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Centrum Informacji Turystycznej już otwarte 

28 października br. miało 
miejsce uroczyste otwarcie  
Centrum Informacji Tury-
stycznej przy ul. Findera           
w Bisztynku. Realizacja          

Gmina Bisztynek. 
Gmina Bisztynek wstępując    
4 paz dziernika 2010r. do LGD 
zyskała moz liwos c  pełnego 
wykorzystania moz liwos ci 

inwestycji była możliwa dzię-
ki dofinansowaniu pozyska-
nemu poprzez Lokalną Grupę 
Działania (LGD) „Warmiński 
Zakątek”, do której należy 

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Bisztynek! 

Życzymy, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

upłynęły w atmosferze ciepła i spokoju, 

a nadchodzący Nowy Rok 2013 obfitował w  pomyślność oraz siłę 

do realizacji zamierzonych planów 

i tworzenia nowych przedsięwzięć. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Filipczyk 

Burmistrz Bisztynka 

Jan Wójcik 
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finansowych nowego  okresu progra-
mowania unijnego. To włas nie za po-
s rednictwem LGD złoz ylis my wniosek 
do Samorządu Wojewo dztwa Warmin -
sko- Mazurskiego na dofinansowanie 
budowy Centrum Informacji Turystycz-
nej. 15 marca 2012r. projekt pn. 
„Rozbudowa budynku handlowego          
z przeznaczeniem na budynek biurowy- 
Centrum Informacji Turystycznej            
w Bisztynku” uzyskał pozytywną ocenę 
Rady LGD i został przyjęty do realizacji 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Celem projektu był wzrost atrakcyjno-
s ci obszaro w wiejskich poprzez stwo-
rzenie odpowiedniego zaplecza, stano-
wiącego niezbędną infrastrukturę do 
promowania oraz wdraz ania wizji 
„Warmin skiego Zakątka” w mys l, kto -
rej: „Warmiński Zakątek to piękna, przy-
jazna kraina pośród lasów, jezior i rzek, 
gdzie dobrze się żyje, pracuje i wypoczy-
wa. Tu w harmonii z przyrodą i tradycją 
rozwija się przedsiębiorczość. To jest 
dobre miejsce…”.  
15 czwrwca 2012r. zrealizowano              
I etap, w ramach kto rego wykonano 
roboty w zakresie rozbio rki elemento w 
istniejącego budynku, roboty ziemne        
i fundamentowe rozbudowanej częs ci 
obiektu, wykonano elementy konstruk-
cyjne i murowe. Budynek został zada-
szony i wykonano pokrycie z dacho wki 
ceramicznej oraz wbudowano stolarkę. 
W ramach II etapu wykonano prace       
w zakresie robo t tynkarskich, malowa-
nia. Wykonana została elewacja budyn-
ku oraz elementy zewnętrzne, a takz e 

szałkowskiego w Olsztynie, Małgorzata 
Ofierska - prezes LGD "Warmin ski Za-
kątek", Jan Wo jcik - Burmistrz Bisztyn-
ka, Zbigniew Filipczyk - Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Bisztynku, Piotr 
Pachucki - wykonawca inwestycji. Go-
s cie z zainteresowaniem obejrzeli pre-
zentację multimedialną nt. waloro w 
turystycznych Gminy i Miasta Biszty-
nek.  „Gratuluję władzom realizacji tak 
wspanialej inwestycji. Wyrażam przeko-
nanie, że  CIT w Bisztynku ma szansę na 
wysokie notowania w rankingu Informa-
cji Turystycznych w skali województwa   
i Kraju.”- mo wiła P. Dorota Zalewska. 

instalacja wodno- kanalizacyjna oraz 
elektryczna. Był to etap kon cowy reali-
zacji operacji. 26 wrzes nia                      
2012r. nastąpił odbio r kon cowy, a bu-
dynek Centrum Informacji Turystycz-
nej został oddany do uz ytku. Całkowita 
wartos c  inwestycji wyniosła 772 tys. zł. 
przy dofinansowaniu unijnym w wyso-
kos ci     500 tys. zł. 
Wszystkich przybyłych na uroczyste 
otwarcie obiektu w dniu 28 paz dzierni-
ka br. powitał Burmistrz Bisztynka Jan 
Wo jcik. Przecięcia symbolicznej wstęgi 
dokonali: Dorota Zalewska - Dyrektor 
Departamentu Turystyki Urzędu Mar-

Uroczystego otwarcia dokonali: (od prawej) Jan Wójcik, Piotr Pachucki,  

Dorota Zalewska, Małgorzata Ofierska i Zbigniew Filipczyk 

 Mijający rok skłania nas do  refleksji i podsumowań.  Jaki był to rok dla 
Gminy Bisztynek? Przypominamy, co działo się na terenie gminy w 

mijającym 2012 roku. 

 Rok 2012, przyniósł nam możliwości pozyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD 

Za pos rednictwem LGD złoz ylis my 
wniosek do Samorządu Wojewo dztwa 
Warmin sko- Mazurskiego na dofinan-
sowanie budowy Centrum Informacji 
Turystycznej o czym szarzej napisali-
s my wczes niej.  
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu 

za pos rednictwem LGD „Warmin ski 
Zakątek” ze s rodko w UE w ramach 
działania „Wdraz anie lokalnych stra-
tegii rozwoju”- mały projekt PROW na 
lata 2007-2013 przeprowadzono kon-
kurs fotograficzny „Gmina i Miasto 
Bisztynek w obiektywie”. Projekt miał 
na celu pobudzenie aktywnos ci miesz-
kan co w Gminy Bisztynek na rzecz 
promocji naszych naturalnych walo-
ro w przyrodniczych i krajobrazo-

wych. W wyniku konkursu wzdłuz  
skweru pomiędzy budyniem Urzędu 
Miejskiego, a budynkiem Urzędu 
Pocztowego pojawiły się gabloty in-
formacyjno- promocyjne. 
Gmina  uzyskała ro wniez  dofinan-

sowanie  poprzez LGD na zadania 
inwestycyjne pn. „Wymiana podłogi   
w świetlicy wiejskiej w Unikowie.” 
OSP Sątopy- Samulewo zrealizowa-

ło projekt pn. „Ratuję to co najcenniej-
sze- życie.” Celem projektu realizowa-
nego w styczniu 2012r. było zdoby-
wanie wiedzy i umiejętnos ci z zakre-
su kwalifikowanej pierwszej pomocy 
społecznos ci lokalnej poprzez uczest-
nictwo oraz zdanie egzaminu. 
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 Szkoła Podstawowa w Bisztynku zmieniła swojego patrona. 

