Drużynę Harcerską w Bisztynku oraz 

mianował na pełnomocnika Komendan-

ta Hufca ZHP dh. Annę Drozdowską i 

na funkcje przybocznej w drużynie dh. 

Martynę Narkiewicz.  W odpowiedni 

nastrój wszystkich przybyłych wprowa-

dzili gimnazjaliści, których przygotował 

P. Tomasz Zwierzchlewski. Uroczysto-

ści zakończył występ Zespołu wokalne-

go dorosłych MOZAIKA, który spotkał 

się z gromkimi brawami. Na wszystkich 

uczestników czekał słodki poczęstunek-

tort w biało-czerwonych barwach. 

Dziękujemy Państwu Katarzynie i Dariu-

szowi Oniszkom z Piekarni Okruszek za 

wsparcie organizacji tegorocznych ob-

chodów. ) 
Widowisko patriotyczne przygoto-

wane  na uroczystą akademięprzez 

uczniów SP w Bisztynku pod czuj-

nym okiem  P. Krystyny Kijewicz 

spotkało się z tak pozytywnymi 

recenzjami, że na prośbę miesz-

kańców gminy 29 listopada br. 

uczniowie zaprezentowali spektakl 
raz jeszcze. Jak podkreśliła P. Krystyna  

spektakl ukazujący drogę Polski do nie-

podległości został dostosowany do 7-

letnich uczniów szkoły podstawowej. 

Stąd recytacje wsparte zostały muzyką i 

obrazem. Po widowisku uczniowie zo-

stali nagrodzeni gormkimi brawami, Pani 

Krystyna zaś otrzymała kwiaty z rąk 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbi-

gniewa Drozdowskiego./ J. Kobryń 

Poczet flagowy (OSP Bisztynek) w asyście pocztów sztandarowych 

(Koła Łowieckiego „Sójka”, Gimnazjum Publicznego w Bisztynku oraz 

Szkoły Podstawowej w Bisztynku) 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się przy  

Urzędzie Miejskim w Bisztynku. 

Wszystkich powitał Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak. Odśpiewano Hymn narodowy. 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Podczas uroczystości powołano wielopoziomową Drużynę Harcerską, 

 a pełnomocnikiem Komendanta Hufca ZHP  

została dh Anna Drozdowska. 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Widowisko słowno muzyczne zaprezentowali gimnazjaliści. 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Zespół wokalny dorosłych MOZAIKA Spektakl Uczniów Szkoły Podstawowej w Bisztynku. 

Fot. UM Bisztynek Fot. A. Grabowski 

Uczniów SP w Bisztynku przygotowała P. Krystyna Kijewicz. W uroczystości udział wzięli Harcerze. 
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Przedszkolaki z Bisztynka jako mali 

WIELCY ratownicy. 

Przedszkole Samorządowe w Bisztynku rozpoczęło cykl 

spotkań w ramach III edycji programu „mali WIELCY ra-

townicy”, podczas którego Przedszkolaki poznają m.in. pod-

stawowe zasady pierwszej pomocy. 

W zajęciach w Przedszkolu udział wzięły grupy „starszaków”. W 

tajniki pracy ratownika medycznego dzieci zostały wprowadzone 

przez Bartłomieja Chilmanowicza- zawodowego strażaka i ratownika 

medycznego oraz Barbarę Jarkowską i Annę Radziwon- Dudę- pielę-

gniarki i ratowniczki medyczne. W trakcie pierwszych zajęć 13 paź-

dziernika br. przedszkolaki poznały wnętrze karetki oraz nazwy i 

przeznaczenie przyrządów medycznych. Mogły także „wypróbować 

na własne skórze” niektóre z nich, np. nosze. Jak wyjaśnił Bartłomiej 

Chilmanowicz dzięki takim zajęciom dzieci uczą się udzielania pierw-

szej pomocy, kształtują nawyki, oswajają się z zawodem strażaka i 

ratownika medycznego. Akcja zakłada 5 spotkań w ciągu roku szkol-

nego./ J. Kobryń 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

 Ćwiczenia ppoż w OKiAL 

21 października br. w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe z udziałem jed-

nostek OSP Bisztynek, Sątopy- Samulewo i Troszkowo. 

