
w Bisztynku i Wozławkach. 

Jak niektórzy pamiętają pod-

czas tamtej uroczystości padły 

deklaracje, że następny wóz 

bojowy zakupiony zostanie dla 

OSP Sątopy- Samulewo. Dzię-

kuję wszystkim, którzy składali 

te zapewnienia i słowa dotrzy-

mali.”- mówił.  

W swoim wystąpieniu Jan 

Wójcik przypomniał historię 

OSP w Sątopach- Samulewie 

otrzymała nowy samochód 

ratowniczo- gaśniczy MAN- 

TGM 13,290 GBA 2,5/25 przy-

stosowany do celów ratownic-

twa ekologicznego. Dokonano 

również uroczystego otwarcia 

Sceny Letniej – inwestycji ma-

jącej na celu zaspokojenie kul-

turalnych potrzeb mieszkań-

ców. 

Uroczystość odbyła się         

15 listopada i miała niezwykłą 

oprawę zgodnie ze strażackim 

ceremoniałem. Dowódcą 

uroczystości był mł. bryg. 

Andrzej Harchaj. Po złoże-

niu meldunku poczet sztan-

darowy przypiął flagę pań-

stwową do drzewca przy-

mocowanego do podnośni-

ka samochodu. Ceremonii 

tej towarzyszył hymn pań-

stwowy. Wszystkich przy-

byłych na uroczystość gości 

powitał Burmistrz Bisztynka, 

a jednocześnie Prezes 

Zarządu Oddziału Powia-

towego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych 

RP w Bartoszycach Pan 

Jan Wójcik. „Tak niedaw-

no spotkaliśmy się na uro-

czystości przekazania wo-

zów bojowych dla Ochotni-

czych Straży Pożarnych     

Nowy samochód dla OSP Sątopy– Samulewo oraz otwarcie Sceny Letniej 

W tym numerze: 

Nowy samochód dla 

OSP Sątopy– Samule-

wo oraz otwarcie 

Sceny Letniej 
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Strażacy Ochotnicy  

z Gminy Bisztynek. 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy  Gminy i Miasta Bisztynek, 

 

Święta Bożego Narodzenia  

niosą z sobą chwile pełne wiary i miłości. 

Z tej okazji pragniemy życzyć zdrowia  

oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. 

Życzymy, by rok 2012  

był czasem spełnionych nadziei i oczekiwań, 

a życie zawodowe i rodzinne pełne sukcesów,  

które przyniosą radość i poczucie zadowolenia. 

Burmistrz Bisztynka  

Jan Wójcik 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Filipczyk 



powietrzne i pięć radiostacji nasob-

nych. Tego rodzaju pojazd poprawi 

zabezpieczenie regionu na wypadek 

klęsk żywiołowych i katastrof ekolo-

gicznych oraz przyczyni się do spraw-

niejszego usuwania skutków wypad-

ków drogowych i innych zagrożeń. 

Podczas uroczystości do użytku 

wszystkich mieszkańców Sątop- Sa-

mulewa oraz całej gminy oddano Sce-

nę Letnią. Na realizację inwestycji 

otrzymano dofinansowanie w wyso-

kości 221 tys. zł. w ramach działania 

„Odnowa i Rozwój 

Wsi” objętego Pro-

gramem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013. 

Projekt był realizo-

wany pn. „Przestrzeń 

publiczna miejscowo-

ści Sątopy- Samulewo 

rozwojem tożsamo-

ści społecznej.”      

W zakresie przepro-

wadzonych prac 

powstała plenerowa 

scena letnia bez zada-

szenia oraz budynek 

socjalno- sanitarny. 

Plac przed sceną zo-

stał wyposażony       

w oświetlenie ze-

wnętrzne oraz zago-

spodarowany: wyko-

nano przyłącza oraz 

chodnik przy budyn-

ku. Wokół placu po-

wstały estetyczne trawniki oraz nasa-

dzenia krzewów. Całkowita wartość 

inwestycji wyniosła 364 tys. zł.  

