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WYDARZENIA:  

Niedziela Cittaslow w Bisztynku. 

INWESTYCJE:  

Zakończono przebudowę ul. Sportowej. 

27 września każdego roku miasta należące do 

Sieci Cittaslow organizują Niedzielę Cittaslow. 

Tak też było w Bisztynku. Zapraszamy na relację 

z tego wydarzenia. / str.12 

Dobiegł końca generalny remont połączony z 

przebudową oświetlenia na ul. Sportowej w 

Bisztynku. Nowo wyremontowana droga zo-

stała oddana do użytku. / str.10 
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Dożynki Gminne 2015. 
Dożynki to ludowe święto 

połączone z obrzędami dzięk-

czynnymi za ukończenie żniw i 

prac polowych. Dożynki to 

uroczystość posiadająca w 

Gminie Bisztynek rangę naj-

ważniejszego wydarzenia.  

Jak co roku uroczystości poprze-

dziła Msza św. w intencji rolników 

z gminy odprawiona w Kościele 

Parafialnym pw. Macieja Apostoła i 

Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa 

przez Proboszcza Ks. Janusza Ryb-

czyńskiego. We mszy św. uczestni-

czyły poczty sztandarowe Szkoły 

Podstawowej w Bisztynku, Szkoły 

Podstawowej w Grzędzie, Gimna-

zjum Publicznego w Bisztynku oraz 

Koła Łowieckiego „Sójka” z Bisz-

tynka. Starostami tegorocznych 

dożynek byli P. Anna Stefańska 

z miejscowości Kokoszewo, która 

wspólnie z mężem prowadzi 70-cio 

hektarowe gospodarstwo rolne, 

ukierunkowane w produkcji zbóż i 

bydła mlecznego. Starostą nato-

miast był P.  Grzegorz Moskalik 

z miejscowości Unikowo, który 

wraz z żoną prowadzi gospodar-

stwo rolne, w którym prowadzona 

jest produkcja zwierzęca, głównie 

bydło mleczne. 

 

 
 

Uruchomiony został oficjalny      

serwis internetowy 

Gminy Bisztynek.  
Na naszej stronie znajdziecie m.in. 

Informacje dla turystów  

oraz inwestorów,  

a także aktualności z gminy. 

 Zapraszamy do odwiedzenia  

naszej strony. 

Korowód dożynkowy 

 Po mszy św. korowód dożynkowy 

na czele ze starostami przeszedł na 

Targowisko miejskie, gdzie miały 

miejsce dalsze uroczystości dożyn-

kowe. Wszystkich przybyłych po-

witał tam Zespół ludowy 

„Reszelanie”, który również zadbał 

o oprawę muzyczną podczas mszy 

św.  Dożynki Gminne 2015 oficjal-

nie rozpoczął Burmistrz Bisztynka 

Marek Dominiak witając przyby-

łych. Wśród  gości, którzy zaszczy-

cili nas swoją obecnością byli Poseł 

na Sejm RP P. Miron Sycz,  Przed-

stawiciele Sejmiku  Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego P. Zbi-

gniew Pietrzak oraz P. Adam Ołda-

kowski, Władze powiatu, przedsta-

wiciele służb mundurowych powia-

tu, burmistrzowie i wójtowie z 

zaprzyjaźnionych gmin. „W tym 

uroczystym dniu pozdrawiam 

wszystkich rolników i hodowców, 

których codzienne wysiłki przyno-

szą wspaniałe owoce całemu nasze-

mu społeczeństwu(…) Tegoroczne 

lato zaskoczyło nas rekordowo 

wysokimi temperaturami szczegól-

nie w miesiącu sierpniu. Negatywne 

skutki pogody dotknęły zwłaszcza 

użytki zielone, co odczuli hodowcy 

bydła.”- mówił burmistrz. 

„Zasłużony dla rolnictwa” 

 Zwyczajem obchodzonych Doży-
nek w Gminie Bisztynek jest uho-

norowanie odznaką „Zasłużony dla  

rolnictwa” rolników prowadzących 

wzorowo gospodarstwa rolne bądź 

osób pracujących na rzecz rolnic-

twa i swojej społeczności. W tym 

roku na  wniosek    Burmistrza  

skierowany do  Ministra Rolnictwa 

i  Rozwoju Wsi odznaką 

„Zasłużony dla  rolnictwa”  odzna-

czona została Pani Jadwiga Kuź-

lik.  Pani Jadwiga od wielu lat wraz 

z mężem Henrykiem prowadzi 

niewielkie gospodarstwo rolne 

położone w miejscowości Nowa 

Wieś Reszelska. Pani Jadwiga ak-

tywnie działa na rzecz swojego 

środowiska; jest Radną V kadencji 

Rady Powiatu Bartoszyckiego i 

trzecią kadencję sołtysem sołectwa 

Nowa Wieś Reszelska oraz była 

Radną V kadencji Rady Miejskiej w 

Bisztynku. Dekoracji dokonał Bur-

mistrz Marek Dominiak. 

 

Wyróżnieni rolnicy 

Wyróżnieni zostali również rolnicy, 

którzy wytrwałą pracą i dążeniem 

do osiągania najlepszych wyników 

przyczyniają się do rozwoju naszej 

gminy:  P. Agnieszka i Marek 

Rajs, P. Jan Jaciw Dyrektor 

Spółki „Paluzy” w Paluzach, P. 

