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Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bisztynka 

Instytucja absolutorium 
służy kontroli wykony-
wania budżetu przez 
organ wykonawczy jed-
nostek samorządu tery-
torialnego i jest dokony-
wana corocznie przez 
organy stanowiące tych 
jednostek. 
 Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami wynikają-
cymi z ustawy o finansach 
publicznych Rada Miejska 
zatwierdziła sprawozda-
nie z wykonania budżetu 
oraz sprawozdanie finan-
sowe jst. Pozytywną opi-
nię o wykonaniu budżetu 
wydała Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Bisztyn-
ku i Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Olsztynie. 
Komisje Rady Miejskiej nie 
wniosły zastrzeżeń do 
przedłożonego sprawoz-
dania.  

Uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta 
Bisztynek za 2011 rok 
oraz udzielenia Burmi-

strzowi Bisztynka absolu-
torium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy i Miasta 
Bisztynek za 2011 rok  zo-
stały przyjęte jednogłośnie 
przez obecnych na sesji 
radnych.  
W swoim przemówieniu 
Burmistrz Jan Wójcik po-
dziękował radnym, sołty-
som i przewodniczącym 
Rad Osiedli za zaangażo-
wanie, wkład pracy w roz-
wiązywanie wspólnych 
problemów i bardzo dobrą 
współpracę. „Szanowna 
Rado! Bez Waszego wspar-
cia, jako organu uchwało-
dawczego, nie byłoby możli-
we tak skuteczne moje dzia-
łanie, jako wykonawcy zało-
żeń budżetowych. Dziękuję 
z tego miejsca jeszcze raz 
radnym za zgodne i mądre 
podejmowanie decyzji. Za 
to, że na równi ze mną dba-

cie o budżet, o szkoły,      
o młodzież i  najbardziej 
potrzebujących miesz-
kańców naszej gminy. 
Za to, że macie świado-
mość spraw ważnych        
i ważniejszych oraz za 
to, że godnie reprezen-
tujecie  w Radzie swo-
ich wyborców. Dziękuję 
Wam za konstruktyw-
ną krytykę i za pomoc 

w rozwiązywaniu proble-
mów.”- mówił Burmistrz. 
Prócz spraw związanych   

z absolutorium w porząd-

ku sesji znalazła się m.in. 

ocena stanu sanitarnego 

Gminy i Miasta Bisztynek 

za 2011 rok, wystąpienie 

P. Zbigniewa Pampucha 

Nadleśniczego Nadleśnic-

twa Bartoszyceoraz Ocena 

zasobów pomocy społecz-

nej na rok 2011 dla Gminy 

Bisztynek. 

Przewodniczący RM Zbigniew        

Filipczyk gratulował Burmistrzowi 
Janowi Wójcikowi. 

Burmistrz Bisztynka w swoim 

przemówieniu dziękował          
radnym , sołtysom                          

i przewodniczącym Rad Osieli. 

Radni  opowiedzieli się jednogłośnie 

za udzieleniem Burmistrzowi    
Bisztynka absolutorium. 

Sołtysi uczestniczący w XV sesji 

Rady Miejskiej. 
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Dnia 8 czerwca 2012r. 
odbyła się uroczystość 
nadania Szkole Podsta-
wowej w Bisztynku imie-
nia Ziemi Warmińskiej     
i wręczenia nowego 
sztandaru. 

Uroczystość rozpoczę-
ła się Mszą Świętą, 
podczas której biskup 
Jacek Jezierski- Wika-
riusz Generalny Archi-
diecezji Warmińskiej - 
poświęcił nowy sztan-
dar. 
W historycznej uroczy-
stości brały udział 
poczty sztandarowe      
z Gimnazjum im. Ziemi 
Warmińskiej w Barczewie 
oraz szkół z terenu gminy 
Bisztynek. 
Po przejściu z kościoła 
dalsza część uroczystości 
odbywała się w sali gimna-

stycznej ze specjalnie 
przygotowaną na tę okazję 
przepiękną dekoracją oko-
licznościową. Po wprowa-
dzeniu pocztów sztanda-

rowych i odśpiewaniu hymnu 
państwowego licznie przyby-
łych gości powitał Burmistrz 
Bisztynka Jan Wójcik, który 
przedstawił historię naszej 
placówki. Bardzo ważnym 
punktem uroczystości było 