Spośród zaproszonych gości głos za-

brał m.in. Poseł na Sejm RP Pan Miron 

Sycz, gratulując wspaniałych inwesty-

cji. Po przemówieniach nastąpiło wrę-

czenie aktu przekazania oraz kluczy-

ków do samochodu Prezesowi OSP 

Sątopy- Samulewo Panu Adamowi 

Sujecie. Poświęcenia samochodu oraz 

sceny dokonał Proboszcz Parafii Sąto-

py Ks. Leonard Klimek. Przecięcia 

wstęgi symbolizującego otwarcie Sceny 

Letniej dokonali: Miron Sycz, Jan Wój-

cik, Krystyna Zawistowska, Zbigniew 

Nadolny oraz Zbigniew Filipczyk. Po 

oficjalnej części uroczystości odbyła się 

prezentacja sprzętu. Na wszystkich 

zaproszonych gości oraz przybyłych 

mieszkańców czekała słynna już 

„grochówka strażaczek”, którą specjal-

nie na ten cel przygotowali: Pani Iwona 

Stańko, Pani Ewa Rogalska oraz Pan 

Zbigniew Ziółkowski. 
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jednostki 

OSP w Sąto-

pach- Samu-

lewie. Pro-

jekt pn. 

„Zakup sa-

mochodu 

ratowniczo- 

gaśniczego 

przystosowa-

nego do ce-

lów ratow-

nictwa ekolo-

gicznego dla 

OSP Sątopy- 

Samulewo” 

otrzymał 

dofinansowa-

nie z Regio-

nalnego Pro-

gramu Ope-

racyjnego 

Warmia         

i Mazury na 

lata 2007-

2013, działanie 6.2 Ochrona środo-

wiska przez zanieczyszczeniami, 

zniszczeniami. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 687 494 zł.,         

w tym dofinansowanie ze środków 

europejskich w wys. 550 tys. zł., co 

stanowiło 80 % ogólnej wartości. 

Nowy samochód posiada napęd na 

4 koła i zbiornik wodny o pojem-

ności 2500 l. Jest wyposażony        

w autopompę, działko szybkiego 

natarcia, wyciągarkę, najaśnicę         

i aparat prądotwórczy, aparaty 

Przybyłych gości powitał  

Burmistrz Jan Wójcik. 

Wręczenie aktu przekazania oraz kluczy-

ków do samochodu. 

Samochód oraz scenę poświęcił  

Ks. Leonard Klimek. 

Uroczyste przecięcie wstęgi. 

Prezentacja nowego sprzętu. 

Na wszystkich czekała słynna „grochówka 

strażaczek”. 

Wraz z końcem roku przystępujemy do  refleksji i podsumowań.  Jaki był to 
rok dla Gminy Bisztynek? Jakie inwestycje zostały zrealizowane? 

Przypominamy, co działo się na terenie gminy w mijającym 2011roku. 
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 Nowy rok, nowe władze. 

 Remont świetlic w Unikowie, Prositach i Wozławkach. 

Dzięki staraniom Burmistrza Bisztynka podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego 

na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowe i Wozławkach”. Prace pro-

wadzone w świetlicach objęły m.in. : wymianę pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z malo-

waniem elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg, remont instalacji elektrycznej, remont 

instalacji na nieczystości płynne, wygospodarowanie pomieszczenia socjalnego  z wc oraz malowanie wewnętrzne. 

Ponadto świetlice zostały wyposażone w stoły, krzesła, regały, a także sprzęt, z którego dzieci i młodzież będą mo-

gły skorzystać w wolnym czasie, jak np. stół do bilardu, stół do tenisa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 376 tys. 

zł. Dofinansowanie z UE—229 tys., środki własne gminy -147 tys. zł. 

 Nowy wóz asenizacyjny. 

 Otwarcie Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach. 

10 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Sątopach. Inwestycja została zrealizowana 

w ramach projektu „Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Sątopach”. Na realizację inwestycji otrzymano  

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 480 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wynio-

sła ponad 2,5 mln. zł. Powstały obiekt składa się z sali sportowej, sali korekcyjnej z zapleczem sanitarno– 

socjalnym i magazynowym. 

 Infomaty oraz PIAP-y w Bisztynku. 

W ramach projektu pn. „Rozbudowa  szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie Warmiń-

sko– Mazurskim” Gmina Bisztynek otrzymała 2 infomaty z dostępem do internetu oraz 11 stanowisk komputerowych 

(PIAP)    w pełni wyposażonych, które znajdują się w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej oraz pomieszczeniu Przed-

szkola Samorządowego wykorzystywanym przez świetlicę środowiskową. 