W wyniku awarii instalacji elektrycznej w Bibliotece Publicznej wybuchł 

pożar, w wyniku ulatniających się z dymu toksyn przytomność straciły dwie 

osoby znajdujące się wewnątrz budynku oraz jeden strażak. Dyrektor 

ośrodka kultury Wioletta Jaskólska zarządziła ewakuację - tak przewidywał 

scenariusz ćwiczeń. Ćwiczenia przebiegły sprawnie, a ich podsumowania 

dokonał Komendant Gminny Piotr Cierpicki oraz Prezes Zarządu Gminnego 

ZOSP RP Jan Parciak./ T. Gach 

Fot. A. Grabowski 

Ekologiczne zmagania w SP Bisztynek. 

W ostatnim czasie w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej 

w Bisztynku miały miejsce  różnorakie konkursy ekologiczne. Młod-

si uczniowie wykonywali prace plastyczne pod tytułem „Na tropach przyro-

dy - jesień w oczach dziecka”, a starsi wychowankowie  brali  udział w teście 

wiedzy ekologicznej  „Eko-Mistrz”  oraz układali hasła promujące zachowa-

nia ekologiczne. 

Poniżej podajemy wyniki wszystkich konkursów. 

Konkurs plastyczny dla klas I-III: 

I miejsce Kinga Majewska (kl. III b) 

II miejsce Marcelina Zając (kl.III b) i Marta Jędrych ( kl. III b) 

III miejsce Stanisław Kudliński ( kl. III a) i Michał Lewandowski ( kl. II b) 
Wyróżnienia: Martyna Kozoń (kl. III b), Karolina Zera (kl. III b), Kata-

rzyna Gadomska (kl. III b), Maksymilian Kosiorek (kl. I), Kacper Dzia-

tłowski (kl. I) oraz Przemysław Metera (kl. I). 

Tytuł „Eko-Mistrza” uzyskali: 
Nikola Raczkowska (kl. IV a), Patryk Niski (kl. IV a) , Natalia Koślacz 

(kl. IV b), Mateusz Bichta (kl. IV b), Grzegorz Mikołajczyk (kl. V a) , 

Mateusz Grylak (kl. V a) , Julita Tatarczak (kl. V b), Szymon Wróbel 

(kl. V b ), Klaudia Kornatowska (kl. VI a), Kacper Speruda (kl. VI a), 

Amelia Koziatek (kl. VI b)  i  Magdalena Rudzka (kl. VI b). 

Hasło promujące zachowania ekologiczne: 

I miejsce – Nadia Zawadzka z klasy  IV a 

II miejsce  - Paulina  Pryt  z klasy  IV a 

III miejsce – Wiktoria Czabrycka z klasy  IV a 
Wyróżnienia: Zuzanna Mic (kl. IV a), Patryk Niski (kl. IV a), Angelika 

Sulewska (kl. IV a), Martyna Roguszewska (kl. IV a), Jakub Gołtwien-

ko (kl. IV a),  Aleksandra Ziejło (kl. IV a), Wiktoria Malikowska (kl. IV 

a), Kamila Stefańska (kl. IV a), Amelia Stefańska  (kl. IV a),  Nikola 

Raczkowska (kl. IV a), Aleksandra Maleszewska (kl. IV b),  Oliwia 

Radziejewska (kl. V b),  Natalia Hawryszkiewicz (kl. V b) oraz Emilia 

Wróbel (kl. V b). 
Konkursy odbyły się przy współpracy  Szkolnego  koła LOP z Kętrzyńskim 

Związkiem Międzygminnym – Gospodarka Odpadami i Nadleśnictwem Bar-

toszyce Opiekunem Koła LOP jest p. Magdalena Marczak-Zień / M. Mag-

dziarz 
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 Wolontariusz roku 2016 