pożegnanie 36- let-
niego sztandaru, 
który został wypro-
wadzony przez po-
czet w składzie:        
P. Jerzy Subocz - 
chorąży , P. Jolanta 
Godlewska                    
i P. Barbara        
Mierzwińska. 
Tak sztandar szkoły 

jak i wizerunek dotychczaso-
wego patrona znajdą godne 
miejsce w gablocie historii i 
tradycji naszej placówki. 
Nadanie szkole imienia Ziemi 
Warmińskiej dokonał Prze-
wodniczący Rady Miejskiej     

w Bisztynku          
Zbigniew Filipczyk 
poprzez odczytanie 
stosownej uchwały   
i wręczenie                
P. Dyrektor  pamiąt-
kowego grawerto-
nu. 
W podziękowaniu 
dyrektor placówki 
P. Teresa Wołko-
wicz - Maciorowska 
podkreśliła, iż wy-
brany patron jest 

uniwersalny, niezależny           
i ponadczasowy. Patron, któ-
ry łączy przeszłość z teraź-
niejszością: dorobek, osią-

gnięcia, trady-
cje naszych 
rodaków na 
pięknej, zielo-
nej Ziemi War-
mińskiej- 
„naszej Małej 
Ojczyzny”. 
Piękne, wzru-
szające odśpie-
wanie hymnu 
„O Warmio, 
moja miła” 
przez chór 
„Mozaika” wie-
lu uczestnikom 
uroczystości 
zwilżyło oczy … 

Kolejnym 
punktem pro-
gramu było 
przekazanie 
przez funda-
tora Burmistrza Bisz-
tynka Jana Wójcika no-
wego sztandaru wpro-
wadzonego przez po-
czet w składzie:               
P. Tomasz Gach,               
P. Elżbieta Goszcz              
i P. Ewa Prościńska. Po 

odczytaniu „Aktu ufundo-
wania sztandaru…” nastą-
piła ceremonia wbijania 
20 pamiątkowych gwoź-
dzi w drzewiec sztandaru 
oraz podpisanie aktu fun-
dacji przez przedstawicie-
li władz państwowych, 
samorządowych, społecz-
ności szkolnej           i spon-
sorów uroczystości.          
W dalszej części progra-
mu nastąpiło przekazanie 
sztandaru przez fundatora 
na ręce P. Teresy Wołko-
wicz - Maciorowskiej. Od 
P. Dyrektor sztandar prze-
jął poczet uczniowski         
w składzie: Igor Furgała, 
Katarzyna Fiedorowicz       
i Eliza Głód. 
Wytypowani uczniowie     
z poszczególnych grup 
wiekowych złożyli ślubo-
wanie na nowy sztandar 

przyrzekając między inny-
mi umiłowanie przyrody 
oraz podejmowanie dzia-
łań na rzecz dobra Ziemi 
Warmińskiej. 
Ta część uroczystości za-
kończyła się życzeniami, 
gratulacjami złożonymi 
przez zaproszonych gości. 
Po wyprowadzeniu pocz-
tów sztandarowych 
uczniowie szkoły przybli-
żyli zebranym sylwetkę 
patrona w montażu słow-
no-muzycznym w oparciu 
o scenariusz P. Danuty 
Garczyńskiej, oprawę mu-
zyczną P. Alicji Iwanyk        
i P. Jolanty Godlewskiej 
oraz prezentację multime-
dialną P. Anny                 
Pietkiewicz. 
Zaproszeni goście oraz 
wszyscy uczestnicy uro-
czystości mogli skorzystać 
z poczęstunku oraz wpi-
sać się do księgi pamiąt-
kowej./T.Wołkowicz-
Maciorowska 

Uroczyste nadanie imienia SP w Bisztynku 

Biskup Jacek Jezierski poświecił nowy 

sztandar podczas Mszy Świętej. 

Podczas uroczystości pożegnano 36-letni 

sztandar. 

Burmistrz  przekazał nowy sztandar na 

ręce P. Dyrektor…. 

…,a P. Dyrektor wręczyła go przedstawi-

cielom społeczności szkolnej. 