Elina i Stanisław Kwit,  P. Hali-

na i Henryk Sępka,  P. Stefan 

Klimko, P. Franciszek Kasino-

wicz, P. Monika i Zbigniew Po-

tasznik, P. Aneta i Marek Ta-

tarczak, P. Justyna i Przemy-

sław Więczkowscy, P. Barbara 

i Janusz Augustyniak, P. Danu-

ta i Krzysztof Krajewscy. 

Wieńce dożynkowe 

Nie byłoby dożynek bez wieńca 

dożynkowego symbolizującego 

wszystkie plony, które rodzi ziemia 

i z których człowiek może korzy-

stać. Wieniec jest także wyrazem 

dumy i radości z zebranych plonów, 

stąd też dbałość o to by prezento-

wał się okazale, zachwycając kształ-

tem i bogactwem misternie wyko-

nanych dodatków. Dożynkowe 

wieńce zgodnie z tradycją mają 
uosabiać urodzaj i dostatek, stąd 

też obok zbóż w wieniec wplatano 

owoce i warzywa. Całość przyozda-

biano czerwoną jarzębiną, polnymi 

kwiatami oraz kolorowymi wstążka-

mi. 

Piękny zwyczaj wyplatania wieńców 

dożynkowych zachował się do dzi-

siaj nie tracąc nic na aktualności. 

Dożynkowe wieńce powstają w 

wielu miejscowościach i są dziełem 

najczęściej kilku pań, które w zgo-

dzie z tradycją przekazywaną od 
Fot. UM Bisztynek 
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pokoleń wyplatają praw-

dziwe dzieła sztuki. 

W Naszej Gminie ten 

staropolski zwyczaj jest 

kontynuowany  przez 

mieszkańców, którzy wy-

konali przepiękne wieńce 

dożynkowe. Wszystkie 

wieńce biorą udział w 

konkursie Gminnego 

Wieńca Dożynkowego i  

podlegają ocenie jury po-

wołanego przez Burmi-

strza Bisztynka w składzie: 

Wioletta Jaskólska – Dy-

rektor Ośrodka Kultury i 

Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku – przewodniczą-

ca oraz Członkowie: Dagmara 

Miałkowska – etnolog, historyk 
sztuki o specjalności; zabytkoznaw-

stwo i muzealnictwo oraz student-

ka kulturoznawstwa, Bogumiła Ryś, 

Kamila Zawadzka – plastyczka, 

Małgorzata Drozdowska – pracow-

nik OKiAL. 

Po raz pierwszy w tym roku dele-

gacje miały możliwość zaprezento-

wania swoich wieńców, a dodatko-

wo punkty można było zdobyć za 

odśpiewanie podczas prezentacji. 

Komisja podczas oceny brała pod 

uwagę różnorodność i jakość uży-

tych materiałów, architekturę 

bryły, kompozycję i dobór barw, 

precyzję wykonania, połączenie 

oryginalności i tradycji oraz spo-

sób prezentacji. I nagrodę zdo-

było sołectwo Łędławki, II 

miejsce- sołectwo Troszkowo, 

III miejsce- Sołectwo Biszty-
nek oraz Wyróżnienia: sołec-

two Sułowo, Sołectwo Księż-

no, Sołectwo Paluzy, Sołec-

two grzęda, Sołectwo Sątopy, 

Osiedle Sątopy- Samulewo, 

Spółka „Paluzy” w Paluzach, 

sołectwo Lądek, sołectwo Ple-

śno, sołectwo Prosity, Sołec-

two Troksy, Sołectwo Uniko-

wo oraz Sołectwo Nowa Wieś 

Reszelska. Fundatorem nagrody 

za zajęcie I i II miejsca oraz jedne-

go wyróżnienia był Pan Adam Oł-

dakowski. 

Również po raz pierwszy przepro-
wadzony został konkurs na Najład-

niejszy Wieniec Dożynkowy Pu-

bliczności. Głosować można było 

poprzez wypełnienie karty na spe-

cjalnie przygotowanym stoisku.  W 

skład komisji konkursowej wszedł 

Przedstawiciel Warmińsko- Mazur-

skiej Izby Rolniczej P. Jerzy Tatar-

czak. Decyzją publiczności na-

grodę otrzymał wieniec Sołec-

twa Grzęda. Z pośród uczestni-

ków konkursu  została wylosowana 

osoba, która otrzymała nagrodę 

rzeczową. Nagrodę tą otrzymał. P. 

Marek Celej. 

„Miasto i Gmina Bisztynek 

 w kwiatach” 

Podczas dożynek nastąpiło rozstrzy-

gnięcie konkursu: „Miasto i Gmina 

Bisztynek w kwiatach”, w którym 

oceniano wkład pracy, estetykę i 
działania uczestników konkursu na 

rzecz piękna środowiska lokalnego 

oraz poprawy ochrony środowiska. 

W tym roku do konkursu zgłoszono 

14 obiektów. Nagrody i wyróżnienia 

za udział w konkursie wręczali Bur-

mistrz Bisztynka oraz Przewodni-

czący Rady Miejskiej. I miejsce 

przyznano posesji Państwa Bo-

gusławy i Jarosława Ziółkow-

skich z  Troszkowa, II miejsce 

posesji Pani Teresy Majek z 

Prosit, II miejsce posesji Pani 

Anny Krzyżewskiej z Bisztynka. 