8 czerwca 2012r. odbyła się uro-
czystos c  nadania szkole Podstawo-
wej w Bisztynku imienia Ziemi 
Warmin skiej i wręczenia nowego 
sztandaru. Zatem od nowego roku 
szkolnego tj. 2012/2013 szkoła 
funkcjonuje juz   pod nową nazwą. 

 Od 4 lipca 2012 roku większość działań Burmistrza związana była z usuwaniem skutków 
nawałnicy z gradobiciem. 

4 lipca 2012r. to data, kto ra z pewnos cią na wiele lat pozostanie w pamięci mieszkan co w.  Nawałnica z gradobiciem, kto ra 
przetoczyła się przez miasto i okolice  całkowicie zniszczyła większos c  dacho w,  upraw, a takz e spowodowała wiele innych 
szko d. 

Burmistrz Bisztynka natychmiast powołał sztab kryzysowy oraz komisje do szacowania zaistniałych szko d. W pierwszej 
kolejnos ci w sposo b doraz ny zabezpieczono dachy. Zastępy Straz y Poz arnych z całego wojewo dztwa zakrywali budynek po 
budynku niebieskimi plandekami. 
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Po tym doraz nym działaniu przyszedł czas na systematyczne prace i naprawy.  W wielu przypadkach ostatecznie wymieniany 
były całe dachy na zupełnie nowe. 

Płynąca do Bisztynka szerokim strumieniem pomoc rzeczowa i finansowa pozwoliła nam zdecydowanie  szybciej i sprawniej 
uporac  się ze skutkami nawałnicy, kto ra dokonała ogromnych zniszczen  w budynkach komunalnych, uz ytecznos ci publicznej, 
gospodarstwach rolnych. Łącznie Gmina Bisztynek wypłaciła mieszkan com zasiłki w kwocie 3,2 mln. zł., natomiast na  usuwa-
nie skutko w nawałnicy z gradobiciem w mieniu gminnym przeznaczyła ponad 4 mln. zł. 
Lista oso b, instytucji, samorządo w i firm, kto re udzieliły pomocy, jest bardzo długa: Areszt S ledczy w Bartoszycach, Zakład 
Karny w Barczewie, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Stowarzyszenie „Monety” spod Kowali Oleckich, ZHR Szczep „Watra”, 
Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”, „Bricomarche” z Działdowa, Dekorglass Działdowo S.A., „Prorembud” z Dział-
dowa, PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie, P. Wojciech Skrzecz, P. Grzegorz Skrzecz, Ks. Władysław Łada Proboszcz Parafii pw. S w. 
Antoniego Podewskiego w Baniach Mazurskich, P. Paulina Alchimowicz, P. Stanisław Harajda, P. Katarzyna Gojło, P.  Maria 
Zalewska, P. Jerzy Jelnicki, P. Władysława Gołek, P. Piotr Siemieniuk, P. Zofia Ratuszniak, P. Bartosz Chumowicz, „Blue Media” 
S.A. z Sopotu, P. Stanisław Wędzonka, „Clint-Sped” Cezary Czyz ewski ze Szczecina, P. Maria i Stanisław Typa, P. Michał Bodzio-
ny, P. Maciej Pakuła, P. Anna Ciskowska, P. Zbigniew Kaz dub, P. Anna Laszuk, P. Mariusz Madej, P. Andrzej Bodak, P. Barbara 
Zasada, P. Magdalena Jagiełło– Szostak, P. Anna Wypijewska– Marczak, P. Wojciech Morawiec, P. Krzysztof Klimczak, P. Daniel 
Tumanowicz, P. Przemysław S wiątkowski, P. Magdalena Trawczyn ska, Gospodarstwo Rolne Jan Sydor, Centralny Instytut Ana-
liz Polityczno– Prawnych, P. Jan Rychlicki, P. Graz yna Machelska, „Młynomag” Myszkowska, Rezanko, Stępien  S.J., P.  Pietryka, 
P. Edmund Lipin ski, P. Krzysztof Gazda, P.P.H.U. „Komp-Pap” Stanisław Jerzy Borkowski, P. Andrzej Nazar, P. Jarosław Gołę-
biewski, P. Radosław Słowik, P. Marek Holona, P. Teresa Kopczyn ska, P. Agata Zamłyn ska, P. Jerzy Fijałkowski, P. Krystyna 
Szlęzak, P. Marian Szymczak, Rolnicza Spo łdzielnia Produkcyjna w Stryjewie, P. Emilia Torbicka, P. Adam , P. Marek Adamo-
wicz, P. Małgorzata Zawadzka, P. Tadeusz Bigoszewski, Sołectwo Paluzy,  P. Jakub Kojtek, Firma „Locus” w Kamin sku, P. Piotr 
Nagiewicz, P. Piotr Michalski, P. Marcin Bujan, P. Lidia Maciejowska, Sołectwo Grzęda, P. Halina Mikołajska, P. Krzysztof Marci-
niak, P. Tadeusz Stefanowicz, Miejsko– Gminny Os rodek, Kultury i Rekreacji w Murowanej Gos linie, Sołectwo Samolubie, P. 
Beata Rdest, P. Ewa Dan ko, P.Marta Brzozowska, P. Waldemar Stefan ski, Spo łka „Wisent Oil & Gas” z Warszawy, P. Zygmunt 
Pampuch, Grupa „LOTOS” S.A. z Gdan ska, P. Graz yna Mos cicka, Olsztyn ski Klub Morso w „Iglo”, P. Marcin Antczak, Ks. Paweł 
Ziemba Dyrektor Caritas Archidiecezji Warmin skiej, Sołectwo Opin, P. Władysława Gołek, P. Janusz Twardziak, P. Ryszard 
Bielin ski, Firma Księgarska „Olesiejuk” z Oz arowa Mazowieckiego, Starosta Gołdapski, Gmina Banie Mazurskie, Starosta Barto-
szycki, Miasto Kętrzyn, Gmina Kętrzyn, Gmina Stubno, Gmina S więtajno, Gmina Stawiguda, Miasto Lidzbark Warmin ski, Mia-
sto i Gmina Serock, Miasto Działdowo, Gmina Iława, Miasto Dobre Miasto, Miasto Radomsko, Gmina Olsztynek, Gmina Małdy-
ty, Marszałek Wojewo dztwa Warmin sko– Mazurskiego, Wojewoda Warmin sko– Mazurski, Jednostki Pan stwowej Straz y Po-
z arnej z: Olsztyna, Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Działdowa, Ostro dy, Lidzbarka Warmin skiego, Mrągowa, Szczytna, 
Ełku, Gołdapi, Elbląga, Kętrzyna, Bartoszyc, Warszawy, Jednostki Ochotniczych Straz y Poz arnych z  miejscowos ci: Roz ental, 
Ławice, Galiny, Biskupiec Pomorski, Marzęcice, Lidzbark Welski, Uzdowo, Olsztynek, Jeziorany, Lidzbark Warmin ski, Orneta, 
Go rowo Iławeckie, Jednostki Ochotniczych straz y Poz arnych z terenu Gminy Bisztynek: OSP Bisztynek, Sątopy– Samulewo,  
Unikowo, Wozławki i Troszkowo. 
Wszystkim wymienionym i anonimowym Darczyńcom składam gorące podziękowania za wsparcie Gminy Bisztynek. 