Hymn Warmii w wykonaniu zespołu 

„MOZAIKA” poruszył nawet najtwardsze 
serca. 
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Odsłonięcie pomnika Marii Konopnickiej w SP w Sątopach 

6 czerwca 2012 na terenie Szko-
ły Podstawowej w Sątopach od-
było się uroczyste odsłonięcie 
pomnika Marii Konopnickiej- 
patronki szkoły. 
Popiersie  Marii Konopnickiej –     
w 170 rocznicę jej urodzin - wyko-
nała P. Krystyna Piegat- absol-
wentka tejże szkoły. Zaprojekto-
waniem całego pomnika zajęła się 
P. Barbara Fijałkowska, a wykona-
niem całości - P. Krzysztof            
Porydzaj. Uczniowie szkoły powi-
tali przybyłych gości i w programie 

Budowa Centrum Informacji 
Turystycznej trwa 

twa Warmińsko- Mazur-

skiego za pośrednictwem 

LGD „Warmiński Zakątek” 

o dofinansowanie budowy 

Centrum Informacji Tury-

stycznej             

w Bisztynku 

przy ul. Finde-

ra. Prace trwa-

ją intensywnie 

o czym świad-

czyć może wła-

ściwie ukoń-

czony I etap 

zakładający 

stan surowy      

budynku. Obok 

prezentujemy 

postęp prac oraz 

wizualizację bu-

dynku. 

Jak informowaliśmy        

w poprzednim numerze 

biuletynu Gmina Biszty-

nek złożyła wniosek do 

Samorządu Wojewódz-

Zasada oraz  uczennica - Olga      
Leszczenko. 

Pomnik zaprojektowała                               

P. Barbara Fijałkowska. 

Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 

poetki. 

Rada, Burmistrz informują... 

Na sesji w dniu 4 czerwca 2012r. Rada Miejska w Bisztynku za-
twierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków przedłożone przez: Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku oraz Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach- Samulewie. 
 

Taryfy obowiązujące na terenie obsługiwanym przez                                                                  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. 

o. w Bisztynku 
Zgodnie z podjętą uchwałą ustalono dwie  grupy odbiorców obej-
mujące (gospodarstwa domowe  i odbiorców pozostałych): 

1 grupa odbiorców – woda dostarczana ze Stacji  Uzdatniania 
Wody  w Bisztynku, 

Dla 1 grupy odbiorców ustalono wysokość ceny 1 m3   wody na 
poziomie brutto 2,89 zł/m3 

 
2 grupa odbiorców – woda dostarczana z pozostałych Stacji 

Uzdatniania Wody  w Kokoszewie, Pleśniku i Prositach. 
Dla 2 grupy odbiorców ustalono wysokość ceny 1 m3 wody na 
poziomie 3,50 zł/m3 brutto. 
 

Dla 1 i 2 grupy odbiorców ustalono wysokość ceny 1 m3   ście-
ków na poziomie 5,00 zł/m3 brutto . 
 

Taryfy obowiązujące na terenie obsługiwanym przez                                                                  
Spółdzielnię Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach- Samulewie. 
Ustalono jedną grupę odbiorów obejmującą gospodarstwa domo-
we i odbiorców   pozostałych. 
Wysokość ceny 1m³ wody na poziomie 3,50 zł/m3 brutto 
Wysokość ceny 1m³ ścieków na poziomie 5,00 zł/m3 brutto 

artystycznym przybliżyli postać oraz 
twórczość swojej patronki. W uro-
czystości uczestniczył Burmistrz 
Bisztynka Jan Wójcik oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej Zbigniew   
Filipczyk. „Dziękując za zaproszenie 
do wzięcia udziału w Uroczystości 
Odsłonięcia Pomnika Patronki Szkoły 
Marii Konopnickiej, pragnę serdecz-
nie pogratulować Państwu tej  jakże 
cennej inicjatywy upamiętniającej 
postać tak znamienitego Pedagoga.”- 
mówił Burmistrz. Gratulując zaanga-
żowania w przygotowanie, wyraził 

nadzieję, że postać Marii    
Konopnickiej będzie wzorem 
do naśladowania dla dzieci       
i młodzieży. W tym szczegól-
nym dla społeczności szkolnej 
dniu uczestniczyli także: były 
wieloletni dyrektor placówki 
Kazimierz Grygalun, przed-
stawiciele Rady Rodziców, 
nauczyciele, uczniowie i ro-
dzice. Uroczystego odsłonię-
cia pomnika dokonały              
P. Krystyna Piegat, P. Barbara 

Burmistrz pogratulował cennej inicjatywy. 
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Warsztaty dla pretendentów do sieci Cittaslow Konkurs!!!! 