Trzy  równorzędne IV miejsca: 
posesji Pani Barbary Małolep-

szej z Bisztynka, posesji Państwa 

Malwiny i Janusza Stolarczyk z 

Bisztynka, posesji Państwa 

Agnieszki i Pawła Lenard z 

Sątop. 

„Estetyczna wieś, osiedle” 

W konkursie „Estetyczna wieś, 

osiedle” oceniano przede wszyst-

kim prace wykonane w ciągu roku  

przez mieszkańców , które  popra-

wiły estetykę  miejscowości i tym 

samym gminy oraz poprawę stanu 

ekologicznego Gminy i Miasta Bisz-

tynek. Za poprawę estetyki otocze-

nia, wkład pracy mieszkańców i 

dobrą współpracę, I miejsce w 

konkursie zdobyła części miejsco-

wości Sątop-Samulewo tzw. 

Osiedle, II miejsce w konkursie 

zajęła m. Sątopy. Dwa równo-

rzędne III miejsca zajęły miejsco-

wości Troksy i Paluzy. Wyróż-

niono miejscowość: Wojkowo, 

Pleśno i Pleśnik, Sułowo, Uni-

kowo, Bisztynek-Kolonia,  Moł-

dyty. Konkurs Miasto i Gmina 

Bisztynek w kwiatach oraz Este-

tyczna wieś, osiedle był oceniany 

przez komisję powołaną przez 

Burmistrza Bisztynka w składzie; 

Elżbieta Goszcz, Justyna Kobryń, 

Adrian Porydzaj. Zdjęcia nagrodzo-

nych i wyróżnionych w konkursach 

można oglądać w Ośrodku Kultury 

i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. 

Po części oficjalnej przyszedł czas 

na część kulturalno- rozrywkową 

oraz występy zespołów: „Sukces” 

z Mrągowa, „MOZAIKA”, „Bez 
Nazwy” oraz „Wesołe Nutki”- 

działające przy Ośrodku Kultury i 

Aktywności Lokalnej w Bisztynku, 

Zespołu „Grzędzianki” ze Szkoły 

Podstawowej w Grzędzie , 

„Asteria”. Gwiazdą wieczoru był 

zespół Nexx Dance. 

Zawody drwali i siłaczy 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się zawody drwali i siłaczy, które 

były nowością na dożynkach. Naj-

więcej emocji wzbudziły jednak 

pierwsze w historii Bisztynka Za-

wody Siłaczy o tytuł Strongmena 

Bisztynka 2015. W zawodach udział 
wzięło 7 śmiałków, którzy w trzech 

bardzo trudnych konkurencjach 

dowiedli, że męska część Bisztynka 

jest zdecydowanie silna i godna 

miana strongmanów. W rywalizacji 

udział wzięli: Jakub Zbrzyzny, 

Sebastian Walencik, Krzysztof 

Pogoda, Jacek Pogoda, Adam 

Skura, Fabian Goc i Marcin 

Marchlewski – czyli 7 wspaniałych. 

Do zadań panów należało: przerzu-

canie opony od ciągnika o wadze 

120 kg, przewożenie taczką 60 kg 

worków z ziemniakami na czas i 

„spacer” ze 140kg walizkami na 

odległość. Zawodnicy poradzili so-

bie z tym śpiewająco. Między kon-

kurencjami swoich sil spróbowały 

również panie i najmłodsi mieszkań-

cy Bisztynka. Gościem specjalnym 

zawodów był Przemysław Brzoza, 

strongman, najsilniejszy człowiek 

Warmii i Mazur i trzeci najsilniejszy 

w Polsce. Przemek zwany jest Pu-

dzianem z Mazur. Strongman nadzo-

rował przebieg zawodów i punkto-

wał zawodników. W wykonaniu 

Brzozy zobaczyliśmy między innymi 

pokaz przeciągania 14 tonowego 

wozu strażackiego. Publiczność była 

pod wrażeniem umiejętnosci i siły 

strongmana. Zainteresowanie zawo-

dami przerosło oczekiwania organi-

zatorów. Plac pękał w szwach.  

Tytuł Strongmana Bisztynka 2015, 

specjalny puchar, dyplom, komplet 

markowych kluczy oraz weekend w 

hotelu Anek w Mrągowie wywalczył 

Adam Skura, minimalnie za nim 

znalazł się Fabian Goc, na trzecim 
miejscu znalazł się Marcin Marl-

chlewski, potem kolejno Krzysztof 

Pogoda, Sebastian Walencik, Jacek 

Pogoda  i Jakub Zbrzyzny. Wszyscy 

panowie otrzymali atrakcyjne nagro-

dy. Po zawodach przyszła pora na 

dalszą zabawę i koncert gwiazdy 

wieczoru zespoły Nex Dance. 

Gminne dożynki zakończyła dysko-

Fot. UM Bisztynek 
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teka. 
Na wszystkich przybyłych czeka-

ły jak co roku stoiska lokalnych 

rzemieślników i wytwórców, 

sołectw oraz lokalnych firm. 

