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 101. rocznica powstania OSP w Troszkowie 

15 czerwca 2013r.           
w Troszkowie uroczy-
ście obchodzono 101. 
rocznic powstania OSP              
w Troszkowie.  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Troszkowie założona 
została w 1912 r., a reak-
tywowana w 1946r. Przez 
101 lat zmieniały się cza-
sy, rzeczywistość przyno-
siła nowe wymogi i ocze-
kiwania, przychodziły 
nowe pokolenia  lecz 
działalność OSP trwała 
nieprzerwanie- ze wzlota-
mi, ale i upadkami oraz 
problemami. Sama jednak 
istota, cechy i charakter 
działalności OSP prze-
trwały i są dzisiaj rozwija-

ne. Strażacy to obecnie 
niejednokrotnie lokalni 
liderzy życia społecznego, 
coraz szerzej włączający 
się w życie wsi i gminy. 
Uroczystości rozpoczęła 

msza św. w kaplicy              

w Troszkowie, po której 

uroczystym przemarszem 

korowód prowadzony 

przez orkiestrę PSP z Lidz-

barka Warmińskiego prze-

szedł na plac przy strażni-

cy. Na maszcie przy remi-

zie OSP Troszkowo poczet 

sztandarowy przy dźwię-

kach Hymnu Narodowego 

umieścił flagę państwową. 

Były komendy, meldunki, 

honory. Wszystkich przy-

byłych powitał Prezes 

Oddziału Powiatowego 

ZOSP RP oraz  Burmistrz 

Bisztynka Jan Wójcik. 

„Gratulując Jubileuszu, 

dziękuję strażakom za 

pełną poświęcenia działal-

ność, za szanowanie i pie-

lęgnowanie tradycji pożar-

nictwa ochotniczego, za 

wzorowe wypełnianie 

obowiązków. Życzę szczę-

śliwych powrotów z wszel-

kiego rodzaju zdarzeń, jak     

i nieustającej opieki Wa-

szego Patrona- św. Floria-

na. Niech dzisiejsza uro-

czystość będzie okazją do 

świętowania, wspomnień, 

refleksji i podsumowań, ale 

i do wyznaczenia nowych 

zadań, które niesie ze sobą 

codzienność”- mówił Jan 

Wójcik. Następnie strażacy  

ochotnicy z Troszkowa 

przedstawili historię swo-

jej jednostki. Jubileusz był 

znakomitą okazją do wrę-

czenia odznaczeń wyróż-

niającym się Strażakom. 

Troszkowo z lotu ptaka 

Strażacy Ochotnicy z OSP Troszkowo 
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Korowód poprowadziła orkiestra PSP z Lidzbarka Warmińskiego. 

Dh Grzegorz Matczyński oraz 

Burmistrz Bisztynka przekazali 

Jednostce OSP w Troszkowie 

trzy nowoczesne hełmy strażac-

kie. Burmistrz Jan Wójcik wrę-

czył również pamiątkowy hełm 

asp. sztab. Leonardowi Boiwko, 

który po wielu latach służby       

w straży pożarnej odszedł na 

emeryturę. Uroczystości uświet-

niane były sygnałami w wyko-

naniu orkiestry dętej PSP            

z Lidzbarka Warmińskiego. 

W części artystycznej wystąpił 

zespół wokalny dorosłych 

"Mozaika" działający 

przy OKiAL. Na 

wszystkich uczestni-

ków uroczystości 

czekała grochówka 

przygotowana przez 

mieszkańców Trosz-

kowa oraz pokaz 

ratownictwa technicz-

nego w wykonaniu 

strażaków ochotni-

ków z Bisztynka. 

Uroczysty korowód przeszedł ulicą Troszkowa.  Poczet sztandarowy. Od lewej: Dariusz Majewski, Marek Gach,           

Ireneusz Majewski. 

Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Burmistrz Bisztynka         

Jan Wójcik powitał wszystkich gości. 
Dowódca uroczystości Komendant Gminny OSP Jarosław Grzymowicz. 

Fot. Arch. UM Bisztynek 

Pamiątkowe odznaczenia, odznaki i medale otrzymali: 

- Złoty Znak Związku OSP RP - jednostka OSP w Troszkowie 
- srebrną odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" - asp. sztab. Stanisław Dąbkowski z PSP w Bartoszycach 
- srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa" - dh Piotr Cierpicki z OSP w Troszkowie 

- brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" - dh Damian Ziółkowski, dh Rafał Ziółkowski, dh Artur Kuberski,                                    
dh Daniel Bronakowski, dh Marcin Capłap, dh Damian Borecki - z OSP w Troszkowie 
- odznakę "Wzorowy strażak" - dh Piotr Bronakowski i dh Paweł Bronakowski z OSP w Troszkowie 
- odznakę "Za wysługę lat" - 60 lat - dh Michał Sosnowy 

- odznakę "Za wysługę lat" - 55 lat - dh Stanisław Gach 
- odznakę "Za wysługę lat" - 50 lat - dh Ryszard Sobczyk, dh Michał Grycko 
- odznakę "Za wysługę lat" - 45 lat - dh Jan Capłap 

- odznakę "Za wysługę lat" - 35 lat - dh Wiesław Majewski 
Ponadto wręczono medale pamiątkowe "101 lat OSP Troszkowo" 
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Jednostka OSP Troszkowo otrzymała Złoty Znak Związku OSP RP. Srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano                  

dh Piotra Cierpickiego. 