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tradycyjnie jak co roku Starostwo Powiatowe zorganizowało galę „Wolontariusze Roku 2016”, w 
trakcie której wyróżniono aktywne osoby z terenu Powiatu bartoszyckiego. W tym roku po raz pierwszy osoby do tytułu Wolontariusz roku Gminy i Miasta Bisztynek 
nominowane były przez Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów, Stowarzyszenia działające na terenie gminy oraz kierowników jednostek. Łącznie nominowanych w katego-
riach: „Zaangażowany społecznie w roku 2016” oraz „Za całokształt pracy” zostało 9 osób. Listy gratulacyjne oraz upominki wręczył Burmistrz Bisztynka Marek Domi-
niak./ J. Kobryń 

Wolontariuszami z terenu Gminy i Miasta Bisztynek wyróżnionymi w tym roku zostali:  

Stanisława Dąbrowska- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Stowarzyszenie „WIĘŹ” w Sułowie.  Pani Stanisława wspo-

maga działalność Rady Sołeckiej w Sułowie oraz aktywnie uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych na terenie Sołectwa. Społecznie angażuje się w działalność Sto-
warzyszenia „WIĘŹ” w Sułowie- prowadzi księgowość, dokumentuje wydarzenia związane z działalnością stowarzyszenia.  

Eliza Głód- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2016”, nominowana przez Stowarzyszenie „Przestrzeń”. Pani Eliza 

jest licealistką, która swoimi społecznymi działaniami wspiera zwłaszcza dzieci. Była inicjatorką organizacji I Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej „Gramy dla życia” w 
Bisztynku. Aktywnie wspiera podopiecznych Domu Dziecka oraz świetlicy socjoterapeutycznej udzielając pomocy w odrabianiu lekcji. Brała czynny udział w comie-

sięcznych przedstawieniach organizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Organizowała kiermasze, podczas których zbierała środki na leczenie 2-letniej 

Nikoli chorej na serce. Upór Elizy i konsekwencja w działaniu na rzecz rozpropagowania informacji o zbiórkach dla Nikoli zaowocowały sukcesem. Udało się zebrać 
kwotę potrzebną do przeprowadzenia operacji. Była zaangażowana w zbiórkę nakrętek dla 2-letniego wówczas Antosia, którego serce potrzebowało pilnej operacji. 
Od dziecka związana z Parafią w Bisztynku, zaś od 2 lat jest animatorką Oazy w Kawkowie.  

Karina Zając- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2016”, nominowana przez Sołtys Bisztynka. 

Pani Karina jest osobą zaangażowaną w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Wraz z dziećmi z Grupy Teatralnej Bagatela, jako opiekun i pomoc wyjeżdżała na 
Przegląd Jasełek do Kętrzyna. Wspierała organizację Przemarszu Trzech Króli szyjąc cześć strojów dla dzieci. Wraz z grupą mam brała udział w przedstawieniu dla 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bisztynku oraz Świetlicy Wiejskiej w Paluzach. Była współorganizatorem Dnia Dziecka i Europejskiego Dnia Dziecka w Szkole Podsta-

wowej w Bisztynku. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu Stoiska Sołectwa Bisztynka na tegoroczne Dożynki Gminne. Chętnie wspiera okolicznych rolników np. w 
załatwianiu spraw urzędowych.  

Jolanta Filipczyk- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Sołtysa Sątop- Samulewa. 

Pani Jolanta od ponad 20-ty lat aktywnie włącza się w organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Sątopach- Samulewie. Chętnie włącza się rów-

nież w działania organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sątopach- Samulewie m.in. przygotowuje słynną na całą gminę „grochówkę strażaczek”, która jest 
stałym punktem wielu imprez gminnych. Ponadto czynnie uczestniczy w zawodach i turniejach sportowych zabezpieczając arbitraż sędziowski. Była organizatorem 

wielu wycieczek dla dzieci. 