Składamy podziękowania wszyst-

kim sponsorom, którzy przyczy-

nili się do zorganizowania doży-

nek: P. Mironowi Sycz, P. Ada-

mowi Ołdakowskiemu, P. Zbi-

gniewowi Pietrzakowi, P. Kata-

rzynie i Dariuszowi Oniszkom , 

P. Alinie i Robertowi Mroczek, 

Spółce „Paluzy” w Paluzach, 

Spółce „Agrolok” w Lutrach,  

Spółce Sękity z Bisztynka-Kolonii, 

P. Marcie i Krzysztofowi Delu-

gom ze Spółki „Delux” z Barto-

szyc, P. Bogdanowi Celejowi ze 

Spółki „Adob”, P. Małgorzacie i 

Zbigniewowi Klik, Bankowi Spół-

dzielczemu w Reszlu, Bankowi 

Gospodarki Żywnościowej BNP 

Paribas S.A. w Bartoszycach,  P. 

Krystynie i Henrykowi Raczkow-

skim, P. Beacie i Czesławowi Klik, 

P. Ali i Grzegorzowi Zapolskim, 

P. Małgorzacie i Markowi Guż, P. 

Teresie i Zbigniewowi Krawiec-

kim, P. Ewie i Włodzimierzowi 

Jaworskim, P. Adamowi Ołdakow-

skiemu, P. Krzysztofowi Kowale-

skiemu, P.Małgorzacie i Jerzemu 

Wójcik, P. Agnieszce i Mariuszowi 

Szyło, P. Monice Mierzwińskiej-

Mucha, P. Katarzynie i Zbigniewowi 

Madaneckim, P. Aldonie Wengler, 

P.Dominice Sobczuk. 

Składamy podziękowania 

wszystkim osobom zaangażo-

wanym w organizację tego-

rocznych Dożynek Gminnych. 

Dziękujemy naszym mieszkańcom 

za zorganizowanie stoisk  z wyroba-

mi kulinarnymi oraz za wystawienie 

rękodzieła sztuki ludowej. Firmom 

działającym na rzecz rolnictwa za 

prezentację swoich produktów i 

usług, jednostkom organizacyjnym 

gminy jak również wszystkim  przyby-

łym na  dzisiejszą uroczystość. 

Dzięki naszemu wspólnemu wy-

siłkowi tegoroczne Dożynki 

Gminne stały się wspaniałą oka-

zją do wspólnego świętowana 

i podsumowania  całorocznej 

pracy naszych mieszkańców.  

FOTORELACJA 
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Sołectwo Łędławki na Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku. 

22 września br. odbyły się 

Dożynki Wojewódzkie w 

Olsztynku, na których Gminę 

Bisztynek reprezentował 

wieniec z miejscowości Łę-

dławki, zwycięzca Gminnego 

Konkursu Wieńca Dożynko-

wego w 2015 roku. W Woje-

wódzkim Kon-

kursie na najład-

niejszy wieniec 

dożynkowy w 

2015 roku zwy-

ciężył wieniec z 

Gminy Reszel, a 

Nasz wieniec 

zdobył wyróż-

nienie. 
Jak wynika z 

relacji przedsta-

wiciela grupy 

wieńcowej, Pani 

Marleny Miącz 

przygotowania 

do wyjazdu 

trwały kilka 

dnia. Najwięcej 

emocji budził 

niedzielny pora-

nek; czy wieniec 

ze względu na 

swoje rozmiary zmieści się do 

udostępnionego pojazdu i bez-

piecznie dojedzie na miejsce do 

Muzeum Budownictwa Ludowego 

Parku Etnograficznego w Olsztyn-

ku. Dzięki uprzejmości Dyrektor 

Ośrodka Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku Pani Wiolet-

ty Jaskólskiej grupa wieńcowa ubra-

na została w stroje ludowe. Nasz 

mieszkaniec, Pan Jan Warcaba ułożył 

słowa do ośpiewania wieńca. 
Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w 

takim wydarzeniu, pełnym emocji, 

specyficznej atmosfery, przepięknych 
i misternie wykonanych wieńców, 

które pozostanie na długo w naszej 

pamięci. 
Bardzo dziękujemy za udostępnienie 

pojazdu do przewozu wieńca i gru-

py wieńcowej dla Państwa Grażynie 

i Henrykowi Waśniewskich i Pana 

Krzysztofa Delugi. /Grupa Wieńcowa 

Łędławki 

Fot. OKiAL Fot. OKiAL 

Fot. OKiAL Fot. OKiAL 

Fot. Grupa Wieńcowa Łędławki 
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I miejsce– Sołectwo Łędławki 

II miejsce– Sołectwo Troszkowo ( z prawej) 

III miejsce– Bisztynek -Kolonia ( z lewej) 

Wyróżnienie–  Sołectwo Sułowo Wyróżnienie–  Sołectwo Paluzy 

Wyróżnienie– od lewej: Sołectwo Troksy, Sołectwo Sątopy,  Sołectwo Pleśno, , Spółka „Paluzy” w Paluzach 

Wyróżnienie– od lewej: Sołectwo Lądek,  Sołectwo Prosity, Sołectwo Księżno 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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Wyróżnienie– od lewej: Sołectwo Unikowo,  Sołectwo Nowa Wieś Reszelska, Sołectwo Grzęda 