W dniach  5-6 czerw-
ca 2012r. w Reszlu 
odbyły się warsztaty 
dla miast kandydują-
cych do przystąpie-
nia do Stowarzysze-
nia Polskiej Krajowej 
Sieci Miast Cittaslow. 
Uczestnikami były de-
legacje z Lubawy, Olsz-
tynka, Węgorzewa, 
Gołdapi, Rynu (woj. 
warmińsko- mazur-
skie) oraz Koronowa 
(woj. kujawsko-

Lubisz fotografować? Uwielbiasz 
wygrywać? Nie trać czasu! Zrób 
zdjęcie Bisztynka i przyślij do nas, 
a możesz wygrać atrakcyjne nagro-
dy. 
Gmina Bisztynek zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w konkursie fo-
tograficznym organizowanym w ra-
mach projektu „Gmina i Miasto Bisz-
tynek w obiektywie- Podniesienie 
jakości życia mieszkańców na obsza-
rze realizacji LSR poprzez organizację 
przedsięwzięcia kulturalnego”. Prace 
fotograficzne powinny prezentować 
unikatowe walory krajobrazowe            
i  przyrodnicze gminy. Motywem 
przewodnim prac jest Bisztynek- 
miasto Cittaslow, czyli miejsce,            
w którym stawia się na nieskażoną 
przyrodę, ochronę tradycji, promo-
wanie zdrowego stylu życia, pielę-
gnowanie historii. Fotografie należy 
składać w zamkniętej kopercie z do-
piskiem dot. konkursu „Gmina i Mia-
sto Bisztynek w obiektywie” do         
10 lipca w Urzędzie Miejskim             
w Bisztynku.  

Wszelkie informacje dostępne na 
stronie: 

www.wrota.warmia.mazury.pl/
bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/ 

www.bisztynek24.pl  

p o m o r s k i e ) .  
„Prelegentami wpro-
wadzającymi były:       
P .  K r y s t y n a                
Zawistowska Zastępca 
Burmistrza Bisztynka 
oraz    P. Iwona Banach      
Sekretarz Gminy             
i Miasta Bisztynek, 
które zapoznały 
uczestników  z rolą        
i funkcjonowaniem 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Miast 
Cittaslow oraz Polskiej 
Krajowej Sieci Miast 
Cittaslow.  O  członko-
stwie Reszla i jego do-
świadczeniach  w Sto-
warzyszeniu odpowie-
dział P. Jarosław       
Pieniak Zastępca     
Burmistrza Reszla. 

Zastępca dyrektora 
Departamentu Polityki 
Ja k o ś c i  Ur z ędu       
M a r s z a ł k o w s k i e g o       
w  O l s z t y n i e                    
P. Stanisław Harajda 
zapoznał uczestników 
z rolą samorządu wo-
jewódzkiego w funk-
cjonowaniu i promo-
waniu Polskiej Krajo-
wej Sieci Miast         
Cittaslow. W II części 
warsztatów uczestnicy 
odwiedzili dwa zakła-
dy mieszczące się na 
terenie Gminy Reszel 
należące do Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego 
Warmii, Mazur i Powi-
śla.”  http://ug.reszel.pl/

R e s z e l s k i e - w a r s z t a t y - d l a -
pretendentc%EF%BF%BDw-do-
sieci-Cittaslow,28,2060.html  

W dniach 10-
11.05.2012r. na tere-
nie Gminy i Miasta 
Bisztynek odbywały 
się ćwiczenia obron-
ne pn. KOMPLEKSO-
WE ĆWICZENIE 
OBRONNE POWIATU 
BARTOSZYCKIEGO 
„BARTOSZYCE 2012”. 
W ramach zadania od-

była się Akcja Kurier-

ska oraz ćwiczenia 

gminne. Celem Akcji 

Kurierskiej było 

sprawdzenie stanu 

przygotowania kadry 

kierowniczej i pracow-

ników UM w Bisztynku 

do wykonywania za-

dań obronnych oraz 

sprawdzenie stanu 

gotowości systemu 

mobilizacyjnego roz-

winięcia Sił Zbrojnych. 

Zadanie przewidywało 

Ćwiczenia obronne w Gminie Bisztynek 

doręczenie kart 

powołania żoł-

nierzom rezerwy 

w ramach Akcji 

Kurierskiej.         

W ramach ćwi-

czeń gminnych 

odbyło się posie-

dzenie Zespołu 

Zarządzania Kry-

zysowego, uru-

chomiono system 

Stałych Dyżurów. 

