
w wysokości 400 tys. zł. Nowowyre-
montowane pomieszczenia czekają 

teraz na wyposażenie. Biblioteka pu-
bliczna w Bisztynku złożyła w tym celu 
wniosek  do Programu wieloletniego 

Kultura+ priorytet biblioteka+ Infra-
struktura bibliotek, który został za-
twierdzony do dofinansowania w wyso-

kości ponad 400 tys. zł. W ramach 
złożonego wniosku zaplanowano zakup 
wyposażenia budynku w postaci sprzę-
tu, mebli, nagłośnienia, oświetlenia itp. 

Planowany termin 
realizacji to 2014r. 

Zakończył się remont Ośrodka 
Kultury i Aktywności Lokalnej       

w Bisztynku, który wygląda nie-
zwykle okazale i stanowi niewąt-
pliwie wizytówkę naszego miasta. 

W wyniku nawałnicy z gradobiciem      
z 4 lipca 2012r. zniszczeniu uległy 
niemal wszystkie budynki użyteczności 

publicznej. Jednym z budynków, który 
ucierpiał najbardziej był Ośrodek Kul-
tury i Aktywności Lokalnej. Zniszcze-

nia były tak duże, że konieczny był 
gruntowny i kompleksowy remont. 
Pierwszy etap prac remontowych 

zakładał stan surowy zamknięty.          

W ramach tego etapu wyremontowa-
no dach, wykonano ocieplenie i elewa-

cję budynku oraz wymieniono okna. 
Niezwłocznie po zakończeniu proce-
dur przetargowych przystąpiono do 

realizacji drugiego etapu inwestycji pn. 
„Remont i rozbudowa oraz wyposaże-
nie Ośrodka Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku”. Obecnie po 
zakończeniu drugiego etapu w budyn-
ku wykonane zostały prace remonto-
we. Łączny koszt wykonania inwestycji 

to niespełna 900 tys. zł. w tym środki 
gminy w wysokości 500 tys. zł. dofi-
nansowanie ze środków Ministerstwa 

Kultury   i Dziedzictwa Narodowego 

Mijający rok 2013 skłania nas do refleksji i podsumowań. 
Przypominamy zatem, co udało nam się zrealizować i co zaowocowało 

wymiernymi korzyściami dla lokalnej społeczności. 

W tym numerze: 

Podsumowanie 

roku 2013. 

1-4 

Spokojnie to tylko 

ćwiczenia. 

4-5 

  

W o l o n t a r i u s z e 

2013. 
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„50-lecie pożycia 
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N i e p o d l e g ł o ś c i             
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Spotkanie Gwiazd-

kowe. 
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Rok Tuwima w SP 

w Bisztynku. 
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Niezwykli goście    

w SP w Sątopach. 
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Jesień w Przed-

szkolu Samorządo-

wym. 
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Sukces Patrycji 

Marczak. 
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Sukcesy sportowe  

Gimnazjum        
Publicznego           

w Bisztynku. 
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Rok 2013 to: 

Zakończenie remontu budynku Ośrodka Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku. 

Fot. Arch. UM Fot. Arch. UM 



Str. 2 PODSUMOWANIE ROKU 2013 

Rok 2013 to: 
Odnowienie elewacji ulic Findera i Buczka. 

Kamienice na ul. Findera i Buczka zostały odnowione. 

W wyniku zniszczeń dokonanych przez nawałnicę z gradobiciem z dnia 4 lipca 2012r. oraz dzięki środkom przekazanym przez darczyń-

cę w sierpniu odnowione zostały kamieniczki przy ul. Findera. W ramach przeprowadzonych robót zeskrobano starą farbę, przygoto-

wano podłoże, pomalowano tynki zewnętrzne oraz odsłonięto istniejące cokoły z kamienia naturalnego. Kontynuując sierpniowe prace 

przystąpiono do odnowy elewacji kamieniczek na  ul. Buczka 3 i 7. Prowadzone prace dot. m.in. usunięcia starych tynków, wzmocnienia 

murów, uzupełnienia tynków oraz malowania elewacji.  31 października br. w Bisztynku gościł dyrektor Caritas Archidiecezji Warmiń-

skiej, która udzieliła wsparcia Gminie Bisztynek na usuwanie skutków gradobicia z 4  lipca 2012r. Wsparcie to zostało wykorzystane na 

remont kamieniczek na ul. Buczka. Dyrektor Caritas ks. Paweł Zięba przechadzając się po ulicach Bisztynka pozytywnie oceniał wyko-

rzystanie darowanych środków pozostając pod wrażeniem zakresu wykonanych prac. 