KONKURS MIASTO I GMINA BISZTYNEK W KWIATACH 

KONKURS ESTETYCZNA WIEŚ, OSIEDLE 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 
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Zakończyła się przebudowa ul. Sportowej. 
Dobiegł końca generalny re-

mont połączony z przebudo-

wą oświetlenia na ul. Sporto-

wej. Stara płytowa nawierzchnia 

z nierównymi poboczami zmieniła 

się w gładki asfalt z chodnikami 

po obu stronach. W celu zwięk-

szenia bezpieczeństwa jak rów-

nież aby spełnić wymagania pro-

jektowe ciągi piesze zostały wy-

grodzone barierami ochronnymi a 

na nawierzchni asfaltu zamonto-

wano próg zwalniający i odpo-

wiednie znakowanie pionowe. 

Nowe stylowe lampy oświetlenio-

we uzupełniają cały efekt końco-

wy. Aby ulica Sportowa i powsta-

łe przy niej osiedle mieszkaniowe 

zyskało blask niezbędne są jeszcze 

prace porządkowe i wykończe-

niowe jak zagospodarowanie 

skarpy przy wejściu na stadion, 

obsadzeniu powstałych skarp 

pomiędzy chodnikiem a posesja-

mi mieszkańców. Prace te zosta-

ną wykonane jesienią lub najpóź-

niej wiosna przyszłego roku. 

Wszystkim mieszkańcom a 

zwłaszcza najmłodszym użyt-

kownikom życzymy radości z 

użytkowania drogi na łyżwo i 

deskorolkach oraz rowerach w 

zgodzie z przepisami ruchu dro-

gowego. / M. Drozdowski  

ul. Boczna i Krótka 

zostały odnowione. 

W celu poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego jak również 

estetyki w centralnych miejscach 

Bisztynka w miesiącu sierpniu 

dokonano remontu nawierzchni 

ulic Bocznej i Krótkiej. Remont 

polegał na wykonaniu nowej na-

wierzchni bitumicznej. Dodatkowo 

została wykonana nawierzchnia z 

kostki brukowej na połączeniu ulic 

Krótkiej i Kochanowskiego. Prace 

te zostały zrealizowane ze środ-

ków własnych Gminy. Ogólny 

koszt to kwota niespełna 

132 000zł. W wyniku tych działań 

„poszatkowane” ulice, będące 

przedmiotem wielu żartów i uwag 

mieszkańców, zyskały nowe obli-

cze./ M. Drozdowski 

Jedna z odnowionych ulic– Bocz-

na, zyskała miano Alejki Artystycz-

nej. Tutaj do września odbywały 

się  pokazy artystyczne, koncerty i 

prezentacje. Swoją uliczkę ma 

między innymi: Wrocław, Warsza-

wa, Madera czy Barcelona. Teraz 

do tego zacnego grona dołączył 

również Bisztynek.  Inicjatorem i 

pomysłodawcą tego przedsięwzię-

cia była Wioletta Jaskólska, wybit-

na artystka malarka, od niedawna 

dyrektor Ośrodka Kultury i Ak-

tywności Lokalnej w Bisztynku. – 

Chcę by w tym miejscu działy się 
wyjątkowe rzeczy – opowiada 

artystka.  – Ciekawe koncerty, 

spotkania z wybitnymi ludźmi, 

nowe inspirujące wydarzenia. 

Miejsce to  szczególnie wyglądać 

bowiem zadaszenie ulicy zrobione 

jest z kolorowych parasolek 

przeciwdeszczowych.  – Takie 

tymczasowe zadaszenie ma 

wywoływać dodatkowy efekt 

gry światłocienia na uliczce – 

podsumowuje artystka. Uliczka 

ta będzie funkcjonować co 

roku od maja do wrze-

śnia.       /E. Danilczuk 

Warsztaty Lokalnej Grupy Działania 

„Warmiński Zakątek” w Bisztynku 

20 sierpnia 2015r. w Ośrodku 

Kultury i Aktywności Lokalnej 

w Bisztynku odbyły się warsz-

taty poświęcone przygotowy-

wanej przez LGD Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Warsztaty z 

ramienia LGD poprowadziły: 

P. Alicja Połusewicz oraz P. 

Aleksandra Bożętka. 
Lokalna Strategia Rozwoju LGD 

"Warmiński Zakątek" określa wizję 

rozwoju obszaru stowarzyszenia na 

najbliższe lata i jest oparta na możli-

wościach jakie niosą za sobą ze-

wnętrzne źródła finansowania roz-

woju lokalnego. Stanowi ona strate-

giczny dokument i ważne jest aby 

odpowiadała na faktycz-

ne potrzeby obszaru. 

Stąd zaproszenie do udziału w warszta-

tach otrzymali mieszkańcy wszystkich 

sektorów: pracownicy samorządowi, 

jednostki podległe, przedsiębiorcy, 

Stowarzyszenia tak aby możliwe było  

uchwycenie potrzeb wszystkich grup. 

Podczas warsztatów omówione zostały 

ogólne założenia PROW 2014-2020 

oraz zadania realizowane przez LGD. 