Anna Augustyniak- Olszyńska- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Sołtys Grzędy oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Grzędzie. Pani Anna od 1983r. pracuje jako nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie. Jej zaangażowanie w organizację 
różnych przedsięwzięć na rzecz uczniów i społeczności lokalnej daleko wykracza poza zwykłe obowiązki pracownicze. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jej praca 
artystyczna z dziećmi, która przybiera różne formy- zespół ludowy „Grzędzianki”, teatrzyk „Orczyk”- przez co pokolenia uczniów mogło poznawać i utrwalać tradycje 

i zwyczaje polskie oraz wartości patriotyczne, a jednocześnie tajniki gry aktorskiej, przygotowywania scenografii i wyrażania siebie poprzez sztukę. Wielokrotnie ze 
swoimi grupami artystycznymi reprezentowała szkołę i gminę za zewnątrz zdobywając nagrody i wyróżnienia. Na organizację wszystkich występów poświęca wiele 
swojego czasu, przygotowując je z dużą skrupulatnością i innowacyjnością pomysłów. Z wielkim zaangażowaniem współpracuje z Radą Sołecką w trakcie organizacji 
różnorodnych imprez środowiskowych i lokalnych. Wielokrotnie organizowała pomoc materialną dla dzieci, wykorzystując swoje osobiste kontakty z fundacjami, 

stowarzyszeniami i firmami. 

Agnieszka Gach- Wyróżniona przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowana przez Sołtys Bisztynka. Pani Agnieszka od wielu lat angażuje się w dzia-

łalność społeczną na rzecz społeczności Gminy i Miasta Bisztynek. Była współorganizatorką czterech Bali Charytatywnych „Dar Serca” na rzecz chorych dzieci z terenu 

gminy. Członkini nieformalnej grupy „Crazy Mothers”. Pani Agnieszka jest osobą o wielkim sercu, która posiada łatwość zjednywania ludzi do wspólnych działań zara-

żając swoimi pomysłami innych. 

Mirosław Iwanyk- Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka za całokształt pracy, nominowany przez Sołtys Księżna. Pan Mirosław od wielu lat uczestniczy we wszyst-

kich pracach społecznych na rzecz wsi Księżno. Wielokrotnie wspomagał prace użyczając własnego sprzętu na rzecz sołectwa. Jest zawsze uśmiechnięty i życzliwy, 
zaangażowany w życie wsi. Jest niezawodnym społecznikiem. 

Kacper Rogalski- Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2016”, nominowany przez Sołtysa Sątop- Samulewa. Pan 

Kacper wykazuje dużą aktywność w działania jednostki OSP Sątopy- Samulewo. Był inicjatorem stary tejże jednostki w konkursie na najpopularniejszą OSP w powiecie. 
Organizował strażaków zabezpieczających imprezy sportowo- rekreacyjne w Sątopach- Samulewie. Był inicjatorem oraz społecznym wykonawcą remontu pomieszczeń 
remizy OSP Sątopy- Samulewo. 

Przemysław Zając- Wyróżniony przez Burmistrza Bisztynka w kategorii „Zaangażowani społecznie w roku 2016”, nominowany przez Sołtys Księżna. Pan Przemy-

sław  jest aktywnym mieszkańcem Księżna, który chętnie włącza się w różnorakie prace służące m.in. poprawie estetyki sołectwa . Społecznie zajmuje się także konser-

wacją i utrzymaniem boiska oraz świetlicy wiejskiej oraz placu wokół niej. 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 
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 Spotkanie Burmistrza z nowonarodzonymi mieszkańcami i ich rodzinami. 

21 października br. odbyło się trzecie w tym 

roku spotkanie Burmistrza Bisztynka z nowona-

rodzonymi mieszkańcami Gminy i Miasta Bisz-

tynek oraz ich rodzinami. 

22 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie, pod-

czas którego Burmistrz wręczył pamiątkowe kocyki 

wraz z listami gratulacyjnymi Rodzicom trzynaściorga 

dzieci, wśród których było 8 chłopców i 5 dziewczynek. 

14 lipca br. odbyło się drugie spotkanie, podczas 

którego Burmistrz uhonorował również 13 dzieci: 8 

chłopców i 5 dziewczynek. 