Medalem za wysługę lat odznaczeni zostali Druhowie.  Medale pamiątkowe otrzymują: Jan Wójcik, Grzegorz Matczyński,  

Michał Kamieniecki, Andrzej Harhaj. 

OSP Troszkowo otrzymała nowoczesne hełmy. Występ zespołu wokalnego „Mozaika”. 

Na wszystkich uczestników  czekała grochówka. Pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu OSP Bisztynek. 
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Rozpoczął się remont płyty boiska Stadionu Miejskiego    
w Bisztynku. O środki na ten cel Gmina Bisztynek apliko-
wała do Ministra Sportu i Turystyki, składając wniosek 
pn. „Remont budynku sanitarno- szatniowego przy zespo-
le boisk sportowych ORLIK 2012 oraz płyty boiska spor-
towego na obiekcie Stadionu Miejskiego w Bisztynku 
uszkodzonych w wyniku nawałnicy z gradobiciem, która 
wystąpiła w dniu 4 lipca 2012r.” 
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a Gmina Bisztynek 

otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 135 tys. zł. Przy-

pominamy, że w roku 2012 zrealizowano I część zadania. 

Wykonany został remont budynku sanitarno- szatniowego 

przy kompleksie „Orlik 2012”. Teraz trwa realizacja II etapu, 

polegająca na rekultywacji oraz budowie nowej płyty boiska 

sportowego wraz z systemem automatycznego nawadniania. 

Remont płyty boiska Stadionu 
Miejskiego w Bisztynku 

Rozpoczął się II etap remontu              

i modernizacji budynku Ośrodka 

Kultury i Aktywności Lokalnej. /   

M. Grabowska       

O zakończeniu I etapu, obejmującego 

stan surowy zamknięty, pisaliśmy       

w poprzednim numerze Biuletynu 

informacyjnego. Obecnie po zakoń-

czeniu procedur przetargowych firma 

„BUDOMEX Sylwester Monkiewicz”     

z Bartoszyc przystąpiła do realizacji   

II etapu prac. W ramach zadania pn. 

„Remont i rozbudowa oraz wyposaże-

nie Ośrodka Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku” wykonane 

zostaną roboty budowlane wykończe-

nia wewnętrznego (m.in. ściany tynki, 

okładziny, malowanie, posadzki, balu-

strady schodów), instalacja elektrycz-

na, instalacja sanitarna, wodno- kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjna, sieć telein-

formatyczna. W zakresie wyposażenia zakupiona zostanie m.in. kurtyna teatralna wraz z kulisami. Prze-

widywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 października 2013r. Łączny koszt wykonania        

II etapu inwestycji to 900 tys. zł. w tym środki gminy w wysokości 500 tys. zł. Zadanie dofinansowano ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400 tys. zł. 

Trwa modernizacja skweru 
miejskiego w Bisztynku 

Trwają prace nad modernizacją skweru miejskiego pomię-
dzy budynkiem Urzędu Miejskiego a Urzędem Pocztowym. 
Prowadzone prace związane są z realizacją projektu pn 
„Wzrost atrakcyjności turystycznej Bisztynka-
zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskiego”. /  
M. Grabowska 
Przewiduje się, że prace potrwają do końca czerwca. W efekcie 
finalnym powstaną ścieżki spacerowe wyposażone w ławki          
i śmietniki, wzdłuż chodnika powstanie skarpa, która obsadzo-
na zostanie roślinami wieloletnimi. Na realizację projektu pozy-
skano dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł. za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały pro-
jekt PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość przedsięwzię-
cia to ponad 48 tys. zł  

Rozpoczął się II etap remontu i modernizacji  
Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej 

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

Fot. Arch. UM Bisztynek 
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Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów dokonywany będzie przez MZKPOK Sękity Sp. 

z o.o.  

Mieszkańcy deklarujący selektywną zbiórkę odpadów: 

 w nieruchomościach jednorodzinnych (do 4 lokali) otrzymywać będą nieodpłatnie 

worki w odpowiednich kolorach do segregacji odpadów. 

 w nieruchomościach wielorodzinnych (powyżej 4 lokali ) zobowiązani są wyposażyć 

nieruchomość w pojemniki na odpady w odpowiednich kolorach lub odpowiednio 
oznakowane.  

Ponadto wszyscy mieszkańcy zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki 

na odpady inne, niż zbierane selektywnie. 
Mieszkańcy deklarujący nieselektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do wyposaże-

nia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do odpadów zmieszanych. 
Spółka MZKPOK Sękity umożliwia dzierżawę pojemników na odpady. Informacji 

udziela: Justyna Lewandowska, tel.89 718-90-16, e-mail: justynadomanska1@wp.pl 
 
 
 

 

Mieszkańcy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim w Bisztynku dokonują 
zapłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Bisztynku w godz. 7.30-13.30, 

na rachunek bankowy Bank BGŻ S.A. Nr rachunku 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800 
z dopiskiem „opłata za odpady”, u Sołtysów lub Przewodniczącego Rady Osiedla. 

Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych dokonują zapłaty u zarządcy wspólnoty. 
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „SĄTOPY” dokonują zapłaty w kasie spółdziel-

ni. 
Uwaga ! Mieszkańcy nie będą otrzymywać rachunków, faktur, książeczek i itp. doku-
mentów wskazujących kwotę do zapłaty.  

MZKPOK Sękity Sp. z o.o. przekaże mieszkańcom przed 01.07.2013 harmonogram 
odbioru odpadów, ponadto harmonogram wywieszony  będzie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Bisztynku, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na stronie in-

ternetowej http://wrota.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/.  
W ramach opłaty wszyscy mieszkańcy mogą dostarczać odpady selektywnie zebrane 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w MZKPOK Sękity Sp. z o.o., 
Bisztynek- Kolonia 14, 11-230 Bisztynek 

Punkt czynny będzie w dniach i godzinach podanych łącznie z harmonogramem od-

bioru odpadów. 
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie dostar-
czać odpady zebrane selektywnie: papier, tektura , opakowania z papieru i tektury, 

szkło, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 
metale, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające bio-
degradacji i zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia,  zużyte baterie i akumula-
tory, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe. 
W przypadku uwag i wątpliwości związanych z nowym systemem, zgłoszenia przyj-

mują i informacji udzielają  pracownicy Urzędu Miejskiego w Bisztynku, ul. Kościuszki 
2, 11-230 Bisztynek: 

w zakresie odbioru odpadów: Adrian Porydzaj, pok. nr 2, tel. 89 521-64-16 

w zakresie deklaracji i opłaty: Milena Walendziak, pok. nr 3, tel. 89 521-64-25 

Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej w Sątopach 

Dokumentacja konserwatorska dot. Bramy Lidzbarskiej 
oraz budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku 

Prace zmierzające do odnowienia oblicza Bisztynka trwają. Pierwsze efekty już widać, o czym 

świadczy ul. Findera. Elewacje kamieniczek na tejże ulicy zostały odświeżone, o czym pisali-

śmy w poprzednim numerze Biuletynu informacyjnego. Obecnie opracowana została doku-

mentacja konserwatorska Bramy Lidzbarskiej oraz budynku Urzędu Miejskiego. Dokumenta-

cja dotyczy badań stratygrafii nawarstwień na elewacjach budynków oraz zawiera m.in. wyni-

ki badan na określenie pierwotnej kolorystyki. Teraz dokumenty zostały przedstawione kon-

serwatorowi zabytków, który wskaże dalszy tok postępowania. 

II etap remontu  ZGKiM 
Sp. z o.o. 

Rozpoczął się II etap remontu siedziby 
Zakładu Gospodarki Komunalnej                
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Bisztynku .  
O zakończeniu I etapu pisaliśmy w po-
przednim numerze biuletynu informacyj-
nego.  
Obecnie po zakończeniu procedur prze-
targowych firma „Lewandowski Wojciech 
Zakład Remontowo- Budowlany” przystą-
piła do realizacji II etapu zadania pn. 
„Remont Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Bisztynku- Etap II”.      
W ramach prowadzonej inwestycji prze-
widuje się wykonanie robót remontowo- 
budowlanych, m.in. tynków wewnętrz-
nych, izolacji cieplnej, podłóg i posadzek, 
stolarki drzwiowej, robót malarskich, 
instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej oraz 
wykonanie wewnętrznych instalacji elek-
trycznych i instalacji odgromowej. 
Przewidywany termin zakończenia reali-
zacji zadania to 31 października 2013r. 
Łączny koszt wykonania II etapu inwesty-
cji to ok. 200 tys. zł. Zadanie zostanie dofi-
nansowane w 80% ze środków budżetu 
Państwa przeznaczonych na skutków 
gradobicia. 

Fot. Arch. UM Bisztynek 

Fot. Arch. UM Bisztynek 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

7 zł od osoby przy zbieraniu w sposób selektywny, 

12 zł od osoby przy zbieraniu w sposób nieselektywny. 
Opłaty należy wnosić w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

Trwa realizacja inwestycji zakładająca bu-

dowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Sątopy. Inwestycja ta swym zakresem obejmuje  

budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 

4127m wraz z sześcioma przepompowniami. 