Uczestnicy warsztatów podzieleni 

zostali na grupy, z których każda miała 

za zadanie określenie mocnych i sła-

bych stron gminy oraz szans i zagro-

żeń. Następnie grupy formułowały cele 

strategiczne.  

Warsztaty dot. opracowania Programu  Rozwoju Gminy Bisztynek do 2025r. 

20 sierpnia oraz 16 września 

br. w Ośrodku Kultury i Ak-

tywności Lokalnej w Bisztynku 

odbyły się warsztaty poświęco-

ne przygotowywanemu Pro-

gramowi Rozwoju Gminy Bisz-

tynek. 
Do tej pory wizję, do której dążyła 

Gmina Bisztynek poprzez realizację 

wielu celów określała Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy 

i Miasta Bisztynek, która obejmo-

wała lata 2008-2015. Obecnie Gmi-

na Bisztynek przystąpiła do opraco-

wania Programu Rozwoju Gminy i 

Miasta Bisztynek, który w najbliż-

szych latach będzie wyznaczał 

kierunki rozwoju naszej gminy. 

Opracowanie tego dokumentu 

jest ważne ponieważ pozwala 

ukierunkować rozwój gminy w 

perspektywie kilkunastu lat, 

umożliwia planowanie poszcze-

gólnych przedsięwzięć i inwesty-

cji, umożliwia wreszcie pozyski-

wanie zewnętrznych środków na 

realizację poszczególnych zadań. I 

warsztaty poświęcone był przedstawie-

niu sytuacji obecnej w oparciu o dane 

statystyczne i wykresy ukazujące stan 

gminy w odniesieniu do innych gmin 

województwa. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy zdecydowali się przybyć 

na warsztaty, bo przecież nie 

uczestnicząc w tego typu wyda-

rzeniach sami rezygnujemy z 

kreowania naszej lokalnej rze-

czywistości. 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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Diamentowe i Złote Gody. 

Życzymy Jubilatom kolejnych lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. 

W sobotę 3 października 2015r. w OKiAL w Bisztynku  w niezwykle uroczystej oprawie cztery pary 

małżeńskie świętowały  jubileusz  pożycia małżeńskiego.  

60- lecie  obchodzili:  

Państwo:  STEFANIA  i  JAN  GRABLEWSCY 

50 -lecie  obchodzili:  

Państwo:  ALICJA  I  WACŁAW  MACKIEWICZ, ANIELA  I  TADEUSZ  MISIOR, BARBARA  I  FRANCISZEK  SADZIAK 
Jubileusz zawarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa okazja do podsumowań i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga 

ludzi.  Uroczystość rozpoczęła się Marszem Mendelsona, w dalszej części były oficjalne przemówienia i życzenia władz samorządowych. Małżonkowie 

odnowili przyrzeczenia składane 60, 50 lat temu. Burmistrz Bisztynka  Marek Dominiak  odznaczył Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP.  

Szanownym Jubilatom wręczono  kwiaty i pamiątkowe grawertony.  
Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana  i smacznym  tortem.   Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego  „Bez nazwy” dzia-

łającego przy OKiAL  w Bisztynku. /B. Brodowska– Kozerska 

Od lewej: Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego w Bisztynku 

Beata Brodowska– Kozerska, 

Państwo Barbara i  Franciszek 

Sadziak, Państwo Aniela i Tadeusz 

Misior, Państwo Alicja i Wacław 

Mackiewicz, Państwo Stefania i Jan 

Grablewscy, Burmistrz Bisztynka 

Marek Dominiak. 

 

Fot. OKiAL 

Fot. A. Grabowski Fot. A.Grabowski 

Fot. A.Grabowski Fot. A.Grabowski 
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 W dniach 20-21 sierpnia 2015r. odbył 

się plener fotograficzny, w którym 

uczestniczyli członkowie stowarzyszeń 

fotograficznych, ornitolodzy oraz pasjo-

naci fotografii.  

Plener zorganizowany przez Urząd Miejski w 

Bisztynku trwał 2 dni i obejmował obszar 

wokół Rezerwatu Przyrody Polderu Sątopy- 

Samulewo. Uczestnicy nocowali w Szkole 

Podstawowej w Sątopach gdzie zorganizowa-

ne zostało spotkanie z P. Zbigniewem Kra-

wieckim- pasjonatem przyrody i fotografii z 

Bisztynka. Z perspektywy uczestników plene-

ru było to o tle ciekawe spotkanie, że P. Zbi-

gniew zna doskonale teren rezerwatu, gdyż 

ptaki na polderze fotografuje już od kilku lat. 

W plenerze uczestniczyło łącznie 14 osób: 4 

ornitologów, 10 fotografów z Warmińsko- 

Mazurskiego Stowarzyszenia Fotografów 

„Blur” oraz Fotoaktywni z Biskupca. Efekty 

plenerowej pracy zostaną przedstawione w 

folderze- albumie przyrodniczo- fotograficznym 

„Krajobrazy Rezerwatu Przyrody Polder Sąto-

py- Samulewo”. (fot. Grzegorz Wadowski, An-

drzej Grabowski) 

Album przyrodniczo– fotogra-

ficzny o Rezerwacie Przyrody 

Polderze Sątopy– Samulewo. 