Podczas ostatniego spotkania Burmistrz uroczyście 

powitał wręczając pamiątkowe koce oraz listy gratula-

cyjne 14 dzieci, wśród których było 8 dziewczynek i 6 

chłopców. 

Po części oficjalnej na Rodziców czekał poczęstunek. 

Organizowane spotkania są bowiem okazją do wspól-

nej wymiany doświadczeń pomiędzy Rodzicami, ale też 

bezpośredniej rozmowy z Burmistrzem i przedstawie-

nia spostrzeżeń dot. gminy i nie tylko z punktu widze-
nia rodzica./ J. Kobryń 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Powiatowe zawody sportowo– pożarnicze drużyn OSP w Sątopach– Samulewie.  

W dniu 1 października 2016r. w miejscowości 

Sątopy – Samulewo odbyły się powiatowe zawody  

sportowo – pożarnicze drużyn OSP. Zawody roz-

począł Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Barto-

szycach kpt. Marek Wojczulanis.  Druh Jan Wójcik złożył 

podziękowania i wręczył pamiątkową statuetkę Leśnicze-

mu Ryszardowi Żuchowskiemu za dotychczasową bardzo 

dobrą współpracę. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – 

Gminnego Z OSP RP w Bisztynku Druh Jerzy Parciak 

wraz z Druhnami z OSP Sątopy – Samulewo w imieniu 

wszystkich strażaków z Gminy i Miasta Bisztynek podzię-

kowali dla byłego Prezesa Zarządu O M-G Z OSP RP w 

Bisztynku Druha Jana Wójcika za dwudziestoletnie  spo-

łeczne pełnienie tej funkcji i wspieranie strażaków ochot-

ników w ich działalności. Podziękowania Druhowi Janowi 

Wójcikowi za działalność na rzecz rozwoju jednostek 

OSP złożył Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak. Bur-

mistrz podziękował także Druhnie Irenie Sujecie za po-

moc w przygotowaniu Gminnych Dożynek – oczywiście 

chodzi o ugotowanie grochówki strażackiej, która była 
również serwowana podczas zawodów. W zawodach wzięło udział 9 drużyn męskich w tym 3 z naszego terenu tj. Bisztynek, Unikowo i Sątopy – 

Samulewo oraz 2 drużyny kobiece. Rywalizacja składała się z dwóch konkurencji: biegu sztafetowego 7x50 m oraz ćwiczenia bojowego. Najlepsze 

okazały się drużyny z Galin zarówno kobieca jak i męska./ T. Gach 

Fot. A. Grabowski 
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Urzędnicy Urzędu Miejskiego w Bisztynku szkolili się z zakresu  

udzielania pierwszej pomocy. 

8 grudnia Urzędnicy Urzędu Miejskiego w 

Bisztynku zostali przeszkoleni w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przepro-

wadził Bartosz Chilmanowicz Funkcjonariusz Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach oraz ratow-

nik medyczny. Aby szkolenie było efektywne grupa 

nie mogła liczyć więcej niż 10 osób, chociaż chętnych 

było znacznie więcej. Bartosz Chilmanowicz podkre-

ślił jak ważne jest posiadanie takich umiejętności gdyż 

to właśnie świadkowie wydarzeń, przechodnie są 

pierwszymi, którzy ratują życie w sytuacji zagrożenia. 

Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz prak-

tycznej. Urzędnicy ćwiczyli m.in. uciskanie klatki pier-

siowej na fantomie, a ich błędy były od razu omawia-

ne. Bartłomiej Chilmanowicz wraz z innymi ratowni-

kami prowadzi szkolenia z udzielania pierwszej pomo-

cy w ramach Centrum Edukacji Ratowniczej w Ko-

mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Bartoszycach. / J. Kobryń 
Fot. UM Bisztynek 

Świąteczne akcenty w Bisztynku. 