W dniu 11 maja 

przeprowadzono 

ewakuację Szko-

ły Podstawowej 

w Sątopach na 

skutek pożaru. 

Do akcji ratowni-

czej została dys-

ponowana jed-

nostka OSP Uni-

kowo. 

Ewakuacja szkoły przebiegła 

bardzo sprawnie. 

Strażacy z OSP Unikowo podjęli 

akcję ugaszania pożaru. 

W ćwiczeniach uczestniczyła 

także policja. 

http://www.wrota.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/
http://www.wrota.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/
http://www.bisztynek24.pl
http://ug.reszel.pl/Reszelskie-warsztaty-dla-pretendentc%EF%BF%BDw-do-sieci-Cittaslow,28,2060.html
http://ug.reszel.pl/Reszelskie-warsztaty-dla-pretendentc%EF%BF%BDw-do-sieci-Cittaslow,28,2060.html
http://ug.reszel.pl/Reszelskie-warsztaty-dla-pretendentc%EF%BF%BDw-do-sieci-Cittaslow,28,2060.html
http://ug.reszel.pl/Reszelskie-warsztaty-dla-pretendentc%EF%BF%BDw-do-sieci-Cittaslow,28,2060.html
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Obchody Dnia Rodziny, 
które miały miejsce      
16 czerwca 2012r.na 
trwałe wpisały się           
w kalendarz imprez kul-
turalnych w naszym 
mieście i tradycyjnie 
odbyły się na Stadionie 
Miejskim w Bisztynku. 

Tegoroczne obchody roz-
poczęły się przejazdem 
motocyklistów z grupy 
„Free Motor Team” z Bisz-

tynka przez miasto. Jak co 
roku święto rodziny 
uatrakcyjniały występy 
grup amatorskich z Przed-
szkola Samorządowego, 
świetlic środowiskowych 
oraz szkół z terenu gminy.         
W trakcie imprezy dzieci 
mogły spotkać bajkowe 

postacie przechadzają-
ce się po murawie sta-
dionu. Przybyłe na 
imprezę dzieci rozba-
wiał „Teatr Za Dwa 
Grosze” z Olsztyna. Na 
amatorów książek cze-
kał kiermasz, podczas 
którego można było 
wyszperać wiele cieka-
wych egzemplarzy. 
Tradycyjnie dużą po-
pularnością cieszyła 
się loteria fantowa 
przygotowana przez 
Przedszkole Samorzą-
dowe. „Dzieciaki bawi-
ły się na specjalnych 
matach, pozowały do 
zdjęć jako maskotki 
Euro 2012, bawiły się 
z kolorową chustą, 
zjeżdżały z nadmuchi-
wanego zamku, skaka-
ły na batucie.”  Święto 

zakończyła zabawa ta-
neczna z udziałem zespo-
łu „Szyfr” z Bartoszyc. 

Obchody Dnia Rodziny w Bisztynku 

Akcja „Kwiatek dla Bisztynka” 

Święto chleba i miodu 

9 czerwca 2012 roku           

w Sątopach-Samulewie 

odbył się festyn rodzinny 

pod nazwą „Święto Chleba 

i Miodu”. Mieszkańcy przy-

byli bardzo licznie, aby 

wspólnie spędzić czas. Orga-

nizatorzy przygotowali wiele 

ciekawych atrakcji dla 

wszystkich. Był festiwal 

piosenki rodzinnej, konku-

rencje sportowe, stoisko        

z biżuterią, loteria fantowa, 

stoisko z rękodziełem. 
Najmłodsi mogli pomalować 

swoje buzie, zrobić zdjęcie  

z maskotkami Euro 2012, 

poskakać na trampolinie        

i pozjeżdżać na dmuchanej 

zjeżdżalni. Liczne stoiska 

gastronomiczne miały do 

zaproponowania dla każdego 

coś dobrego. 
 Festyn udoskonaliły wystę-

py dziecięcego zespołu ta-

necznego ze Szkoły Podsta-

wowej  oraz solistek Magdy 

Szczepanek i Zuzi Błachnio 

oraz zespołu „Plastikowe 

Biedronki” śpiewających 

przy Świetlicy Środowisko-

wej w Sątopach-Samulewie. 

Festyn zakończył się nad 

ranem zabawą przy zespole 

„First” z Reszla. 

Organizatorzy festynu to: 

UM w Bisztynku, OKiAL, 

GKRPA przy UM. 