Zadanie w pierwszej kolejności realizowane jest 

w obszarze zabudowanym, natomiast w drugiej 

kolejności będzie realizowane na obszarze 

niezabudowanym po dokonaniu zbiorów. Prze-

widywany termin zakończenia inwestycji to     

30 sierpnia 2013r. Na realizację inwestycji 

uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 234 tys. 

zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 



Str. 6 WYDARZENIA 

Festiwal Cittaslow 2013  
odbył się 18 maja już po raz 
czwarty. Po Reszlu, Lidz-
barku Warmińskim i No-
wym Mieście Lubawskim, 
gospodarzem tego wyda-
rzenia był Olsztynek, który 
w 2012 roku powiększył 
sieć polskich miasteczek 
Cittaslow.  
Festiwal Cittaslow był dosko-
nałą okazją do zaprezentowa-
nia rosnącego z roku na rok 
potencjału Polskiej Krajowej 

Sieci Miast Cittaslow, która 
zrzesza dziewięć miejscowo-
ści z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego: 
Biskupiec, Bisztynek, Gołdap, 
Lidzbark Warmiński, Lubawę, 
Nowe Miasto Lubawskie, Olsz-
tynek, Reszel i Ryn oraz jedno 
miasto z Wielkopolski: Muro-
waną Goślinę.  Podczas Festi-
walu promowały się miasta 
członkowskie, ich lokalne 
rzemiosło, dziedzictwo kultu-
rowe oraz artystyczny doro-

bek. Bisztynek prócz stoiska 
promocyjnego reprezentowa-
ła P. Danuta Stawiarz – lokal-
na artystka, która prezento-
wała swoje robótki ręczne 
oraz zespoły artystyczne dzia-
łające przy Ośrodku Kultury    
i Aktywności Lokalnej: Zespół 
„Bez Nazwy” oraz „Wesołe 
nutki”. Na wszystkich uczest-
ników Festiwalu czekały licz-
ne atrakcje, m.in. kiermasz 
wyrobów rzemieślniczych        
i występy zespołów muzycz-

nych z miasteczek członkow-
skich Cittaslow, kiermasz żyw-
ności naturalnej i tradycyjnej, 
konkursy z nagrodami, bezpłat-
na degustacja potraw, przygo-

Urodziny Bisztynka 

Do tej pory Dni Bisztynka 
odbywały się na początku 
lipca. Mieszkańcy, chcąc 
aby data urodzin miasta 
miała swoje uzasadnienie 
historyczne, zawniosko-
wali o ich przesunięcie na 
koniec kwietnia. Jako, że 

Bisztynek prawa miejskie uzyskał 30 
kwietnia 1385r., uroczystości urodzinowe 
odbyły się 27 kwietnia br.  
Uroczystości urodzinowe odbyły się w Gim-

nazjum Publicznym w Bisztynku, a organiza-

cją zajął się Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej. Wszystkich przybyłych powitał 

Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik. „Dzisiejsza 

uroczystość to wyjątkowa okazja do przypo-

mnienia wszystkim historii i dziejów miasta. 

Miasta, w którym żyjemy, pracujemy i spę-

dzamy wolny czas.(…) W tej formie, zgodnie z 

wnioskiem mieszkańców, obchody zorgani-

zowane są po raz pierwszy, ale liczę, że nie 

ostatni”- mówił Burmistrz. Swoje umiejętno-

ści wokalne zaprezentowały Oliwia Kuczyń-

ska i Emilia Szumska. Widowisko słowno-

muzyczne zawierające wspomnienia miesz-

kańców z gradobicia, które przetoczyło się 

przez miasto i okolice 4 lipca 2012r. przed-

stawili gimnazjaliści z Bisztynka pod kierun-

kiem Agnieszki Gogalińskiej. W dalszej części 

uroczystości P. Andrzej Grabowski przedsta-

wił wszystkim zebranym historię Bisztynka 

popartą prezentacją multimedialną z wyko-

rzystaniem zdjęć archiwalnych. Wykład 

wzbudził ogromne zainteresowanie uczestni-

ków uroczystości. Historyczne zdjęcia Bisz-

tynka zaprezentowane zostały także na wy-

stawie towarzyszącej uroczystości. Ponadto, 

dzięki uprzejmości ks. proboszcza Janusza 

Rybczyńskiego zainteresowani mieli okazję 

obejrzeć obrazy z XVII i XVIII wieku przed-

stawiające panoramę Bisztynka oraz portrety 

ks. Kazimierza Kunigka - proboszcza fundato-

ra rozbudowy kościoła w Bisztynku do dzi-

siejszych rozmiarów i dzisiejszego wyglądu,     

i ks. biskupa Ignacego Krasickiego, który 

kościół po rozbudowie konsekrował. Była to 

jedna z niewielu okazji, aby te zabytkowe 

obrazy zobaczyć "na żywo". W części arty-

stycznej wystąpił Zespół Wokalny Dorosłych 

„MOZAIKA” przy akompaniamencie akorde-

onu, na którym zagrała Maria Zakrzewska- 

Siwik. Na wszystkich świętujących urodziny 

miasta  czekał piętrowy tort, którym często-

wali P. Krystyna Zawistowska - Zastępca Bur-

mistrza Bisztynka oraz P. Zbigniew Filipczyk- 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku. 

Gospodarz miasta Burmistrz Jan Wójcik powitał 

wszystkich gości. 

Cześć artystyczną przygotowały: od lewej gimnazjaliści z Bisztynka, Oliwia Kuczyńska i  Emilia Szumska oraz Zespół „MOZAIKA”.  