Burmistrz Bisztynka 
Jan Wójcik 
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Złote Gody „50-lecie pożycia małżeńskiego”. 

6  października 2012r. o godz. 12  w  Gimnazjum Publicznym           
w Bisztynku  odbyła się  uroczystość wręczenia  medali  „Za        
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dziesięciu  parom  małżeńskim  
zamieszkałym  na terenie   Gminy i Miasta  Bisztynek.  

50 lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: 
 

PAŃSTWO BOGUMIŁA  i  JERZY  BEDNAREK 
PAŃSTWO ZOFIA  i  STANISŁAW GRUSZKA 

PAŃSTWO WIESŁAWA  i  KAZIMIERZ  KEMPIŃSCY 
PAŃSTWO   REGINA  i  RYSZARD  KLIK 

PAŃSTWO ELŻBIETA  i  TADEUSZ  KUCZYŃSCY 
PAŃSTWO   JÓZEFA  i  STANISŁAW  MAJCHRZAK 

PAŃSTWO  ZOFIA  i  ROMAN  ORŁOWSCY 
PAŃSTWO JOLANTA  i  JÓZEF  SOJECCY  

PAŃSTWO TERESA  i  CZESŁAW  ŚWIERZEWSCY 
PAŃSTWO  KRYSTYNA  i  LECH  ZIÓŁKOWSCY 

Złote Gody stały się dla Jubilato w 
wspaniałą okazją, by zatrzymac  się              
i spojrzec  wstecz na to, co osiągnęli           
w ciągu długoletniego poz ycia małz en -
skiego. To czas zarezerwowany na wspo-
mnienia,  na  wzajemne podziękowania  
za  dotrzymane zobowiązanie  jakie  zło-
z yli 50 lat temu.   
Aktu dekoracji  w imieniu Prezydenta  

RP dokonał Burmistrz Bisztynka Jan 

Wo jcik. Kierownik USC  z yczyła  jubila-
tom kolejnych lat w zdrowiu  i szczęs ciu 
małz en skim  podkres lając, iz   te wspo l-
nie przez yte lata to symbol wiernos ci        
i miłos ci rodzinnej, to dowo d wzajemne-
go zrozumienia  i  istoty związku  mał-
z en skiego, to ro wniez   wzo r i piękny  
przykład dla młodych pokolen  wstępu-
jących  w  związki  małz en skie. 
      Hymn Polski, Marsz  Mendelsona,  

przemo wienia,  z yczenia , statuetki,  

kwiaty, tort  i  tradycyjna  lampka  

szampana  sprawiły,  z e obchody  

miały  podniosły charakter  i  pozosta-

ną   w  pamięci  jubilato w … 

    Te  coroczne   spotkania  są   wyra-

zem   uznania  władz  samorządowych 

dla par małz en skich,  kto re w jednym 

związku  przetrwały tak wiele  lat!  
B.  Brodowska– Kozerska 

Pamiątkowe zdjęcie z Burmistrzem Bisztynka Janem Wójcikiem oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Beatą Brodowską– 

Kozerską: (od lewej) Państwo Teresa i Czesław Świerzewscy, Państwo Jolanta i Józef Sojeccy, Państwo Krystyna i Lech Ziółkow-

scy, Państwo Zofia i Roman Orłowscy, Państwo Elżbieta i Tadeusz Kuczyńscy, Państwo Józefa i Stanisław Majchrzak, Państwo 

Regina i Ryszard Klik, Państwo Wiesława i Kazimierz Kempińscy, Państwo Zofia i Stanisław Gruszka,  

( u góry) Państwo Bogumiła i Jerzy Bednarek. 

Jubilaci podczas uroczystości składali sobie wzajemne podziękowania. 
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Informacja nt. przestrzegania utrzymania czystości i porządku w gminie    
w kontekście pozbywania się nieczystości ciekłych. 

niania zbiorniko w bezodpływo-
wych i transportu nieczystos ci 
ciekłych jest obowiązany do 
sporządzania kwartalnych spra-
wozdan  kto re powinny zawie-
rac : informacje o ilos ci i rodzaju 
nieczystos ci ciekłych odebra-
nych z obszaru gminy, informa-
cje o sposobach zagospodaro-
wania nieczystos ci ciekłych,  
wraz ze wskazaniem stacji zlew-
nej, do kto rej zostały przekaza-
ne odebrane nieczystos ci ciekłe; 
liczbę włas cicieli nieruchomo-
s ci, od kto rych zostały odebrane 
nieczystos ci ciekłe. Dołączony 
do sprawozdania wykaz włas ci-
cieli nieruchomos ci, z kto rymi   
w okresie objętym sprawozda-
niem zawarł umowy na opro z -
nianie zbiorniko w bezodpływo-
wych i transport nieczystos ci 
ciekłych, oraz wykaz włas cicieli 
nieruchomos ci, z kto rymi umo-
wy te uległy rozwiązaniu lub 
wygasły. Gminy w celu kontroli 
częstotliwos ci opro z niania 
szamb oraz w celu opracowania 
planu rozwoju sieci kanalizacyj-
nej powinny prowadzic  ewiden-
cję między innymi: zbiorniko w 
bezodpływowych oraz przydo-
mowych oczyszczalni s cieko w.  