Swój wielki wkład wnieśli 

również sponsorzy: sklep 

„Bartek” z Sątop, piekarnia 

„Okruszek” z Bisztynka, pie-

karnia „Krawczyki” z Kraw-

czyk, p. Robert Wiśniewski    

z Nowej Wsi Reszelskiej oraz 

p. Jan Wądołowski z Wojko-

wa. 

Akcja społeczna 
„Kwiatek dla 
Bisztynka”, za-
inicjowana 
przez niefor-
malną grupę 
działania Klub 
Kobiet Aktyw-
nych dobiegła 
końca. Akcja 
miała na celu 
upiększenie na-
szego miasteczka 
„sposobem go-
spodarczym”,      
a pośrednio inte-
grację społeczno-
ści lokalnej. Efekt 

wspólnych dzia-
łań to: założenie 
dwóch klombów 
kwiatowych przy 
drodze powiato-
wej- ul. Kolejo-
wa, posadzenie 
szpaleru świer-
ków (w liczbie 
ok. 40) na pose-
sji przy zbiorni-
kach paliwa –    
ul. Kolejowa, 
zagospodarowa-
nie kwiatami 
otoczenia par-
kingu przy Ka-
mieniu Diabel-

skim, społeczna 
zbiórka sadzenia 
kwiatów i drze-
wek, nasion i ro-
ślin cebulkowa-
tych. Akcję wspie-
rali mieszkańcy, 
osoby i instytucje 
spoza Bisztynka, 
władze samorzą-
dowe, lokalne 
media, młodzież    
z Gimnazjum Pu-
blicznego, Komi-
sja Edukacji, 
Zdrowia,  Spraw 
Społecznych            
o Porządku Pu-

blicznego Rady 
Miejskiej w Bisz-
tynku. Akcja powio-
dła się dzięki udzia-
łowi: P. Ireny Si-
niuk, P. Zofii     Ma-
liny, P. Ireny Kali-
szewskiej, P. Bogu-
miły Ryś,  P. Włady-
sławy Bryl, P. Regi-
ny Piekarczyk,          
P. Magdaleny Gut-
kowskiej, P. Fran-
ciszki Kuczyńskiej, 
P. Grażyny Podsia-
dło,  P. Ryszarda 
Winciuna, P. Jerze-
go Winciuna,              

P. Bogusławy Janu-
szewicz, P. Haliny 
Niebrzydowskiej,   
P. Haliny Grendziń-
skiej, P. Teresy Kra-
wieckiej, P. Anny        
i Edwarda Adamu-
sów,  P. Tomasza 
Gralka, Nadleśnic-
twa Bar-
toszyce,   
P. An-
drzeja 
Grabow-
skiego./  
W. Bryl 

A. Grab. 

A. Grab. 
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SPROSTOWANIE 
Informujemy, że w ostatnim numerze 
Biuletynu (marzec 2012 ,nr 1/4) w tek-
ście pt. „Gwiazdkowy wieczór” pojawiły 
się niekompletne informacje. Bożonaro-
dzeniowe specjały przygotowane zosta-
ły głównie przez Panie z Bisztynka przy 
wsparciu Pań z Sułowa i Paluz. 
Jednocześnie informujemy, że Gminny 
Zespół Wokalny Dorosłych, który de-
biutowała podczas Gwiazdkowego Wie-
czoru  ma już swoją nazwę- „MOZAIKA”. 
Występ zespołu można było obejrzeć     
3 maja br.  podczas festynu w Troszko-
wie ,18 maja br. podczas Forum Aktyw-
ności Wiejskiej w Galinach organizowa-
nego przez LGD „Warmiński Zakątek” 
oraz 8 czerwca br.  podczas uroczystego 
wręczenia sztandaru i nadania imienia 
SP w Bisztynku. 