Cittaslow: Festiwal w Olsztynku 

Fot. Arch. UM Bisztynek 
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Stoisko promocyjne Bisztynka 

LGD Warmiński Zakątek: Forum Aktywności Wiejskiej w Ornecie 

17 maja br. 
Bisztynek brał 
udział w VI 
Forum Aktyw-
ności Wiej-
skiej, które 
odbyło się          

w Ornecie. Wydarzenie organi-
zowane przez Lokalną Grupę 
Działania „Warmiński Zakątek” 
skupiło przedstawicieli wszyst-
kich gmin członkowskich. Fo-
rum organizowane jest rokrocz-
nie i ma na celu integrację lokal-
nych liderów i mieszkańców       
11 gmin członkowskich. 
Tegoroczne sztandarowe wydarze-
nia organizowane przez LGD 
„Warmiński Zakątek” odbyły się    
w Ornecie, wpisując się w uroczy-
stości związane z 700-leciem tego 
miasta. Forum poprzedzone było 
konkursem kulinarnym „Smaki 
Warmii” pod hasłem „Wiejskie 
grilowanie”, w którym zmagali się 
uczestnicy indywidualni, organiza-

cje pozarządowe, koła gospodyń 
wiejskich, restauracje i gospodar-
stwa agroturystyczne. W konkur-
sie rozgrywanym w trzech kate-
goriach: specjał z grila, sałatka- 
grilowy niezbędnik oraz 
„majówkowy deser” oceniał Karol 
Okrasa- przewodniczący komisji 
konkursowej.  Po konkursie kuli-
narnym odbyło się Forum Aktyw-
ności Wiejskiej pod hasłem 
„Majówka u Sołtysa”. Wszystkich 
przybyłych powitali: P. Małgorza-
ta Ofierska- Prezes LGD 
„Warmiński Zakątek” oraz P. Ire-
neusz Popiel- Burmistrz Ornety. 
Przedstawiciele każdej z gmin,       
w tym także Bisztynka, formując 
10- osobowe drużyny, przystąpiły 
do zmagań sportowych. Ogromne 
zaangażowanie bisztyneckiej 
drużyny walczącej zaciekle i do 
ostatnich sił zostało nagrodzone 
pucharem oraz medalem, który 
wywalczył P. Bronisław Świetli-
kowski (Sołtys Sołectwa Dąbro-

wa), zajmując II miejsce w konkurencji: slalom z jajkiem. Prócz zma-
gań sportowych wszystkim uczestnikom imprezy czas umilały wystę-
py artystyczne, m.in. kapeli „Sąsiedzi” z Rogóża.  

towana specjalnie na tę okazję przez  restauratorów – członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Ważną 
częścią Festiwalu była konferencja pt. „Cittaslow – nowe trendy rozwoju małych miasteczek w Europie oraz na świecie”                   
z udziałem władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow z Włoch. Festiwal Cittaslow organizowany jest w ramach pro-
jektu  "Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia" ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

Bisztynek promowały „Wesołe nutki” 

Reprezentacja Gminy Bisztynek. 

Przedstawiciele gmin rywalizowali w licznych konkurencjach. 

Fot. Arch. UM Bisztynek 

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

Fot. Arch. UM Bisztynek 
Fot. Arch. UM Bisztynek 
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Bisztynek rodzinnie 

1 czerwca 2013r. na Miejskim Placu Za-
baw przy Przedszkolu Samorządowym       
w ramach Dni Rodziny odbył się Rodzinny 
Piknik. 

Piknik zorganizowany przez 
Ośrodek Kultury i Aktywności 
Lokalnej odbył się w zmienio-
nej formule, która bardzo przy-
padła do gustu społeczności 

lokalnej. Niezwykle 
rodzinna i sympatycz-
na atmosfera udzieliła 
się zarówno dzieciom, 
jak i rodzicom. Wśród 
uczestników imprezy 
przechadzały się baj-
kowe postacie. O miłą 
atmosferę zadbały 
przedszkolaki z Bisztynka, które 
zaprezentowały swoje umiejętności 
teatralne oraz wokalne zespoły 
działające przy OKiAL. W czasie 
pikniku odbywały się liczne gry           
i zabawy, oczywiście rodzinne, moż-

na było pomalować sobie buzie, posilić się 
daniami z grilla i ciastami oraz kawą i herbatą, 
nabyć szydełkowe wyroby jednej z miejsco-
wych rękodzielniczek.  
 

Paluzy: Dzień Dziecka już za nami. 