 W przypadku stwierdze-
nia braku podpisania lub zaktu-

alizowania przez włas ciciela 
danej nieruchomos ci stosownej 
umowy na wywo z nieczystos ci 
ciekłych zawartej 
z odpowiednim zakładem 
s wiadczącym usługi komunalne 
lub braku udokumentowania 
posiadania przydomowej 
oczyszczalni s cieko w zostanie 
przeprowadzone postępowanie 
mandatowe, a w przypadku 
stwierdzenia niewykonania 
obowiązko w przytoczonych        
w w/w przepisach Burmistrz 
będzie mo gł wydac  decyzję 
nakazującą ich wykonanie.           
W przypadku stwierdzenia 
nieszczelnos ci zbiornika bezod-
pływowego, włas ciciel nieru-
chomos ci będzie zobowiązany 
do usunięcia ich w terminie nie 
przekraczającym dwo ch tygodni 
od momentu stwierdzenia tego 
faktu i powiadomienia  
o tym gminy. Zgodnie z regula-
minem utrzymania czystos ci        
i porządku, w sytuacji  
gdy włas ciciel nieruchomos ci 
nie wykona niniejszych czynno-
s ci, wykona to za niego gmina  
i obciąz y kosztami. A. Porydzaj 

Nowe prawo dla czystego środowiska 

Obowiązki przestrzegania utrzymania porządku i czystości w gminie określa ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz Uchwała Nr XXIX/139/06 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia         
10 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.  

Uchwalony regulamin 
utrzymania porządku i czystos ci 
na terenie gminy, okres la m. in. 
obowiązki mieszkan ca. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
prawa, kaz dy mieszkaniec musi 
podłączyc  nieruchomos c  do  
istniejącej sieci kanalizacyjnej 
lub, w przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest tech-
nicznie lub ekonomicznie nieu-
zasadniona, wyposaz enie nieru-
chomos ci w zbiornik bezodpły-
wowy nieczystos ci ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię 
s cieko w bytowych, spełniające 
okres lone wymagania.  

Przepisy  mo wią takz e 
o koniecznos ci podpisania umo-
wy na wywo z nieczysto-
s ci ciekłych (szamb) 
z podmiotem uprawnionym 
i dowodo w płacenia za wykona-
ne usługi. Zgodnie z ustawą          
o utrzymaniu czystos ci i porząd-
ku w gminach za nieprzestrze-
ganie regulaminu utrzymania 
porządku i czystos ci na terenie 
gminy, moz e byc  nałoz ona kara 
grzywny. Burmistrz w celu kon-
troli opro z niania szamb oraz ich 
szczelnos ci moz e zarządzic  
przeprowadzenie stosownej 
kontroli. Natomiast prowadzący 
działalnos c  w zakresie opro z -

 

 
 

WAŻNE: 

 

Do obowiązków mieszkańców 
należy: 

 

- zapewnienie podłączenia do 

istniejącej sieci kanalizacji,  
lub 

 

- wyposażenie nieruchomości   

w szambo, 
 

lub 

- wyposażenie nieruchomości   
w przydomową oczyszczalnię 

ścieków, 

 
- podpisanie umowy na wywóz   

(szamb) 

 

 

http://www.osiek.gda.pl/asp/pliki/pobierz/d20052008lj-1.pdf
http://www.osiek.gda.pl/asp/pliki/pobierz/d20052008lj-1.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052362008


Str. 7 INFORMUJEMY 

Informacja nt. gospodarki odpadami w kontekście znowelizowanej Ustawy 
utrzymania czystości i porządku w gminach. 

Znowelizowana Ustawa z dnia 
13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach . (Dz. U. z 2012r., poz. 
391) w zupełnie inny, niż 
dotychczas, sposób reguluje 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przez gminy i 
związki międzygminne, które 
zajmują się odpadami.  
Względem nowej ustawy gminy: 
zapewniają budowę, utrzymanie 
i eksploatację własnych lub 
wspo lnych z innymi gminami 
regionalnych instalacji do prze-
twarzania komunalnych, nadzo-
rują gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w tym realizację 
zadan  powierzonych podmio-
tom odbierającym odpady ko-
munalne od włas cicieli nieru-
chomos ci, ustanawiają selektyw-
ne zbieranie odpado w komunal-
nych obejmujące co najmniej 
następujące frakcje odpado w: 
papieru, metalu, tworzywa 
sztucznego, szkła i opakowan  
wielomateriałowych oraz odpa-
do w komunalnych ulegających 
biodegradacji, tworzą punkty 
selektywnego zbierania odpa-
do w komunalnych oraz wskazu-
ją miejsca, w kto rych mogą byc  
prowadzone zbio rki ZSEE po-
chodzące z gospodarstw domo-
wych, zapewniają osiągnięcie 
odpowiednich poziomo w recy-
klingu, prowadzą działania in-
formacyjne i edukacyjne w za-
kresie prawidłowego gospoda-
rowani odpadami komunalnymi, 
udostępniają na stronie interne-
towej urzędu gminy oraz              
w sposo b zwyczajowo przyjęty 
informacje o gospodarowaniu 
odpadami, dokonują corocznej 
analizy stanu gospodarki odpa-
dami komunalnymi. 
Gmina zobowiązana jest do 

zorganizowania odbierania 
odpado w komunalnych  
od włas cicieli nieruchomos ci, na 
kto rych zamieszkują mieszkan -
cy. Burmistrz powinien zorgani-
zowac  przetarg na odbieranie 
odpado w komunalnych  
od włas cicieli nieruchomos ci 
albo przetarg na odbieranie             
i zagospodarowanie tych odpa-
do w. Nalez y podkres lic , iz  spo łki 
z udziałem gminy będą mogły 
odbierac  odpady komunalne od 
włas cicieli nieruchomos ci, na 
zlecenie gminy, tylko w przy-
padku, gdy zostaną wybrane      
w drodze przetargu. W przetar-
gu nie mogą uczestniczyc  gmin-
ne jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowos ci praw-
nej. Po wyłonieniu odbiorco w 

odpado w Burmistrz powinien      
z nimi zawrzec  umowy na od-
bieranie odpado w komunal-
nych. Gmina, jako włas ciciel 
odpado w komunalnych, będzie 
nadzorowac  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w tym 
realizację zadan  powierzonych 
podmiotowi odbierającemu 
odpady komunalne od włas ci-
cieli nieruchomos ci. Włas ciciele 
nieruchomos ci – objęci nowym 
systemem – nie będą mogli 
zawierac  juz  indywidualnych 
umo w na odbieranie odpado w     
z terenu ich nieruchomos ci              
z przedsiębiorstwami prywatny-
mi lub gminnymi jednostkami 
zagospodarowania odpado w. 
Odpady będzie odbierac  od nich 
gmina lub związek komunalny. 
W zamian za przejęcie powyz -
szych obowiązko w włas ciciele 
nieruchomos ci będą obowiązani 
ponosic  na rzecz gminy opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, kto ra stanowic  
będzie docho d gminy. Stawkę 
opłaty ustali rada gminy w dro-
dze uchwały. Stawka opłaty       
w przypadku nieruchomos ci, na 
kto rej zamieszkują mieszkan cy 
będzie zalez na od: liczby miesz-
kan co w lub powierzchni nieru-
chomos ci lub zuz ycia wody lub 
gospodarstwa domowego. Staw-
ka opłaty za odpady selektywnie 
zebrane będzie niz sza.  
Podstawą naliczenia opłaty 

będzie deklaracja, kto rą złoz y 
włas ciciel nieruchomos ci. Wzo r 
i termin złoz enia pierwszej 
deklaracji zostanie okres lony      
w drodze uchwały rady gminy. 
W razie niezłoz enia deklaracji 
Burmistrz okres li w drodze 
decyzji wysokos c  opłaty, biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacun-
ki, w tym s rednią ilos c  odpado w 
komunalnych powstających na 
nieruchomos ciach o podobnych 
charakterze. 