 Bisztynek promował się na Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim oraz na TT Warsaw 2011. 

W czerwcu w Lidzbarku Warmińskim odbywał się Festiwal Cittaslow. Miało to miejsce w ramach Międzynaro-

dowego Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Podczas festiwalu  mogliśmy zaprezentować 

walory przyrodniczo– krajobrazowe Bisztynka na specjalnie przygotowanym stoisku, a tym samym zachęcić do 

wizyty w naszym miasteczku. Spotkanie to miało charakter międzynarodowy, a zagraniczni goście z ciekawością 

zwiedzili bisztyneckie Sanktuarium. Przedstawiciele Polskiej Krajowej Sieci uczestniczyli także w Targach Tury-

stycznych TT Warsaw 2011, promując walory przyrodnicze, turystyczne i krajobrazowe. 

Przełom roku 2010/2011 odbył się pod hasłem 

wyboru władz samorządowych. Na stanowisko 

Burmistrza Bisztynka po raz kolejny wybrano 

Jana Wójcika, Przewodniczącym Rady Miejskiej 

w Bisztynku nieprzerwanie od 1999r. został Zbi-

gniew Filipczyk . Podczas wyborów mieszkańcy 

Gminy i Miasta Bisztynek określili skład Rady 

Miejskiej na najbliższe 4 lata, natomiast mieszkań-

cy poszczególnych Sołectw oraz Rad Osiedla 

wybrali swoich przedstawicieli– Sołtysów oraz 

Przewodniczącą Rady Osiedla. 

 Granty dla OKiAL 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej otrzymał grant w wysokości 50 tys. euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ra-

mach Funduszu wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. Projekt realizowany  

przy współpracy z Centrum Kultury  w Zelenogradsku zakłada cykl warsztatów. Podsumowaniem projektu będzie widowisko tea-

tralne.  

Gmina Bisztynek została   wyposażona w nowoczesny samochód asenizacyjny, a to dzięki staraniom poczynionym 

przez Burmistrza Bisztynka Jana Wójcika. Zakup sprzętu zrealizowany został w ramach projektu „Budowa sieci ka-

nalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego”. Całkowity koszt wyniósł        

413 tys. zł., w tym środki unijne  236 tys. zł, środki własne gminy 177 tys. zł. 
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Umowy na 
dofinansowanie   
z LGD podpisane 

Miło nam poinformować, że za-

biegi dotyczące pozyskania dofinan-

sowania na zadania przewidziane 

do realizacji w roku 2012 zakończy-

ły się sukcesem! 
Umowy na dofinansowanie dwóch zadań 

zostały podpisane przez Burmistrza Bisz-

tynka w listopadzie br. Wnioski na dofi-

nansowanie składane były za pośrednic-

twem LGD „Warmiński Zakątek”.  
Pierwszy z nich pn. „Gmina i Miasto 

Bisztynek w obiektywie” z zakresu ma-

łych projektów w ramach działania 413 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwo-

ju” objęty PROW na lata 2007-2013. 

Projekt ten zakłada organizację konkursu 

fotograficznego na przestrzeni roku 

2012. Z prac powstanie folder informa-

cyjny promujący walory miasta, nato-

miast nagrodzone zdjęcia umieszczone 

zostaną na wystawie plenerowej. 
Drugie zadanie pn. „Wymiana podłogi   

w świetlicy w Unikowie” złożony został 

w ramach działania 413 Wdrażanie Lo-

kalnych Strategii Rozwoju, które odpo-

wiadają warunkom przyznania pomocy   

w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi”. 

 

Pozyskano fundusze na doposażenie sali 
gimnastycznej w Sątopach 

Gmina Bisztynek 

otrzymała 50 tys. z Mi-

nisterstwa Edukacji 

Narodowej na wyposa-

żenie nowowybudowa-

nej sali gimnastycznej 

w Sątopach. 
Gmina  wn io skowa ł a           

o zwiększenie części 

oświatowej subwencji 

ogólnej z 0,6% rezerwy     

w roku 2011 z tytułu wy-

posażenia w sprzęt szkolny 

i pomoce dydaktyczne  

pomieszczeń do nauki        

w nowowybudowanych 

obiektach szkół i placówek 

oświatowych. 
Otrzymane środki w kwo-

cie 50 tys.  pozwolą na 

wyposażenie nowoczesne-

go budynku sali gimnastycz-

nej w sprzęt szkolny. 