Aby podkreślić świąteczny nastrój zostały zakupione dekoracje 

świetlne w formie latarniowego motywu świetlnego 3D w kształ-

cie korony z efektem błysku w ilości 20 szt. Zostały one zamontowane 

na słupach latarniowych w centrum Bisztynka oraz wzdłuż ulic Sienkie-

wicz, Kościuszki i Wojska Polskiego . Jak co roku została oświetlona 

choinka na Placu Chopina, pod którą tak chętnie zbierają się mieszkańcy 

po wigilijnej pasterce. Dotychczasowe dekoracje zostały przekazane do 

miejscowości Sątopy - Samulewo, gdzie po niezbędnych naprawach rów-

nież udekorują miejscowość. Mamy nadzieję, że nowy wystrój ulic miasta 

skłoni Państwa do zatrzymania się, do zadumy i refleksji w wirze przed-

świątecznych przygotowań oraz wprowadzi w Bożonarodzeniowy na-

strój. 

19 listopada w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku wystąpił znany polski aktor teatralny i 

filmowy Jacek Borkowski, ten wszechstronny artysta swoimi dowci-

pami, opowieściami i piosenkami, które wykonał podczas wieczoru bawił 

i wzruszał do łez. Nie brakowało wspólnego śpiewania, kołysania się w 

rytm śpiewanych piosenek francuskich, popowych, kabaretowych a także 

refleksji, podczas osobistych wyznań aktora. / J. Drozdowska 

Fot. A. Grabowski 

Występ Jacka Borkowskiego. 

Fot. UM Bisztynek Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 
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Nowe oblicze harcerstwa 

Związek Harcerstwa Polskie-

go jest największą w Polsce, 

liczącą 95 tys. członków, orga-

nizacją wychowawczą dzieci i 

młodzieży. Od prawie stu lat 

głównym celem działania ZHP 

jest wspieranie wychowania 

harcerek i harcerzy – tworze-

nie warunków do ich wszech-

stronnego rozwoju. 
Prężny rozwój ZHP zaznaczył swe 

ślady w małym miasteczku na War-

mii  i Mazurach. Zaczęło się to od 

odnalezienia wspólnej pasji Prezes 

Stowarzyszenia „Przestrzeń” Bisz-

tynek oraz Komendanta Hufca 

Bartoszyce czyli zamiłowanie do 

pracy z dziećmi i młodzieżą.  
Nikt nie zastanawiał się nad tym 

czy reaktywować środowisko har-

cerskie w Bisztynku. Od pomysłu 

do realizacji dla ludzi z pasją bar-

dzo krótka droga. Komenda Hufca 

organizowała obóz harcerski. Kilka 

plakatów w mieście wystarczyło by 

zaciekawić przyszłych harcerzy. 

Wakacje minęły, nastał czas na 

Pieszy Rajd Harcerski. Jedno spo-

tkanie a na rajd w Patrolu z Bisz-

tynka maszerowało 30 osób. 
 Raz w tygodniu harcerze spotykali 

się na zbiórkach gdzie poznawali 

harcerstwo. Tworzyli kotyliony, 

lampiony, uczyli się o Szarych 

Szeregach, zorganizowali Narodo-
we Święto 11 listopada, gdzie 

swoją obecnością uświetnili miej-

skie obchody.  W trakcie obcho-

dów Komendant Hufca ZHP Bar-

toszyce phm. Paweł Wołoch HO 

oficjalnie powołał Próbną Wielo-

poziomową Drużynę Harcerską w 

Bisztynku. Zuchy i harcerze przy-

jęli nazwę „Invicta” co z łacińskie-

go języka oznacza 

„Niezwyciężeni”. Dodatkowo na 

funkcję Pełnomocnika Komendan-

ta Hufca w Bisztynku mianowana 

została Dh. Anna Drozdowska, na 

funkcję przybocznej PWDH 

„Invicta” mianowana została Dh. 

Martyna Narkiewicz.  
Kolejnym wyzwaniem harcerzy z 

Bisztynka było zorganizowanie 

Mikołajkowego Rajdu Harcerskie-

go, gdzie weekend w Bisztynku 

spędziło blisko 160 harcerzy. Tele-

dysk świąteczny, który przygotowali, 

zdobył uznanie starszych harcerzy. 