8 czerwca br. w Paluzach na placu zabaw przy świe-
tlicy wiejskiej  zorganizowany został Dzień dziecka. 
Dzięki inicjatywie Pani Sołtys, zaangażowaniu ro-
dziców oraz pomocy sponsorów święto najmłod-
szych zostało uczczone znakomicie, a z twarzy dzie-
ci nie schodził uśmiech. I o to chodziło!/Sołtyska 
Bożena 
O tym, że warto poświecić dzieciom czas i uwagę prze-

konywali skutecznie rodzice z Paluz, którzy zorganizo-

wali swoim pociechom 8 czerwca wiele atrakcji; było 

ognisko i kiełbaski, lody ufundowane przez firmę             

P. Grzegorza Sobolewskiego z Paluz, słodki poczęstu-

nek przygotowany przez mamy oraz liczne konkuren-

cje. Dzieci rywalizowały m.in. w biegu w workach, two-

rzeniu niepowtarzalnych strojów z gazet, tańcu z balo-

nem. Część rekreacyjną przygotowały dla dzieci nieza-

wodne Panie: Krysia i Gosia z Ośrodka Kultury i Aktyw-

ności Lokalnej w Bisztynku. Zorganizowanie imprezy 

nie byłoby możliwe bez wsparcia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkim 

serdecznie dziękujemy!!  

Sątopy– Samulewo: Święto chleba i miodu 

Wyczekiwane przez 
wszystkich mieszkań-
ców Sątop-Samulewa 
Dni Rodziny odbyły się 8 
czerwca. Jak co roku, 
zostały one połączone ze 
Świętem Chleba I Miodu. 
W tym roku Dni Rodziny 
obchodziliśmy pod ha-
słem: "Rodzina, a prze-
kaz wartości i tradycji".  
/E. Matela– Arodź 
Piękna, słoneczna pogoda 
zachęcała do opuszczenia 
domów, więc mieszkańcy 
Sątop oraz okolicznych,       
a nawet odległych miej-
scowości, bardzo licznie 
przybyli na plac przy sce-
nie letniej, aby wspólnie 
spędzić czas. W prawdzi-
wie radosny nastrój wpro-
wadziły nas dzieci                   
z "zerówki", które prze-
pięknie zatańczyły tańce 
ludowe. Brawa dla wycho-
wawczyni za świetne przy-
gotowanie maluchów! 
Starsze dzieci szkolne 
przygotowały przedsta-
wienie o ekologii, a pani 

nauczycielka miała okazję 
wcielić się w jedną z po-
staci. Również wielkie 
brawa! Wystąpiły także 
dziewczęta śpiewające 
przy świetlicy środowisko-
wej. Dziewczyny napraw-
dę pokazały klasę, a naj-
młodsza z nich - czterolet-
nia Nina - w pięknym 
stroju ludowym, stała się 
maskotką festynu. Gościli-
śmy również, wszystkim   
w naszej gminie znany, 
chór "Mozaika" z Bisztyn-
ka. Po części artystycznej 
nadszedł czas na konkur-
sy. Były konkurencje spor-
towe, plastyczne, muzycz-
ne, turniej rodzin i trady-
cyjny rzut beretem. Wszy-
scy dzielnie walczyli, wy-
grywając wspaniałe nagro-
dy. Atrakcji nie zabrakło 
dla nikogo. Urozmaice-
niem tego szczególnego 
dnia było stoisko z chle-
bem domowego wypieku 
Pani Ani Portalskiej i pie-
karni "Krawczyki" oraz 
miodem od Pana Roberta 

Wiśniewskiego do darmo-
wej degustacji. Był rów-
nież popcorn i wata cukro-
wa, rozmaite jarmarczne 
pamiątki, stoisko z ręko-
dziełem, trampolina                 
i zjeżdżalnia dla dzieci,        
a dziewczęta z gimnazjum 
malowały maluszkom 
buzie. Chętni robili sobie 
zabawne zdjęcia, wcielając 
się w rodzinkę Flinstonów. 
Oczywiście, nie zabrakło 
tradycyjnej grochówki 
strażackiej, którą wszyscy 
się zajadali! 
Zwieńczeniem naszego 
wspólnego święta była 
zabawa taneczna przy 
zespole "First" z Reszla. 
Wspaniale jest spędzić 
miło czas w gronie znajo-
mych, sąsiadów. Aby moż-
na było zorganizować tę 
imprezę, potrzebowaliśmy 
wielu rąk i wsparcia wielu 
osób. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy. 

Fot. M. Sobolewska 

Fot. M. Sobolewska 

Fot. Arch. A. Grab. 

Fot. Arch. A. Grab. 

Fot. E. Matela– Arodź 
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Reprezentacja Gminy Bisztynek. 

Przedszkolaki odwiedziły Urząd Miejski. 