W przypadku zmiany danych 
będących podstawą obliczenia 
opłaty włas ciciel nieruchomos ci 
będzie zobowiązany złoz yc  
nową deklarację w terminie       
14 dni od dnia nastąpienia zmia-
ny. Gmina w drodze uchwały 
zdecyduje czy przejmie obo-
wiązki włas cicieli nieruchomo-
s ci w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi w przy-
padku nieruchomos ci, na kto -
rych nie zamieszkują mieszkan -
cy, a powstają odpady komunal-
ne (np. sklepy, szkoły, punkty 
usługowe, domki letniskowe, 
przedsiębiorstwa). Wo wczas 
włas ciciele nieruchomos ci nie-

zamieszkałych będą zobowiąza-
ni ponosic  opłatę na rzecz gminy 
w wysokos ci ustalonej przez 
radę gminy. Jez eli natomiast, 
rada nie postanowi o przejęciu 
gospodarki odpadami od włas ci-
cieli nieruchomos ci niezamiesz-
kałych – będą oni zobowiązani 
do zorganizowania obioru odpa-
do w z ich nieruchomos ci i udo-
kumentowania korzystania            
z usług podmioto w odbierają-
cych odpady komunalne, czyli 
na starych zasadach. Stawka 
opłaty w przypadku nierucho-
mos ci, na kto rej nie zamieszkują 
mieszkan cy, a powstają odpady 
komunalne będzie zalez na od 
ilos ci zebranych odpado w, wy-
raz onej w pojemnikach o okre-
s lonej pojemnos ci. Opłata od 
mieszkan co w za odbieranie 
odpado w komunalnych, stano-
wiąca docho d gminy, będzie tak 
skalkulowana, by łączny przy-
cho d z tego tytułu pokrył koszty: 
odbierania, transportu i uniesz-
kodliwiania odpado w komunal-
nych, tworzenia i utrzymania 
punkto w selektywnego zbiera-
nia odpado w komunalnych, 
obsługi administracyjnej syste-
mu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 

Nowy system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi ma 
rozpocząc  funkcjonowanie          
w gminach najpo z niej od dnia      
1 lipca 2013 r. Obecnie trwają 
prace nad oszacowaniem ilos ci 
odpado w i koszto w funkcjono-
wania nowego systemu, podję-
ciem wymaganych przez ustawę 
uchwał, zorganizowania prze-
targo w na odbieranie odpado w 
oraz przeprowadzenia kampanii 
informującej lokalne społeczno-
s ci o nowych uregulowaniach         
i obowiązkach włas cicieli nieru-
chomos ci. Gmina obowiązana 
jest do przygotowania poniż-
szych projektów uchwał            
w sprawie: 
- przyjęcia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porząd-
ku,           
-  wyboru metody ustala-
nia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty,   
- określenia terminu, 
częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi,  
- określenia wzoru de-
klaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunal-

nymi składanej przez właścicie-
li nieruchomości,  
- określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów,    
w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Wszystkie Uchwały przewidziane 
są do podjęcia przez Radę Miejską 
w Bisztynku na sesji w dniu            
27 grudnia 2012r. A. Porydzaj 
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Nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi ma       
rozpocząć funkcjonowanie                

w gminach najpóźniej od dnia                            

1 lipca 2013 r.  

 
 

Stawka opłaty za odpady  

selektywnie zebrane  

będzie niższa.  
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Akcja „Nie zapomnij o drugim 
śniadanku” 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego oraz  

Koordynator Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow            
P. Artur Wajs 

Warsztaty Cittaslow w Bisztynku. 

5 października br. Bisz-
tynek gościł przedstawi-
cieli miast pretendują-
cych do członkowska       
w Sieci Cittaslow.                
W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele Olsz-
tynka, Rynu, Fromborka, 
Pasymia, Barczewa, Do-
brego Miasta,   a także 
Burmistrz Lidzbarka 
Warmińskiego Artur 
Wajs oraz Zastępca Dy-
rektora Departamentu 
Polityki Jakości Urzędu 
Marszałkowskiego Stani-
sław Harajda. 

Ruch Cittaslow narodził się we Włoszech w 1998 roku promując ideę Slow Food, 
czyli zdrowego, tradycyjnego jedzenia. Powstanie Slow Food było swego rodzaju 
protestem wobec rozrastania się sieci fastfoodo w oferujących tanie i podłej jakos ci 
potrawy, nie mające nic wspo lnego z tradycjami włoskich regiono w. Slow Cities roz-
szerzał pomysł promowania powolnego jedzenia, delektowania się tradycyjnym 
daniem, na inne sfery z ycia, a w tym spędzanie czasu wolnego przez mieszkan co w, 
ochronę s rodowiska, promowanie wszelkich tradycyjnych wyrobo w w regionie, 
zro wnowaz ony rozwo j. Polska siec  Cittaslow powstała formalnie 13 kwietnia 2007 
roku. Wo wczas do stowarzyszenia przyjęto miasta Reszel, Biskupiec, Lidzbark War-
min ski i Bisztynek. W 2010 roku Polska Siec  Cittaslow rozszerzona została o Nowe 
Miasto Lubawskie i Murowaną Gos linę z Wielkopolski. Celem warsztato w było ukaza-
nie miastom pretendującym drogi do wstąpienia do Sieci Cittaslow. Omo wione zosta-
ły wymogi, jakie nalez y spełnic  oraz procedury jakie nalez y przejs c , aby zostac  mia-
stem członkowskim. Zagadnienia te w swoim wystąpieniu poruszył P. Artur Wajs 
Burmistrz Lidzbarka Warmin skiego oraz koordynator Polskiej Krajowej Sieci Miast 
Cittaslow. P. Iwona Banach Sekretarz GiM przedstawiła drogę, jaką przeszedł Biszty-
nek, aby uzyskac  status miasta członkowskiego. Gos ciom przedstawiono takz e pre-
zentację multimedialną dot. waloro w turystyczno- krajobrazowych Bisztynka. Wy-
mogi formalne w swoim wystąpieniu omo wił P. Stanisław Harajda Dyrektor Departa-
mentu Polityki Jakos ci Urzędu Marszałkowskiego. „Trzeba miec  s wiadomos c , z e 
członkowie Cittaslow nie zyskają materialnie zaraz po wstąpieniu do sieci - mo wił 
Artur Wajs. - Zyskuje się natomiast wartos ci niewymierne. To są kontakty z miastami 
ze wszystkich kontynento w, w kto rych rozwiązano juz  problemy z kto rymi my się 
borykamy. Moz na pewne pomysły wykorzystac  u nas. Taka bezpos rednia wymiana 
dos wiadczen  jest nioceniona” – mo wił P. A.  Wajs. „Niekto re miasta zostały w natural-
ny sposo b wyposaz one w atrakcje turystyczne. Są jednak takie, kto re tych atrakcji nie 
mają, ale nie znaczy to, z e nie są atrakcyjne i nie warto ich odwiedzac . Tyle tylko, z e 
turysta musi o nich najpierw się dowiedziec . Znakomitym pomysłem promocji jest 
włas nie siec  Cittaslow” - przekonywał S. Harajda. Uczestnicy warsztato w mieli okazję 
zwiedzic  Bisztynek, a w tym kos cio ł s w. Macieja, okolice Diabelskiego Kamienia. Po-
znali tez  nieco historii miasteczka. Gos cie zwiedzili tez  kos cio ł s w. Antoniego Opata   
w Wozławkach. 