Gmina Bisztynek otrzymała promesę  z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej na realizację 

projektu pn. „Wydanie albumu przyrodni-

czo- fotograficznego Polder Sątopy- Samu-

lewo”. Na wydanie albumu otrzymaliśmy dofi-

nansowanie w wysokości 80% całkowitych kosz-

tów kwalifikowanych.  Zadanie zostanie zrealizo-

wane w ramach działania 2. Edukacja ekologiczna 

Poddziałanie 2.2 Dofinansowanie działań edukacyj-

nych Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, 

seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydawa-

nie publikacji i materiałów promocyjnych- nabór 

II. 

W celu zebrania materiału zdjęciowego do albu-

mu odbył się plener fotograficzny z udziałem 

członków stowarzyszeń fotograficznych, pasjona-

tów oraz ornitologów (czyt. obok). Album pre-

zentujący walory Polderu Sątopy- Samulewo zo-

stanie wydany jeszcze w tym roku. 

Plener fotograficzny w Sątopach– Samulewie. 
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Niedziela Cittaslow w Bisztynku. 

Wystawa malarstwa, festyn, jarmark, pierw-

szy Pchli Targ, gra miejska, występy arty-

styczne i konkursy z nagrodami – to między 

innymi towarzyszyło Niedzieli  Cittaslow w 

Bisztynku. Impreza odbyła się 27 września. 
W niedzielę 27 września w Bisztynku odbyła się 

impreza pod nazwą Niedziela z Cittaslow. Atrakcji 
nie brakowało. Wszystkiemu przyglądali się dzien-

nikarze Radia Olsztyn, którzy na bieżąco informo-

wali o wszystkich działaniach organizatorów z Bisz-

tynka. 
Ruch Cittaslow zaczął się w 1999 roku we Wło-

szech. W Polsce, w ramach Cittaslow, działa  20 

miast, większość z nich znajduje się na Warmii i 

Mazurach. Od kilku lat, w ramach swojej działalno-

ści kulturalnej, miasta należące do tego stowarzy-

szenia, organizują wspólną akcję pn. Niedziela Cit-

taslow. 
Bisztynek również dołączył do tej akcji. Działo się 

bardzo dużo. Na początek odbył się wernisaż wy-

stawy malarstwa Wojciecha Dziechciewicza i 

Agnieszki Nowackiej w kościele poewangelickim. 

Zainteresowanie wystawą było ogromne. Następ-
nie przed budynkiem Ośrodka Kultury rozpoczął 

się festyn. Imprezę  oficjalnie rozpoczął Włodzi-

mierz Mońka, wiceburmistrz Bisztynka. Potem 

przed publicznością zaprezentowały się lokalne 

zespoły działające przy Ośrodku Kultury w Bisztyn-

ku. Wystąpili: Ale Babki ze Świetlicy Środowisko-

wej w Sątopach, Bez Nazwy, Wesołe Nutki, Mo-

zaika. Ponad to swoimi umiejętnościami popisywały 

się dzieci ze Szkoły Podstawowej z Sątop oraz 

Agnieszka Romanowska i Paweł Opalczewski z 

Bisztynka. Między czasie na terenie Bisztynka odby-

ła się Ga Miejska w której aktyw-

ny udział wzięli bisztyneccy gim-

nazjaliści pod opieką nauczycieli i 

instruktorów OKiAL w Bisztynku. 

Występom artystycznym towa-

rzyszyły konkursy z nagrodami, a 

także pierwszy Pchli Targ, jar-

mark rękodzielników i loteria 

Gimnazjum w Bisztynku. Podsu-

mowaniem imprezy był koncert 

Czesław Śpiewa Solo Act. 

Wszystko zakończyło się około 

godz. 21./E. Danilczuk 

Od lewej: Wioletta Jaskólska, Wojciech Dziechciewicz, Agnieszka Nowacka. 

Fot. A.Grabowski 

Fot. A.Grabowski 

Fot. A.Grabowski Fot. A.Grabowski 

Fot. A.Grabowski Fot. A.Grabowski 
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Ośrodek Kultury  

Zaprasza na 

imprezy kulturalne  

w październiku 2015 

 
17. 10  godz. 17.00 – „Najwięcej Samobójstw  zdarza 

się w niedzielę” – spektakl teatralny w wyk,. Aktorów 

Teatru im. S. Jaracza z Olsztyna – sala widowiskowa 

OKiAL, bilety w cenie 15 zł 
18.10. godz. 17.00 – Potańcówka międzypokoleniowa - 

sala widowiskowa OKiAL 
20.10 godz. 17.00 – Spotkanie Autorskie – Anna 

Osowska 

22.10 godz. 17.00 – wernisaż wystawy plastycznej. 
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej 

okialbisztynek.pl oraz naszego fan paga na facebooku – 

Architekt Kultury – Ośrodek Kultury Bisztynek oraz 

Ogrody Wiedzy – Biblioteka w Bisztynku, Sątopach – 

Samulewie, Wozławkach i Prositach, gdzie informujemy 

na bieżąco o wszystkich wydarzeniach kulturalnych  w 

naszym Ośrodku Kultury i naszym mieście. 