Dzień Dziecka w Gminie Bisztynek 

Bisztynek 
Festyn sportowy z okazji 
Dnia Dziecka odbył się     
11 czerwca 2012r. na bo-
iskach "Orlik 2012"            
w Bisztynku. W grach           
i zabawach sportowych 
uczestniczyło około 100 
dzieci. Festyn "Dzień 
Dziecka na sportowo" na 
Orliku w Bisztynku miał 
się odbyć 1 czerwca, ale 
organizatorom plany po-
krzyżował wówczas rzęsi-
sty deszcz. Imprezę prze-
łożono więc na 11 czerw-
ca. Zainteresowanie naj-
młodszych grami i zaba-
wami sportowymi prze-
szło oczekiwania. Wzięło 
w nich udział około 100 
n a j m ł o d s z y c h .  
Przygotowano dziesięć 
konkurencji, a młodych 
sportowców podzielono 
na dwie grupy wiekowe: 
klasy I-III i IV-VI. Nie było 
podziału ze względu na 
płeć. Można było wykony-
wać rzuty karne do dużej     
i małej bramki, strzelać 
piłką do celu, skakać na 
skakance na czas, odbijać 
piłkę siatkową, wziąć 
udział w slalomie i torze 
przeszkód z piłką nożną, 
wykonać rzuty osobiste do 
kosza i... dobrze się bawić 
z koleżankami i kolegami 
przy muzyce i z wymalo-
wanymi (przez jedną            
z mam - Annę Drozdow-
ską) w barwy narodowe 
twarzami. Tych, którzy 
zajęli miejsca 1-3 w po-
szczególnych konkuren-
cjach uhonorowano pa-
miątkowymi dyplomami     
i słodyczami. Słodycze 

otrzymali wszyscy uczest-
nicy imprezy. Festyn zorga-
nizowała animatorka Orlika 
Katarzyna Chomicz, a po-
szczególne konkurencje 
prowadzili i nadzorowali: 
Magdalena Marczak, Jolanta 
Dominiak, Katarzyna         
Chomicz i Marcin Patrejko. 
Dyplomy ufundował Urząd 
Miejski w Bisztynku, a sło-
dycze Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bisztyn-
ku. /A.Grab. 

Paluzy 
2 czerwca w sołectwie   

Paluzy obchodzono Dzień 

Dziecka, była to kontynu-

acja zeszłorocznej imprezy, 

która cieszyła się dużym 

powodzeniem. Niesprzyja-

jąca aura nie odstraszyła 

uczestników imprezy, która 

miała miejsce w świetlicy 

wiejskiej.  Dzieci uczestni-

czyły we mszy świętej           

w miejscowym kościele, 
którą prowadził Ks.          

Wojciech Puszcz. Po mszy 

św. wszystkie dzieci powi-

tała sołtys P. Bożena Depta. 

Podziękowała sponsorom, 

którzy wspomogli organiza-

cję przedsięwzięcia:               

P. Janowi Jaciwowi Dyrek-

torowi Spółki „Paluzy”         

w Paluzach, Ks. Wojciecho-

wi Puszcz, Aptece 

„Słoneczna” w Bisztynku 

oraz Gminnej Komisji Roz-

wiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bisztyn-

ku. Na wszystkie dzieci 

czekał słodki poczęstunek 

oraz kiełbaski przygoto-

wane przez aktywne Pa-

nie z Paluz oraz konkursy 

z nagrodami. Prócz dzieci, 

w imprezie uczestniczyło 

też liczne grono rodziców, 

którzy uczcili swoją obec-

nością święto swoich po-

ciech./Sołtyska Bożena 

Księżno 

W tym roku dzieci z Księż-
na zostały obdarowane 
nie tylko słodyczami            
i zdrowymi soczkami 
(podziękowania dla Gmin-
nej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych), ale również szczo-
teczkami oraz pastami do 
z ę b ó w  f i r m y  
 „ELMEX” (dzięki lokal-
nym sponsorom) oraz 
drobnymi upominkami 
reklamowymi od firmy 
„Rada” z Warszawy (, a to 
za pośrednictwem P. Dok-
tor Wandy Popławskiej      
z Olsztyna. Serdecznie 
dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomogli mi sprawić 
radość dzieciom z naszej 
maleńkiej wioski w dniu 
ich święta, a rodzicom 
gratuluję miłych i mą-
drych pociech!/Sołtyska Basia 

Sułowo 
Ze względu na niesprzyja-
jącą aurę święto dzieci      
w Sułowie obchodzono      
5 czerwca 2012r. Na naj-
młodszych czekały liczne 
konkursy i konkurencje 
sportowe przygotowane 
na placu zabaw tj.: slalom, 
rzut do celu i strzały na 
bramkę, przeciąganie liny 

oraz skoki na skakance. 
Prawdziwą atrakcją była 
trampolina. Dzięki środ-
kom otrzymanym od 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych zorganizowano 
poczęstunek dla dzieci: 
kiełbaski na grilla, lody, 
napoje i chrupki. /Sołtys 

Sułowa 