Przedstawiciele miast pretendujących zwiedzili Bisztynek. 

Od lewej: Zastępca Depar-

tamentu Polityki Jakości 
Urzędu Marszałkowskiego 

Stanisław Harajda, Bur-

mistrz Bisztynka Jan Wój-

cik, Burmistrz Lidzbarka 

Warmińskiego oraz Koordy-

nator Polskiej Krajowej 
Sieci Miast Cittaslow Artur 

Wajs. 

10 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Bisztynku 
odbyło się zakończenie akcji „Nie zapomnij o dru-
gim śniadanku” organizowanej przez Gminę       
Bisztynek we współpracy ze Spółką Edytor z Olsz-
tyna. Dzięki   działaniom podjętym przez Burmistrza 
Jana Wo jcika we wspo łpracy z Gazetą Olsztyn ską            
i Gon cem Bartoszyckim na terenie Gminy Bisztynek 
przeprowadzona została akcja „Nie zapomnij o drugim 
s niadanku”. Jej celem była m.in. promocja zdrowego 
odz ywiania dzieci.  Wszystkie dzieci z klas 1-3 uczęsz-
czające do Szko ł Podstawowych w Bisztynku, Grzędzie 
i Sątopach otrzymały pojemniki s niadaniowe. Niespo-
dzianką był słodki upominek w s rodku. 

Wolontariusze i Krwiodawcy          
z Gminy Bisztynek wyróżnieni. 

Przełom listopada i grudnia to 
czas, w którym  w sposób szcze-
gólny skupiamy się nad zagad-
nieniem wolontariatu.                 
W dniach 22-26 listopada ob-
chodzone jest Święto Honoro-
wych Dawców Krwi, natomiast 

5 grudnia  Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. 
Rokrocznie Starostwo Powiatowe organizuje uroczy-
stos c , podczas kto rej Burmistrz  wręcza wyro z nienia 
Wolontariuszom z terenu Gminy Bisztynek, kto rzy       
w sposo b szczego lny przysłuz yli się krzewieniu idei 
wolontariatu.  Wolontariusze, aktywnie działający na 
rzecz dobra wspo lnego, kto rzy zostali wyro z nieni 
przez Burmistrza Bisztynka w dniu 5 grudnia br. to:     
P. Grzegorz Kalinowski, P. Krystyna Piegat,               
P. Alina i Robert Mroczek, P. Bożena Depta, P. Ewa 
Speruda, P. Aldona i Sławomir Piegat.  24 listopada 
br. Podczas uroczystos ci organizowanej przez Oddział 
Rejonowy PCK w Bartoszycach, Burmistrz Bisztynka 
wyro z nił Honorowych Krwiodawco w z Gminy Biszty-
nek. Miło nam poinformowac , z e Honorowymi Krwio-
dawcami, kto rzy oddali największą ilos c  krwi w roku 
2012 byli P. Arkadiusz Jaciw, P. Tadeusz Szabat 
oraz P. J. Rudnicki. O tym, z e Wolontariat na terenie 
naszej gminy z roku na rok rozwija się coraz bardziej 
s wiadczy ro wniez  fakt, z e podczas Regionalnej Gali 
Wolontariatu ws ro d laureato w konkursy „Barwy Wo-
lontariatu” znalez li się P. Agnieszka Kobryń oraz          
P. Andrzej Grabowski. Ws ro d wyro z nionych Wolon-
tariuszy roku 2012 znalez li się ro wniez  P. Grażyna       
i Henryk Waśniewscy oraz P. Władysława Bryl          
o czym szarzej piszemy na str.9. 

Wszystkim wolontariuszom i honorowym            
krwiodawcom składamy wyrazy podziękowania      
za wielkie serce okazywane w najdrobniejszych 

czynnościach oraz życzymy, by działalność na rzecz 
dobra wspólnego była źródłem dumy i satysfakcji. 



Str. 9 WIEŚCI Z GMINY 

LGD: IV Forum 
Organizacji 

Pozarządowych 

7 grudnia Lokalna 

Grupa Działania 

„Warmiński Zaką-

tek”  zorganizo-

wała IV Forum 

Organizacji Poza-

rządowych. Podczas uroczystos c  

uhonorowano tych, kto rzy bezinte-

resownie wspierają oddolne inicja-

tywy oraz udzielają wsparcia. Miło 

nam poinformowac , iz  honorową 

statuetkę „Serce dla Serca” otrzymali 

Państwo Grażyna i Henryk Wa-

śniewscy. Od wielu lat  udzielają 

wsparcia finansowego oraz rzeczo-

wego przy organizacji imprez lokal-

nych oraz festyno w m.in. Doz ynek 

Gminnych,  Turnieju Sołectw i Rad 

Osiedlowych w Piłkę noz ną. Udziela-

ją wsparcia instytucjom os wiato-

wym        i stowarzyszeniom z terenu 

gminy na ro z norodne formy działal-

nos ci.  Pan Henryk aktywnie uczest-

niczy    w z yciu sportowym gminy, 

działając  w Ludowym Klubie Spor-

towym „REDUTA”. Wyro z nienia 

przyznawano ro wniez  w kategorii 

Wolontariusz 50+. Osobą z terenu 

Gminy i Miasta Bisztynek, kto ra 

otrzymała wyro z nienie w tej katego-

rii została Pani Władysława Bryl. 