Nie obyło się bez owacji na stojąco i 

”bisu”. Na podsumowanie całego 

rajdu Bisztynek zajął pierwsze miej-

sce.  
Reprezentacja harcerzy z Bisztynka, 

Bartoszyc i Górowa Iławeckiego 

wraz z harcerzami z całej Polski spo-

tkali się podczas przekazania Betle-

jemskiego Światła Pokoju w Svit na 

Słowacji. Światło to trafi do rąk 

mieszkańców Bisztynka 17 grudnia 

podczas Wigilii Miejskiej w kościele 

poewangelickim. 
Przyszłość harcerstwa zapowiada się 

owocnie „Jestem pełen podziwu 

władzom Miasta za pomoc i zaanga-

żowanie w tworzenie harcerskiego 

środowiska.  Nikt nie stwarzał pro-

blemów a tylko pomagał. Z łatwością 

otrzymaliśmy pomieszczenia na 

zbiórki. Jest to rzadko spotykane. – 

mówi phm. Paweł Wołoch.  
W harcerstwie wychowujemy przez 

stawianie wyzwań, zachęcamy dzieci i 

młodzież do ciągłego doskonalenia 

się, zdobywania wiedzy i umiejęt-

ności. Inspirujemy do pokonywa-

nia trudności oraz konstruktywne-

go i innowacyjnego myślenia. Me-

toda harcerska opiera się na nauce 

poprzez działanie, rozbudzaniu 

zainteresowań i pasji młodych 

ludzi. Wspieramy rozwój intelek-

tualny, fizyczny i emocjonalny. 

Możemy z dumą stwierdzić, że 

ludzie, którzy byli w harcerstwie, 

są autorami nowatorskich rozwią-

zań i nagradzanych na całym świe-

cie projektów badawczych. Kapitał 

ludzki to istotny czynnik rozwoju 

państwa, motor napędowy nauki i 

gospodarki. Budujemy go z myślą 

o całym społeczeństwie.  
Z harcerskim pozdrowieniem  

Czuwaj!  

Zespół Promocji i Wizerunku 

Hufca  

ZHP Bartoszyce  
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          Burmistrz Bisztynka 
 przypomina rodzicom lub prawnym opiekunom 

dzieci ( w wieku 16-18 lat) podlegającym obo-

wiązkowi nauki o konieczności informowania  

Burmistrza Bisztynka o formie spełniania obo-

wiązku nauki przez dzieci zamieszkałe na te-

renie gminy i miasta Bisztynek. 
Powyższy obowiązek nauki wynika z art. 15 ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. 
Zgodnie z obowiązującym prawem po ukończeniu 

gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez: 
uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szko-

ły ponadgimnazjalnej, realizowanie, zgodnie z od-

rębnymi przepisami  przygotowania zawodowego 

u pracodawcy, uczęszczanie na zajęcia realizowa-

ne w formach pozaszkolnych w placówkach pu-

blicznych i niepublicznych posiadających akredyta-

cję  uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach 

działalności oświatowej prowadzonej przez osoby 

prawne lub fizyczne, które uzyskały akredytację, 

uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przed-

stawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w 

Polsce lub poprzez udział w zajęciach rewalidacyj-

no-wychowawczych. 
Ponadto obowiązek nauki może być spełniany 

poza szkołą- gdy uczeń posiada odpowiednie ze-

zwolenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do 

której uczęszcza.  
W myśl art.20 ustawy o systemie oświaty niespeł-

nianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admi-

nistracji. 

 

Pisemne Informacje nt. realizacji obowiąz-

ku nauki rodzice lub prawni opiekunowie 

winni składać w sekretariacie Urzędu Miej-

15 stycznia 2016 roku w Bisztynku po raz kolej-

ny na ulice miasta wyjdą wolontariusze i będą 

kwestować na rzecz najmłodszych i osób star-

szych .Poza tradycyjną zbiórka nie zabraknie 

atrakcji będą występy grup tanecznych Studia 

Natural Dance, koncert zespołu Rivers, bisztynec-

kie Morsy wykąpią się w specjalnie rozstawionych 

na parkingu przed OKiAL basenach. Imprezę za-

kończy Światełko do nieba w wykonaniu tancerzy 

bisztyneckiego Teatru Światła. W tym roku 

współorganizatorami zarejestrowanego w OKiAL 

sztabu są Urząd Miejski w Bisztynku, Stowarzysze-

nie Przestrzeń, Stowarzyszenie Przerębel i OSP 

Bisztynek. 