Umożliwi to  prowadzenie 

zajęć wychowania fizyczne-

go, gimnastyki korekcyjno– 

kompensacyjnej i pozalek-

cyjnych zajęć sportowych 

zgodnie z wymaganiami 

programowymi, a także 

uatrakcyjni przeprowadze-

nie zajęć sportowych.  

Zapewni to także prawi-

dłowy rozwój dzieci i mło-

dzieży, a także wspomoże  

nauczycieli w organizowa-

niu i przeprowadzaniu 

zajęć wychowania fizyczne-

go, zabaw, zajęć rucho-

wych, relaksacyjnych oraz 

zachęci uczniów do więk-

szej aktywności. 

 Relacja ze szkolenia „Bożonarodzeniowe 
Rękodzieło”  

W listopadzie Lokalna 

G r u p a  D z i a ł a n i a 

„Warmiński Zakątek” 

zorganizowała warsz-

taty dla liderów wiej-

skich o tematyce bożo-

narodzeniowej. 
Zorganizowane warsztaty 

odbyły się w trzech tema-

tykach: Garncarski, Kuli-

narny i Rękodzielniczy. 

Uczestniczyło w nich pięć 

pań z terenu Gminy Bisz-

tynek. 
Zajęcia z garncarstwa 

odbyły się w wiosce garn-

carskiej w Kamionce koło 

Nidzicy i były połączone     

z jej zwiedzaniem. Podczas 

tych zajęć wyrabiano garn-

ki i ozdoby z gliny oraz 

kwiaty ze sznurka. Warsz-

taty kulinarne odbyły się   

w Babiaku (g. Lidzbark 

Warmiński). „W Babiaku 

uczyliśmy się gotować śliziki 

w polewce makowej (to taki 

deser z kuchni kresowej  

podawany na Wigilię),         

a także wypiekaliśmy    

i dekorowaliśmy pier-

niczki, które będą sta-

nowić ozdobę  choinki 

w naszych domach.” - 

mówiła P. Bożena 

Dąbrowska - uczest-

niczka warsztatów. 
Podczas zajęć ręko-

dzielniczych uczestni-

cy zostali zapoznani     

z  tajnikami zdobienia 

bombek świątecz-

nych. Wykonywano 

także stroiki świą-

teczne. „Zaostrzone 

gałązki świerkowe lub 

inne mocowaliśmy         

w jabłku lub ziemniaku 

( ich sok wspomaga 

trwałość gałązek).” - 

z d r a d z i ł a  n a m           

P. Bożena Dąbrowska 

Najpiękniejsze stroiki zostały przeka-

zane na licytacje. 

Garnki oraz ozdoby  

wykonywane podczas  

warsztatów garncarskich. 

Warsztaty kulinarne 

Praca nad stroikami świątecznymi 

podczas warsztatów rękodzielni-

czych. 

Klub Kobiet 
Aktywnych 
organizuje... 

Działający na 

terenie gminy Klub 

Kobiet Aktywnych     

17 grudnia o godz. 

16:00 organizuje 

gminną imprezę środowiskową 

„Gwiazdkowy Wieczór”. 
Kiedy zamykaliśmy to wydanie biuletynu, 

trwały prace organizacyjne. W programie 

imprezy:  występy artystyczne dzieci         

i młodzieży, degustacje bożonarodzenio-

wych specjałów, kiermasz świąteczny 

przygotowany przez Stowarzyszenie Bisz-

tynek Kulturowo. W świąteczny nastrój 

wszystkich przybyłych wprowadzi występ 

Gminnego Zespołu Wokalnego Doro-

słych. 
Społeczność lokalna chętnie włączyła się 

w organizację udzielając różnorakiej po-

mocy zatem zabawa będzie przednia.     

W kolejnym numerze  relacja z imprezy. 
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2 grudnia Lokalna Grupa 

Działania  „Warmiński 

Zakątek” zorganizowała 

po raz trzeci Forum Orga-

nizacji Pozarządowych. 

Podczas uroczystość uhonoro-

wano przedsiębiorców przyja-

znych obywatelom. Tych, któ-

rzy bezinteresownie wspierają 

oddolne inicjatywy oraz udzie-

lają wsparcia potrzebujących. 