Księżno: Dzień kobiet 

Kolejny raz kobiety z Księżna spotkały się 

z okazji  ich święta w świetlicy wiejskiej     

w sobotę 9 marca 2013r. /Sołtyska Basia 

Przy kawie i pysznych ciastach własnego 

wypieku każda z nas opowiedziała „swoją 

historię”- tę formułę zaproponowała jedna z 

Pań, która, choć mieszka tu od kilkunastu lat, 

stwierdziła, że właściwie nie zna swoich 

sąsiadek. Rzeczywiście, w dzisiejszej rzeczy-

wistości można żyć w jednej wsi  i praktycz-

nie się nie znać. Pamiętam czasy, gdy we wsi 

był sklep, zlewnia mleka, działało Koło Go-

spodyń Wiejskich i było wiele okazji do spo-

tkań. Cieszę się, że wróciliśmy do tradycji 

sprzed lat i znów spotykamy się, aby wspól-

nie poświętować, porozmawiać, poznać się 

lepiej i choć na chwilę oderwać od codzien-

ności. Jedna z Pań ( z zawodu technolog żyw-

ności) zrobiła mini wykład o zasadach zdro-

wego żywienia połączony z degustacją wła-

snych wyrobów. Hitem był napój imbirowy     

i syrop z mniszka lekarskiego. Wymieniliśmy 

się przepisami, sadzonkami kwiatów. Na-

prawdę było miło, zwłaszcza, że towarzyszy-

ły nam dzieci, również zaproszone na to 

spotkanie. Wszyscy zostali obdarowani drob-

nymi prezentami dzięki sponsorom- war-

szawskiej firmie „Polsan- Loba”, niektórym 

mieszkańcom wsi oraz niezawodnemu 

wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej- wszystkim bardzo serdecznie dzię-

kujemy! 

SP Sątopy: Z wycieczką w Bisztynku 
Z okazji Dnia Dziecka grupa ,,0” ze Szkoły Podstawowej w Sątopach odwiedziła Biszty-

nek. /I. Zawistowska  

Celem wycieczki było zwiedzenie zabytków tego miasteczka oraz odwiedzenie Urzędu Miasta. 

Korzystając z tej okazji, dzieci wręczyły list z marzeniami Burmistrzowi- panu J. Wójcikowi. Po 

spotkaniu z Burmistrzem po Urzędzie oprowadziła dzieci miła i uśmiechnięta pani Justyna 

Kobryń, która wyczerpująco zapoznała dzieci z pracą poszczególnych referatów. Następnym 

punktem programu wycieczki było zwiedzanie Bisztynka. Przewodnikiem grupy był pan An-

drzej Grabowski, który profesjonalnie zapoznał dzieci z historią Bisztynka i pokazał najważ-

niejsze zabytki miasteczka. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Janusza Rybczyńskiego dzieci 

miały możliwość zwiedzenia kościoła. Grupa odwiedziła również posterunek policji, gdzie 

dzieci zapoznały się z pracą policjantów oraz narzędziami i przedmiotami służącymi do wyko-

nywania ich zadań. Niespodziewanym punktem wycieczki była piekarnia państwa Oniszków; 

niespodziewanym, ponieważ zaczął padać przelotny deszcz. Najbliższym miejscem schronie-

nia była piekarnia. Pani Katarzyna Oniszko zaproponowała dzieciom zwiedzenie piekarni            

i zapoznała grupę z procedurą wypieku chleba, ciast i bułek. Po wizycie w piekarni dzieci zo-

stały poczęstowane pączkami, które dały im siłę do dalszego zwiedzania miasta. Dzieci zoba-

czyły jeszcze Diabelski Kamień, Wysoką Bramę, Centrum Informacji Turystycznej, bo-

isko ,,Orlik”. Ostatnim punktem programu wycieczki były lody zasponsorowane przez rodzi-

ców oraz  zabawy na miejskim placu zabaw. Zadowolone, radosne i pełne wrażeń dzieci po-

dziękowały serdecznie panu Andrzejowi Grabowskiemu za oprowadzenie po Bisztynku oraz 

za informacje przekazane podczas wycieczki. 

SP Sątopy: Piknik w Nadleśnictwie Wipsowo 

3 czerwca 2013r.  – z okazji Dnia Dziecka - uczniowie z klas I –III skorzystali z zaproszenia Nadleśnictwa Wipsowo i uczestniczyli            
w szkoleniowym pikniku na terenie nadleśnictwa pn. „Bezpieczniej najmłodszym”. W  zajęciach uczestniczyło ponad 500 uczniów           
z wielu pobliskich szkół. / SP Sątopy 
Piknik przygotowano metodą stacyjną. W różnych miejscach lasu oczekiwały właściwe służby, tzn. policja, służba leśna, straż pożarna, ratowni-
cy WOPR i saperzy. Grupy przemieszczały się między stacjami , gdzie słuchały o pracy poszczególnych służb, oglądały sprzęt, pojazdy, słuchały 
sygnałów dźwiękowych, przymierzały stroje i zdobywały sprawności, otrzymując znaczki. Na wszystkich stacjach uczniowie wykazywali wielkie 
zainteresowanie, zadawali mnóstwo pytań i chętnie oglądali sprzęt. Jednak największym zainteresowaniem cieszyli się saperzy. To oni właśnie 
udostępnili dzieciom detektory metali, za pomocą których wyszukiwali na wskazanym terenie metalowe elementy. Po przejściu pięciu stacji 
uczniowie zdobyli 5 znaczków, co stanowiło podstawę otrzymania nagrody w postaci książeczek, odblasków na rękę i do plecaków.  Jednak naj-
cenniejszą nagrodą chyba była zdobyta bądź przypomniana wiedza dotycząca bezpie-
czeństwa na lądzie, na wodzie, podczas pożaru, na ulicy, w relacjach z nieznajomymi, 
obchodzenia się z podejrzanymi metalowymi przedmiotami oraz  napotkanymi, dziw-
nie zachowującymi się zwierzętami. Po wręczeniu nagród każdy opiekun odprowadził 
swoją grupę do autokaru, gdzie na drogę obdarowano uczniów słodką bułeczką i napo-
jem, a każda szkoła w prezencie otrzymała pakiet edukacyjny w postaci kilku filmów 
oraz ciekawych książek. Serdecznie podziękowaliśmy organizatorom, wręczając pisem-
ne podziękowania dla Nadleśnictwa i leśnika pana Łukasza Ferszke, absolwenta naszej 
szkoły, dzięki któremu znaleźliśmy się na liście zaproszonych gości. Mamy również 
nadzieję na dalszą współpracę z tym nadleśnictwem, bo piknik okazał się bardzo udany 
i pouczający. 