Radna Rady Miejskiej w Bisztynku, 

załoz ycielka nieformalnej grupy 

Klub Kobiet Aktywnych, kto ra zrze-

sza aktywne Panie z Bisztynka. To  

włas nie dzięki jej inicjatywie  prze-

prowadzona został akcja „Kwiatek 

dla Bisztynka”, kto rej celem było 

upiększenie najbliz szego otoczenia 

oraz powstał zespo ł wokalny 

„MOZAIKA”. Pani Władysława Bryl 

to osoba zaangaz owana w ro z norod-

ne działania na rzecz s rodowiska 

lokalnego. Zaangaz owanie w działal-

nos c  społeczną tych oso b stanowi 

wzo r do nas ladowania, a ich posta-

wa jest godna propagowania.   

MOPS: „Małymi krokami do celu”. 

„Gwiazdkowy Wieczór” w Bisztynku 

„Gwiazdkowy Wieczór” to cykliczna impreza 
środowiskowa organizowana w okresie 
przedświątecznym przez Ośrodek Kultury        
i Aktywności Lokalnej w Bisztynku we 
współpracy z Klubem Kobiet Aktywnych. 
Tegoroczny wieczo r odbył się 15 grudnia w sali 
Szkoły Podstawowej w Bisztynku ze względu na 
remont kapitalny Os rodka. Dzięki ofiarnos ci 
sponsoro w i darczyn co w, instytucji i oso b pry-
watnych udało się przygotowac  tradycyjne 
potrawy i wyroby s wiąteczne, kto rymi często-
wano wszystkich obecnych na imprezie. Z ycze-
nia s wiąteczne i noworoczne przekazał miesz-
kan com Burmistrz Bisztynka. Podsumowano 
gminny konkurs na ozdoby choinkowe do kto re-
go przystąpiły trzy miejscowos ci Prosity, Sątopy

-Samulewo i Wozławki - wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody. Wykonane prace moz na było podzi-
wiac  w czasie uroczystos ci, gdyz  udekorowano nimi 
choinki tworzące scenografię. Jak co roku przygoto-
wano bogaty program artystyczny – kolędy i pasto-
rałki, jasełka tan ce itp., w kto rym prezentowały  się 
przedszkolaki oraz grupy wokalne: dziecięca, mło-
dziez owa i teatralna działające w OKiAL  W s wią-
teczny nastro j wszystkich zebranych wprowadził 
Wokalny Zespo ł Dorosłych „Mozaika”. Zgromadzeni 
na sali gos cie wspo lnie s piewali znane polskie kolę-
dy. Dzieci występujące otrzymały słodkie upominki. 
Serdecznie dziękujemy instytucjom i osobom, kto re 
włączyły się w przygotowanie imprezy: Restauracji 
„Marysien ka”, Piekarni „Biełowiez ec”, Piekarni 
„Okruszek”, Miejskiemu Os rodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Bisztynku, Filiom bibliotecznym    w Pro-
sitach, Wozławkach i Sątopach-Samulewie, S wietli-
cy S rodowiskowej w Sątopach-Samulewie ,   P. Kra-
wieckim, P. Hannie Adamus, P. Teresie Kolasa,          
P. Elz biecie Sobczyk, P. Teresie Pawlikowskiej,          
P. Władysławie Bryl, P. Marii Domz alskiej, P. Teresie 
Zielonce, P. Danucie Garczyn skiej, P. Ewie Speruda, 
P. Irenie Abramczyk, P.  Krystynie Piegat, P. Irenie 
Siniuk, P. Marii Mądrzejewskiej, P. Krystynie Gieł-
z eckiej, P. Danucie Ciach. M. Gutkowska 

Kolejny rok Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bisztyn-
ku realizował projekt syste-
mowy „Małymi krokami do 
celu” współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. Celem ogo lnym 
projektu był wzrost integracji 
społeczno-zawodowej 25 oso b 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Bisztynek zagroz onych wyklu-
czeniem społecznym poprzez 
zastosowanie instrumento w 
aktywnej integracji. Projekt 
zakładał realizację zajęc  w Klu-
bie Integracji Społecznej o cha-
rakterze stacjonarnym oraz 
warsztatach w formie wyjazdo-
wej. W ramach projektu odbył 
się: 1) Cykl warsztatowy 
„Kobieta aktywna"- skierowany 
do 10 kobiet: warsztaty z dorad-
cą zawodowym - poznanie ro z -
nych technik znajdowania ofert 
pracy, wykształcenie umiejętno-
s ci przygotowania dokumento w 
koniecznych do ubiegania się        
o pracę oraz zaprezentowania 
się podczas rozmowy kwalifika-
cyjnej, indywidualna lub rodzin-
na terapia psychologiczna – 
budowanie motywacji do zmiany 
swojej sytuacji z yciowej, indywi-
dualna diagnoza, pomoc w roz-
wiązywaniu biez ących proble-
mo w, samoobrona - kurs umie-
jętnej samoobrony i asertywno-

s ci, mający na celu wzrost poczu-
cia bezpieczen stwa, bezpieczne 
finanse rodziny – warsztaty, 
kto rych tematyka dotyczyła -
planowania wydatko w, sposo-
bo w i moz liwos ci oszczędzania, 
rozsądnego poz yczania, zagro-
z en  z nadmiernym kredyt obra-
niem, warsztaty – wizaz  + sesja 
fotograficzna - propagowanie 
modelu kobiety nowoczesnej na 
zajęciach warsztatowych ze 
specjalistką od wizerunku ze-
wnętrznego, wizaz u, kosmetolo-
gii, warsztaty miały na celu do-
tarcie do wewnętrznych atuto w   
i zasobo w, podniesienie moty-
wacji i samooceny, kurs taniego 
gotowania – zdrowe odz ywianie, 
klub "mamy i malucha"– trening 
umiejętnos ci wychowywania, 
efektywna wspo łpraca z dziec-
kiem, modyfikowanie niepoz ąda-
nych lub nieodpowiednich za-
chowan  dziecka. Szes c  rodzin 
uczestniczących w tym cyklu 
warsztatowym - zostało objętych 
wsparciem asystenta rodziny.    
2) Cykl warsztatowy połączo-
ny z szkoleniami zawodowymi 
– 15 oso b: doradca zawodowy - 
planowanie własnego rozwoju 
zawodowego, rozmowa kwalifi-
kacyjna, psycholog - warsztaty 
grupowe komunikacji interper-
sonalnej, asertywnos c , radzenie 
sobie ze stresem, motywacja do 
czynnego działania i zmian sytu-
acji z yciowych, 5 kobiet -  szkole-
nie opiekunka oso b starszych       