Miło nam poinformować, iż 

honorową statuetkę „Serce 

dla Serca” otrzymali Państwo 

Katarzyna i Dariusz Oniszko. 

Od wielu lat  udzielają wspar-

cia finansowego oraz 

rzeczowego przy organi-

zacji imprez lokalnych 

oraz festynów m.in. Do-

żynek Gminnych,  Dnia 

Dziecka, Dni Rodziny, 

Święta Chleba i Miodu. 

Udzielają wsparcia insty-

tucjom oświatowym        

i  s towarzyszen iom          

z terenu gminy na róż-

norodne formy działal-

ności. Jednocześnie anga-

żują się w pomoc lu-

dziom cierpiącym z po-

wodu niepełnosprawności, 

dostarczając swoje wypieki do 

Domu Pomocy Społecznej        

w Bisztynku oraz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wycho-

wawczego w Żardenikach. 

Pani Katarzyna działa w Klubie 

Kobiet Aktywnych  zrzeszają-

cych Panie wykazujące aktyw-

ność na rzecz środowiska 

lokalnego.  Pan Dariusz aktyw-

nie uczestniczy  w życiu spor-

towym gminy, działając                       

w Ludowym Klubie Sporto-

wym „REDUTA”. Państwo 

Oniszko swoją działalnością             

przyczyniają się do  promo-

wania Gminy  Bisztynek na 

zewnątrz. Kultywując tra-

dycję,         wypiekają chleb 

w starych przedwojennych 

piecach.  Ich zaangażowanie 

i praca są dobrym przykła-

dem dla innych przedsię-

biorców i społeczników,      

a postawa godna  naślado-

wania. 
Po raz  pierwszy wyróżnio-

no także Wolontariuszy 

roku 2011. Osobą z terenu 

Gminy i Miasta Bisztynek, 

która otrzymała wyróżnienie 

w tej kategorii został Pan Zbi-

gniew Filipczyk. Prezes Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Sątopy’ 

w Sątopach- Samulewie, od 

1999r Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bisztynku. Od 

wielu lat jest zaangażowany    

w różnorodne działania na 

rzecz środowiska lokalnego 

oraz całej gminy.  

III Forum Organizacji Pozarządowych 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Statuetkę „Serce dla Serca”        

otrzymali Państwo Oniszko. 

Tytułem „Wolontariusz Roku 2011” 

uhonorowano Pana Zbigniewa    

Filipczyka. 

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodo-

wy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji Sta-

rostwo Powiatowe tradycyjnie już zorga-

nizowało uroczystą galę, podczas której  

wyróżnione zostały aktywne osoby udzie-

lające pomocy potrzebującym. 
Na gali obecni byli także wolontariusze z terenu 

Gminy i Miasta Bisztynek. Wyróżnienia w posta-

ci pamiątkowych grawertonów w imieniu      

Burmistrza  wręczała Zastępca P. Krystyna   

Zawistowska. Uhonorowani zostali: P. Jadwiga 

Kuźlik, P. Agnieszka Kobryń, P. Kamila Zawadz-

ka, P. Gabriela Kuczyńska, P. Janina Lichota,      

P. Iwona Stańko, P. Ewa Rogalska oraz              

P. Andrzej Grabowski. 
Wszystkim Wolontariuszom z Gminy i Miasta 

Bisztynek składamy wyrazy podziękowania za 

wielkie serca okazywane w najdrobniejszych 

czynnościach. Życzymy, by działalność na rzecz 

dobra wspólnego była źródłem radości i dumy, 

aby nigdy nie zabrakło Wam energii i pasji. 