Informujemy i przypominamy 

6 stycznia 2017  
po raz drugi ulicami Bisztynka przej-

dzie Orszak Trzech Króli. 

 Wymarsz spod kościoła Św. Macieja  

po mszy św. o godz.1200. 
Kolory przyporządkowane poszcze-

gólnym miejscowościom pozostają 

bez zmian tzn.: czerwony -Bisztynek, 

 zielony-Grzęda  

i niebieski-Sątopy.  

Serdecznie zapraszamy!  

Osiągnięcia sportowe  

gimnazjalistów. 

6 października br. w Urzędzie Wojewódzkim w 

Olsztynie odbyła się Gala Warmińsko-

Mazurskiego Szkolnego Związku Sporto-

wego, podczas której podsumowano współza-

wodnictwo w minionym roku 2015/-

2016.Uhonorowano miasta, miasta i gminy 

oraz gminy i powiaty, także szkoły 

wszystkich szczebli, które osiągnęły najlepsze 

wyniki w rozgrywkach organizowanych przez 

SZS. 

 
Klasyfikacja gimnazjów 

miast i gmin 
1 Gim 1 Pasłęk 575 
2 Gim Bisztynek 440 
3 Gim 2 Olecko 430 

4 Gim Węgorzewo 370 
5 Gim 1 Gołdap 255 

6 Gim 1 Biskupiec 220 

7 Publ Gim Dobre Miasto 
220 

8 Gim Młynary 211 

9 Gim Orzysz 200 

10 Gim 1 Morąg 180 

  

Uczniowie SP w Bisztynku uczestniczyli  

w Biegu Niepodległości. 

11 listopada 2016r.  reprezentacja SP Bisztynek  wzięła udział w XV Biegu Niepod-

ległości, który odbył się w Bartoszycach. / SP. Bisztynek 

Poniżej podajemy wyniki: 

Kategoria Dziewczęta z rocznika 2010 i młodsze (trasa biegu 220 m) 

4 miejsce- Wiktoria Wróbel z klasy I 

Kategoria Dziewczęta rocznik 2009-2008 (trasa biegu 400 m) 

2 miejsce- Nikola Białousz  z klasy II b 

Kategoria Chłopcy rocznik 2009-2008 (trasa biegu 400 m) 

5 miejsce- Norbert Mieczkowski z klasy II b 

7 miejsce- Błażej Speruda z klasy III a 

Kategoria Dziewczęta rocznik 2007-2006- (trasa biegu 400 m) 

3 miejsce- Martyna Kozoń z klasy III b 

7 miejsce- Aleksandra Maliszewska z klasy IV b 

10 miejsce- Kamila Stefańska z klasy IVa 

Kategoria Chłopcy rocznik 2007-2006  (trasa biegu 400 m) 

5 miejsce- Kamil Kuczyński z klasy IV a 

6 miejsce- Bartosz Sobolewski z klasy IV b 

10 miejsce- Stanisław Grabowski z klasy IV b 
Kategoria Dziewczęta rocznik 2005-2004 (trasa 

biegu 800 m) 

3 miejsce- Kornelia Gejda z klasy VI a 

4 miejsce- Oliwia Dużewska z klasy VI a 
5 miejsce- Katarzyna Drozdowska z klasy VI 

b 
Kategoria Chłopcy rocznik 2005-2004 (trasa 

biegu 800 m) 

2 miejsce- Jakub Maksymowicz z klasy VI b 

4 miejsce- Jakub Cichowski z klasy VI a 

6 miejsce- Marcin Kowalczyk z klasy VI a 

9 miejsce- Szymon Taterka z klasy VI b 
Fot. SP. Bisztynek 