i dzieci oraz kurs Prawo jazdy 
kat. B, 5-ciu męz czyzn - szkole-
nie operator wo zko w jezdnio-
wych    z wyminą butli gazowych  
oraz kurs Prawo jazdy kat. B,       
5-ciu męz czyzn - kurs ogo lnobu-
dowlany. 3) Dwie kobiety, któ-
re ukończyły szkolenie zawo-
dowe – opiekunka – podjęły 
naukę      w szkole policealnej 
na kierunku opiekun medycz-
ny. Uczestnicy projektu brali 
udzał ro wniez   w warsztatach            
w formie wyjazdowej. Zajęcia 
integracyjne z elementami 
survivalu - nauka wspo łpracy          
w trudnych sytuacjach, wspo ł-
działanie w grupie, przełamanie 
własnych barier, integracja gru-
py - prowadzone przez wykwali-
fikowanego trenera i psychologa. 
Wyjazd studyjny połączony           
z warsztatami rękodzielniczymi - 
rozbudzenie potrzeb kultural-
nych, zwiększenie motywacji do 
działan  - prowadzone przez 
wykwalifikowanego  instruktora. 

 
Wszystkim uczestnikom  

składam serdeczne  
podziękowania za wykazaną 

aktywność, współpracę  
i zaangażowanie  
w realizowaniu  
zaplanowanych  

w projekcie działań. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Lidia Tomasik 

Uczestnicy projektu podczas zajęć 

integracyjnych z elementami  
survivalu. 



 

Str. 10 WIEŚCI Z GMINY 

tylko), gdzie osoby w wieku ponad 
50 lat mogą nauczyc  się korzysta-
nia z komputero w i z Internetu. 
Podobne zajęcia prowadzone juz  
są w Sątopach-Samulewie przez 
latarniczkę Anielę Janik oraz              
w Wozławkach i Kiwitach.               
W kaz dej z tych miejscowos ci, 
swoistym centrum cyfrowym jest 
biblioteka. Na udział w pierwszych 
zajęciach w Prositach zdecydowa-
ło się szes c  oso b, kto re - jak same 
mo wiły - są kompletnie "zielone", 
a internet i komputer to dla nich 
"czarna magia". Do dnia 26 listopa-
da 2012 roku tych szes cioro 
"starszako w" zasilało grupę           
10 miliono w Polako w w wieku 
ponad 50 lat, kto rzy w ogo le nie 
korzystają z technologii cyfrowych 
a zwłaszcza komputero w i interne-

tu. Od dnia pierwszych 
zajęc  przeszli do znacznie 
mniejszej grupy tych, 
kto rzy z zasobo w sieci 
korzystają. Oczywis cie 
jeszcze trochę nieporad-
nie, jeszcze pod okiem 
latarnika Polski Cyfrowej 
Ro wnych Szans, czyli 
instruktora, czy - jak to 
się teraz nazywa - trene-
ra umiejętnos ci, ale to się 

 

www.bisztynek-ugim.bip-wm.pl 

 

www.wrota.warmia.mazury.pl/

bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/ 
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W Bibliotece w Prositach roz-
poczęły się zajęcia komputero-
we przeznaczone dla 
"starszaków", czyli osób z po-
kolenia "50+". Zajęcia prowa-
dzone są w ramach projektu 
Polska Cyfrowa Równych Szans 
i programu rozwoju bibliotek. 
 Szkolenia realizowane są we 
wspo łpracy Os rodka Kultury             
i Aktywnos ci Lokalnej i Biblioteki 
Publicznej w Bisztynku z partne-
rami społecznymi i instytucjonal-
nymi zaproszonymi do projektu 
Podczas warsztato w szkolenio-
wych opracowano Plan Partner-
stwa Lokalnego, kto ry zawiera 
m.in. listę partnero w.  Ws ro d nich 
są Latarnicy realizujący projekt 
50+. Prosity to kolejne miejsce na 
mapie naszej gminy (choc  nie 

wkro tce zmieni. Pierwsze zajęcia 
pos więcone były wiedzy bardzo 
ogo lnej na temat samych kompu-
tero w i internetu oraz prezenta-
cji moz liwos ci wyszukiwania 
informacji w sieci. Podstawowe 
trudnos ci z jakimi borykają się 
uczestnicy zajęc , to obsługa 
myszy i układ klawiatury. Z tym 
sobie szybko poradzą c wicząc    
w domu i w bibliotece, nie ma 
natomiast problemo w z identyfi-
kacją własnych potrzeb. Uczest-
nicy wiedzą co chcą znalez c           
w sieci a jest to - wbrew pozo-
rom - absolutna podstawa roz-

sądnego korzystania z internetu. 
Nie chodzi przeciez  o bezcelowe 
przesiadywanie przed monitorem, 
po wiele godzin dziennie, tylko       
o korzystanie  z zasobo w sieci 
wtedy, gdy jest taka potrzeba. 
Tradycyjnie juz  zaczęlis my od 
wyszukania  w Internecie informa-
cji o miejscowos ci w kto rej prowa-
dzone są zajęcia. Po z niej uczestni-
cy pro bowali znalez c  informacje 
na własny temat oraz informacje            
o własnych zainteresowaniach  
A. Grab. / M. Gut. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku 
tel. 718 81 46/ 718 80 31 

P R Z Y P O M I N A 
 o obowiązku rozliczenia się z otrzymanych zasiłków na pokrycie 

szkód budowlanych spowodowanych gradobiciem 
 do 31 grudnia 2012r. 

osoby, które nie są w stanie wykorzystać zasiłku w roku bieżącym 

zobowiązane są do jego zwrotu do 31.12.2012r. Wobec osób, które nie 

rozliczą się z otrzymanych środków zostaną wszczęte procedury            

w trybie przepisów postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Fot. A. Grab. 

INFORMUJEMY 

  Biblioteka Publiczna w Bisztynku wznowiła swoją działalność.        

Zlokalizowana jest obecnie w Gimnazjum Publicznym w Bisztynku, 

sala nr 15 (parter, na lewo od głównego wejścia) Tel 536 487 118 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 8 30 -  14 30  

Wtorek– Piątek: 8 30 -  17 00  

 