Wierzymy, że praca na rzecz drugiego człowie-

ka daje satysfakcję, bo „nigdy nie jest tak, żeby 

człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był 

darczyńcą. Jest jednocześnie obdarowywany tym, 

co ten drugi przyjmuje z miłością.” (J.P.II)  

Od lewej: P. Andrzej Grabowski, P. Ewa Rogalska, P. Iwona Stańko,  

P. Janina Lichota, P. Gabriela Kuczyńska, P. Kamila Zawadzka,  

P. Agnieszka Kobryń, P. Jadwiga Kuźlik. 

Dzień 
Pracownika 
Służb 
Społecznych 

18 grudnia miały miejsce 

powiatowe obchody Dnia 

Pracownika Służb Spo-

łecznych. 
P o d c z a s  u r o c z y s t o ś c i        

Burmistrz Bisztynka uhonoro-

wał  pracowników pomocy 

społecznej z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz Domu Pomocy Społecz-

nej w Bisztynku oraz złożył 

podziękowania za wypełnianie 

tej ważnej roli społecznej. 
Wszystkim Pracownikom 

pomocy społecznej z terenu 

Gminy i Miasta Bisztynek 

składamy wyrazy uznania za 

zaangażowanie w służbę dru-

giemu człowiekowi. Dziękując 

za Państwa pracę życzymy 

wielu sukcesów, ludzkiej 

wdzięczności oraz pomyślno-

ści w życiu osobistym.  



Str. 6 WYDARZENIA 

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

10 listopada w Szkole Pod-

stawowej w Grzędzie odbył 

się III Zjazd Oddziału     

Powiatowego Związku 

OSP RP w Bartoszycach.   

W zjeździe udział wzięli delega-

ci ze wszystkich gmin powiatu, 

którzy wybrali swoje władze na 

kolejną kadencję. Funkcję Pre-

zesa Zarządu Oddziału Powia-

towego w mijającej kadencji 

pełnił Burmistrz Bisztynka Jan 

Wójcik. Podczas zjazdu  wrę-

czono najważniejsze odznacze-

nia przyznawane strażakom.- 

„Złoty Znak Związku”, który 

otrzymał dh Leonard Boiwko.  

W imieniu OSP w Bisztynku 

dh Piotr Kurowicki odebrał 

Puchar za  miejsce w Powiato-

wym Przeglądzie Jednostek 

Operacyjno– Technicznych. 

Ustępujący Zarząd przedłożył 

sprawozdanie z działań, jakie 

zostały podjęte w mijającej 

kadencji, które zostało oce-

nione pozytywnie. W wyniku 

głosowania nad wyłonieniem 

nowych władz funkcję Preze-

sa objął ponownie Jan     

Wójcik. Wiceprezesem zo-

stał Andrzej Szamreto,    

Sekretarzem Jan Ciosek, 

Skarbnikiem Zygmunt Pam-

puch, członkiem prezydium 

Jadwiga Gut, członkami 

Zarządu: Leonard Boiwko, 

Bożena Olszewska– Świtaj, 

Andrzej Sinkiewicz, Dariusz 

Łozorko i  Tomasz Gach.         

W zarządzie wojewódzkim  

ZOSP RP powiat barto-

szyckie reprezentować 

będą: Jan Wójcik oraz Ad-

am Ciosek. 

Projekt „Potyczki ze sztuką” trwa 

dh Piotr Kurowicki odebrał pu-

char w imieniu OSP Bisztynek. 

Przybyłych na zjazd delegatów 

powitał Jan Wójcik. 

Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej otrzymał grant z Nor-

weskiego Mechanizmu Finanso-

wego w ramach Funduszu 

Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, 

Międzyregionalnych i  w eurore-

gionie Niemien. Szerzej na temat 

projektu pisaliśmy w poprzednim nu-

merze Biuletynu. 11 grudnia po raz 

czwarty młodzież polsko– rosyjska 

spotkała się podczas warsztatów arty-

stycznych. Tematyką tychże warszta-

tów był teatr oraz taniec. Młodzież 

pracowała nad emisją własnego głosu 

oraz plastyką. Uczestnicy warsztatów 

intensywnie pracowali nad spektaklem   

kończącym projekt. 

Fot. A. Grabowski 

Młodzież intensywnie pracuje nad 

spektaklem teatralnym. 

Przygotowania odbywają się pod 

okiem instruktorki tańca. 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez 

dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechani-

zmu Finansowego oraz budżetu Państwa. 

UWAGA!!! 

Nadchodzący okres zimowy jest jak 

zwykle ciężkim czasem dla osób pozo-

stających w trudnej sytuacji życiowej, 

osób starszych i niepełnosprawnych 

oraz osób bezdomnych, dla których 

ciepło, ludzka serdeczność i poczucie 

solidaryzmu społecznego pozwolą po-

konać i złagodzić kłopoty bytowe.        