Amatorski Ruch Artystyczny 
Zapraszamy na zajęcia: 

- plastyczne, 

- garncarskie i rękodzielnicze 

- teatralne 

- nauki gry na instrumentach: gitara, klawisze, akordeon 

- dziennikarskie 

- Teatr Światła 

- Klub Animatora 

- Capoeuira 

- Taniec nowoczesny 

- wokalne: Wesołe Nutki, Bez Nazwy, Mozaika 

- zajęcia muzyczne 

- aeorik i zumba 

- joga 

Uczniowie SP w Sątopach integrują się z osobami nie-

pełnosprawnymi. 

Dnia 21.05.2015r. uczniowie klasy 

II ,IV, V, VI wraz z nauczycielka-

mi, po raz drugi wzięli udział w 

Uroczystych Obchodach Dnia 

Godności Osoby z Niepełnospraw-

nością Intelektualną w Biskupcu, 

organizowanym przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Ko-

ło . Dzień Godności w Biskupcu, ob-

chodzony był jak zwykle bardzo uro-

czyście. Oprócz Marszu Godności, 

uczniowie naszej szkoły tym razem 

wzięli   udział w  Integracyjnym Pikniku. Obejrzeli występ  uczestników Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej  .Ponadto uczestniczyli we wspólnym działaniu na stoiskach. Nie zabrakło 

również stoisk z produktami wykonanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie 

można było je zakupić. Jeżeli ktoś zgłodniał, mógł się posilić ciastem, bigosem czy napić 

się gorącej herbaty. Odjeżdżając podziękowała nam pięknie  Wicedyrektor Szkoły  Ja-

dwiga  Trochimczyk za udział w Marszu oraz za dowód solidarności społecznej i pełnej 

integracji z osobami niepełnosprawnymi. 
 Marsz, który się odbył, na pewno nie będzie ostatnim, ponieważ- NASZE SERCA 

NADAL MAJĄ WSPÓLNY RYTM!!!/  Jolanta Filipczyk, Irena Zawistowska 

Już po raz kolejny uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Grzędzie wraz z opiekuna-

mi wzięli udział w akcji "Sprzątanie 

Świata - Polska". Tegoroczna akcja 

przebiegła pod hasłem "Wyprawa Po-

prawa" i odbyła się 24 września 2015 r. 

Uczestnicy akcji zapoznali się z plakatem pro-

mującym tegoroczne hasło "Wyprawa Popra-

wa". Wychowawcy przekazali informacje doty-

czące segregacja odpadów, pozwalającej na 

powtórne wykorzystanie odpadów (np: maku-

latury, szkła, tworzyw sztucznych), dzięki czemu zmniejsza się ilość składowanych odpa-

dów.  Przeprowadzona akcja obejmowała tereny zielone przyległe do szkoły oraz pobo-

cza dróg na terenie wsi Grzęda. Uczestniczyło w niej 54 uczniów wraz z opiekunami. 

Urząd Miejski w Bisztynku udostępnił rękawiczki ochronne i worki foliowe. Podczas 

tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata-Polska" uczestnicy zebrali około 1,2 m3 różnych 

odpadów zalegających na niezagospodarowanych terenach wsi, okolicach terenu szkol-

nego. Akcja przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, przy-

czyniła się również do poprawy stanu porządkowanych terenów objętych sprząta-

niem.  W szkole odbyły się zajęcia promujące tematykę segregacji dla uczestników. Na 
korytarzu szkolnym powstała ogromna gra planszowa, której pionkami byli uczniowie. 

Zadania i łamigłówki utrwaliły tematykę związaną z ochroną przyrody oraz segregacją 

odpadów. /Mariola Sygocka , Agnieszka Pieckowska 

Akcja „Sprzątanie Świata” w Grzędzie. 

SP Bisztynek w biegach przełajowych. 

19 września 201-

2015r. uczniowie 

Szkoły Podsta-

wowej im. Ziemi 

Warmińskiej w 

Bisztynku  brali 

udział w XXII 

Biegach Przełajo-

wych „Droszewo 

2015”. W klasyfi-

kacji drużynowej zajęliśmy 8 miejsce. Startowało 17 szkół 

podstawowych z całego województwa. 
Poniżej podajemy indywidualne osiągnięcia naszych 

uczniów. Kat. I- Dziewczęta z rocznika 2005 i młodsze- 

35 miejsce Julia Szyło (na 76 startujących). Kat. II Chłopcy 

z rocznika 2005 i młodsi- startowało 77 zawodników, 11 

miejsce- Dawid Gadomski, 12 miejsce-  Bartek Pawłowski 
Kat. III Dziewczęta z rocznika 2004- startowały 52 oso-

by, 6 miejsce- Natalia Dłużniewska,16 miejsce-  Wiktoria Bojanowska, 22 miejsce- Oli-

wia Gużewska Kat. IV Chłopcy z rocznika 2004- startowało 51 zawodników, 26 miej-

sce Marcin Kowalczyk Kat. V Dziewczęta z rocznika 2003- startowało  48 zawodni-

czek. 15 miejsce Emilia Stefańska Kat. VI Chłopcy z rocznika 2003- startowało 38 

chłopców. 1 miejsce- Kacper Abelski, 15 miejsce Maciej Duplicki, 17 miejsce- Szy-

mon Gadzała. /SP Bisztynek 

Fot. SP Sątopy 

Fot. SP Grzęda 

Fot. SP Bisztynek 