Fot. Arch. SP Sątopy 

Fot. Arch. SP Sątopy 

Fot. Arch. Sołtyski Basi 
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Szkoła Podstawowa im. „Ziemi Warmiń-
skiej” w Bisztynku w ramach akcji spo-
łecznej „Cała Polska czyta dzieciom” włą-
czyła się w obchody XII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom./ M. Mag-
dziarz 
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” za-
chęca rodziców, wychowawców i innych 
dorosłych do codziennego, przynajmniej  20-
minutowego czytania dzieciom. Ponadto, 
przypomina o potrzebie kontrolowania ilości 
i jakości programów telewizyjnych oraz gier 
komputerowych, które w życiu dziecka zaj-
mują więcej czasu niż szkoła. W dniach 3- 7 
czerwca 2013 r. zaproszeni do placówki 
goście oraz bibliotekarka szkolna p. Marzena 
Magdziarz czytali dzieciom z klas I-III. 
Uczniowie usłyszeli  „Lokomotywę” Juliana 
Tuwima w różnych interpretacjach oraz 
książki o kolejnych przygodach Franklina, 

ponieważ pozycja o sympa-
tycznym żółwiu wygrała 
p l e b i s c y t  n a 
„Najpopularniejszą książ-
kę 2013 roku ” wśród 
młodszych uczniów naszej 
szkoły. W tym roku bibliote-
karka zaprosiła do czytania:     
P. Magdalenę Gutkowską- 
Dyrektor Ośrodka Kultury        
i Aktywności Lokalnej,           
P. Justynę Kwaśniewską- 
bibliotekarkę Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Bisz-
tynku, P. Bogumiłę Ryś- 
emerytowaną nauczycielkę 
naszej placówki, Księdza 
Łukasza Sadko- wikariusza 
bisztyneckiej parafii pod wezwaniem Świętego 
Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa. 

 

 

SP Bisztynek: Tydzień czytania dzieciom 

Dzieciom czytał m.in. Ks. Łukasz Sadko. 

SP Bisztynek: Sukcesy sportowe 
24 kwietnia uczniowie naszej szkoły reprezen-
towali gminę na powiatowym etapie XVIII 
Turnieju im. Marka Wielgusa w Górowie 
Iławeckim w składzie: Krystian Skorupski   
kl.IV b, Filip Lewandowski kl.IV b, Krystian 
Rogal kl.IV b, Marceli Jończak kl. II a, Maciej 
Duplicki kl. III a, Jakub Cichowski kl. II a, Domi-
nik Lewandowski kl. 
II b, Szymon Gadzała 
kl. III a, Bartłomiej 
Dawid kl. III a, Hu-
bert Zalewski kl. II a. 
Drużyna zajęła IV 
miejsce. Chłopcy 
otrzymali dyplom 
oraz puchar, a Kry-
stian Rogal został 
wyróżniony statuet-
ką dla najlepszego 
bramkarza (drugi 
raz, pierwszy taki 
tytuł otrzymał              
w 2011 r. w Barto-
szycach). 

7 maja  chłopcy            
z  naszej szkoły re-
prezentowali gminę 
Bisztynek pod-
czas  XIII Turnieju 
Piłki Nożnej „Z po-
dwórka na stadion 
o puchar Tymbar-
ku” w Bartoszy-
cach. Drużyna 
„ C h o c h l i k ó w ”              
w składzie: Marceli 
Jończak (kl. II a), 
Maciej Duplicki (kl. 
III a), Jakub Cichow-
ski (kl. II a), Domi-
nik Lewandowski 
(kl. II b), Szymon 
Gadzała (kl. III a), 
Bartłomiej Dawid 
(kl. III a), Mikołaj 
Sobótka (kl. II b), 
Kacper Speruda 

(kl.  II b), Kamil Kopiński (kl.  II a) i Jakub 
Maksymowicz ( kl. II b) zajęła ostatecznie    
2 miejsce. Wielkie uznanie zdobył Maciej 
Duplicki, którym zainteresował się organi-

zator turnieju pan Maciej Szczygielski. 
Chłopców do obu turniejów  przygotowywa-
ła P. Magdalena Marczak. 
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