W związku z tym zwracam się z proś-

bą do mieszkańców o zwrócenie uwa-

gi, czy na terenie Państwa miejscowo-

ści, na ulicy obok czy po sąsiedzku  nie 

znajdują się osoby potrzebujące pomo-

cy. Wspólnie postarajmy się, aby każdy 

mieszkaniec miał zabezpieczone pod-

stawowe potrzeby, tj. dach nad głową, 

opał i żywność. Proszę też o informa-

cję o osobach bezdomnych, niezna-

nych, które przebywają na naszym 

terenie i którym również możemy 

pomóc. 

Informacje proszę zgłaszać do Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej     

w Bisztynku osobiście lub telefonicznie 

(89) 718 81 46 

          Z poważaniem 

                           Lidia Tomasik 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej     

                             w Bisztynku 

Fot. A. Grabowski 
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Z życia przedszkolaka 2011-2012 

Mija kolejny rok, więc nad-

chodzi czas refleksji. Rów-

nież najmłodsi dokonali 

podsumowania. Zaprasza-

my do lektury. 

Jak co roku w przedszkolu       

1 września zaczyna się rok 

szkolny pełen emocji i cieka-

wych wydarzeń. Po pierwszych 

trudnych dniach adaptacyjnych, 

okraszanych łzami rozpaczy     

z powodu rozstania z rodzica-

mi, nadeszły dni zabawy i rado-

snego poznawania świata. 

Juz 13 września dzieci uczest-

niczyły w przedstawieniu tea-

tralnym pt. „Dobre maniery", 

podczas którego miały okazję 

spotkać się ze sztuka oraz 

utrwalić poznane w przed-

szkolu zasady dobrego wycho-

wania, niezbędne do zgodnego 

współdziałania, życia w grupie. 
20 września poprzez czynne 

dz i a ł an ie , 

dzieci uczy-

ły się dba-

ł o ś c i         

o czystość 

najbliższe-

go środo-

wiska. Włą-

czyły się do 

ogólnopol-

skiej akcji 

sprzątania 

świata -       

z pomocą 

pracowni-

ków sprzątały okolice przed-

szkola, parku. 
Juz trzy dni później dzieci 

świętowały nadejście jesieni 

połączone ze świętem pieczo-

nego ziemniaka. Podczas tej 

imprezy środowiskowej odby-

ły się wspólne zabawy integra-

cyjne, konkursy międzygrupo-

we, działa-

nia pla-

s t y c z n e , 

tworzenie 

k u k i e ł e k      

z ziemnia-

ka, ognisko 

połączone 

z degusta-

cją kiełba-

sek i pie-

c z o n y c h 

z i e m n i a -

ków. 
Wrzes ień    

i paździer-

nik to czas, 

w którym 

dzieci in-

tensywnie 

poznawały 

z a s a d y 

bezp iecz -

nego za-

c ho wan i a 

s i ę             

w przed-

szkolu i na 

d r o d z e .     

W realizacji tego zadania 

przedszkole wspomaga poli-

cjant pan Krzysztof Szymczak, 

który co roku odwiedza 

przedszkolaków, aby opowie-

dzieć im o bezpiecznym za-

chowaniu na drodze, miej-

scach bezpiecznej zabawy, 

zachowaniu w autobusie,      

w kontaktach z obcymi. Kon-

takt z panem policjantem, 

autorytetem w dziedzinie 

prawa jest dla dzieci dużym 

przeżyciem, okazją do utrwa-

lania poznanych wiadomości. 
4 października przedszkole 

odwiedził fotograf. Dzieci 

pozowały do zdjęć indywidu-

alnych i grupowych- dla wielu 

rodziców i ich dzieci będzie 

to mila pamiątka. Okazją do 

radości, ćwiczenia spostrze-

gawczości dzieci, był pokaz 

iluzji. 13 października odwie-

dził przedszkole pan Tadeusz 

Szalacha - artysta estrady 

„Magik Show". Dzieci mogły 

obejrzeć świat złudzeń , magii. 

Widziały lewitujące laski, ma-

giczne pieniądze, znikające 

piłeczki i wiele innych budzą-

cych zdumienie sytuacji. 
Gdy minął juz okres adaptacji 

21 października dzieci wzięły 

udział w uroczystości pasowa-

nia na przedszkolaka. Po za-

prezentowaniu programu arty-

stycznego ślubowały prze-

strzeganie poznanych zasad 

zachowania , a następnie 

wielkim czarodziejskim ołów-

kiem zostały pasowane przez 

panią dyrektor  na prawdzi-

wego przedszkolaka. 
Wrzesień, październik i listo-

pad były miesiącami, w któ-

rych przedszkolaki realizo-

wały program „ Tęczowa 

piramida zdrowia". W ra-

mach tego programu dzieci 

uczestniczyły w wycieczkach, 

zabawach i zajęciach propa-

gujących zdrowe odżywianie, 

brały udział w konkursie 

plastycznym „Piramida Zdro-

wia". 
W tych miesią-

cach przedszko-

laki realizowały 

również tematy-

kę związaną       

z jesienią. Pozna-

wały wiedzę 

p r z y r o d n i c z ą 

tworzyły cieka-

we prace pla-

styczne, które 

stanowiły ozdo-

bę przedszkola. 
W ramach współpracy z Do-

mem Pomocy Społecznej         

w listopadzie i w grudniu 

przedszkole brało udział          

w przygotowanych przez pen-

sjonariuszki placówki- pod 

kierunkiem M. Pyrczak - wy-

stępach tańca nowoczesnego 

oraz przedstawieniu jasełko-

wym połączonym z wizytą 

mikołaja. Dzieci przedszkolne 

przygotowane przez panią. 

Halinką Meszko wystawiły 
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Wydawca: 

Bisztynek w Mikołajkowym 
Turnieju Piłki Nożnej 

9 grudnia reprezentacje szkół podstawo-

wych zmierzyły się w rozgrywkach piłki 

nożnej. Turniej rozegrany został w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kresowia-

ków w Bartoszycach. 
W turnieju udział wzięła tylko jedna grupa dziew-

częca. Piłkarki otrzymały puchar, pamiątkowe 

dyplomy, piłkę oraz wejściówki na basen do ho-

telu „Bartis”. Drużyna chłopców zajęła V miejsce, 

otrzymując pamiątkowe dyplomy oraz piłkę. 
Składy drużyn 

FC Bisztynek: Bartosz Bednarski, Igor Furgała - 

kl. VI a, Maciej Grab - kl. VI b, Dawid Busz - kl. 

IV, Jakub Oleksik, Mateusz Kornatowski, Jakub 

Kosiorek, Kewin Kuczyński - kl.V b, Rafał Dą-

browski, Dominik Smereczeński - kl. V a. 

 

Czerwone Diabły - Jakub Paszkiewicz 

(bramkarz), Julia Romanowska - kl. IV, Julia Augu-

styniak, Emilia Kolesar - kl.V a, Klaudia Stefańska, 

Milena Bugaj - kl.V b, Marta Sędrowska, Karolina 

Sobótka, Roksana Zadrożna, Klaudia Kołowrocka 

- kl.VI a. 

pensjonariuszkom DPS sztukę pt. „Mała 

dobra czarownica". 
23.listopada przedszkole ponownie odwie-

dził teatr. Tym razem teatr nieformalny 

„HEM" E. Dudkiewicz. Przedszkolaki obej-

rzały przedstawienie słowno muzyczne pt. 

„Zabawa z panem Julianem". Spektakl 

wniósł do przedszkola mnóstwo śmiechu, 

radości, był okazją do aktywnego udziału   

w prezentowaniu wierszy Juliana Tuwima. 
Koniec listopada to jak co roku zabawa 

andrzejkowa. Wszystkie przedszkolaki       

w swoich grupach bawiły się, korzystając      

z przygotowanych wróżb, konkursów, 

tańców oraz słodkiego poczęstunku. Tego 

dnia dzieci obejrzały również przedstawie-

nie teatralne w wykonaniu rówieśników     

z grupy pani Halinki Meszko pod tytułem „ 

Mała dobra czarownica". 
Ledwie skończyło się rozbieranie dekoracji 

andrzejkowych, a już do przedszkola zawi-

tał mikołaj. Jak co roku przyniósł dzieciom 

w worku — zabawki do poszczególnych sal 

oraz prezenty indywidualne dla każdego 

dziecka. Radości i zabawie tego dnia nie 

było końca. Taki gość mógłby odwiedzać 

przedszkole choćby raz na miesiącu. 

M. Saramak 