ul. Findera ul. Buczka 

Rok 2013 to: 
Przeprowadzenie prac konserwatorskich Bramy 

Lidzbarskiej. 

W roku 2013 opracowana została dokumentacja konserwatorska Bramy 

Lidzbarskiej dotycząca badań elewacji, zawierająca m.in. wyniki badań           

w zakresie pierwotnej kolorystyki. 
W toku dalszych prac zmierzających do odrestaurowania Bramy Lidzbarskiej Burmistrz 

Bisztynka 31 października br. złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Fot. Arch. UM 

Fot. Arch. UM 

Fot. A.Grab. 

Rok 2013 to: 
Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sątopach. 

Dzięki realizacji inwestycji powstała sieć kanalizacyjna o łącznej długości 3,212 tys. mb wraz z sześcioma przepompowniami. Wartość  

inwestycji to ponad 1,5 mln. zł. przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej  w  ramach PROW w wysokości niespełna 1,3 mln. zł. 

Rok 2013 to: 
Modernizacja kotłowni na ul. Słonecznej. 

W celu zapewnienia dostępu ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców ul. Słonecznej zakupiono do lokalnej kotłowni 3 kotły centralnego 

ogrzewania oraz stalowy komin. Ponadto opracowano dokumentację projektową na wymianę kotłów i przystosowanie  instalacji do 

nowozakupionych urządzeń. Zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2014. 

Rok 2013 to: 
Wnioskowanie o pozyskanie środków unijnych na rok 2014. 

Rada Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” pozytywnie oceniła trzy wnioski złożone przez Gminę Biszty-

nek w ramach ogłoszonego naboru pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”. Projekty pn. „Remont świetlicy   

w Wozławkach w zakresie przygotowania dla potrzeb Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej”, „Turystyczne 

zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztynku” 

oraz „Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju turystycznego” zostały przyjęte 

do realizacji w roku 2014. 

(od lewej) ks.P.Zięba, ks. 

J.Rybczyński, J.Wójcik, Z. Filipczyk 
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Programu Dziedzictwo Kulturowe- priorytet 1-  Ochrona zabytków pn. „Bisztynek, Brama Lidzbarska (XV/XVI), prace konserwator-

skie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej”. Planowane do wykonania prace obejmują: prace konserwatorskie przy elewacji, 

prace budowlano- konserwatorskie wewnątrz przejazdu bramnego, prace budowlano- konserwatorskie przy stolarce otworowej ele-

wacji. Przewidywany koszt całkowity zadania to niespełna 300 tys. zł. W ramach prac prowadzonych wokół Bramy Lidzbarskiej przygo-

towane zostało opracowanie dot. budynku zawierające wiele ciekawych informacji opartych na zagadnieniach historycznych. 

Rok 2013 to: 
Modernizacja skweru miejskiego przy kamieniu plebiscytowym oraz parkingu 

przy Urzędzie Miejskim w Bisztynku. 

W ramach przeprowadzonych prac powstały 

ścieżki spacerowe wyposażone w ławki             

i śmietniki, wzdłuż chodnika powstała skarpa, 

która została obsadzona roślinami wieloletni-

mi. Na realizację tej inwestycji pozyskano 

dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł.           

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju”- mały projekt PROW na 

lata 2007-2013. Całkowita wartość przedsię-

wzięcia to ponad 48 tys. zł. Podczas prowa-

dzonych prac ze środków gminnych zmoder-

nizowano także parking wokół Urzędu 

Miejskiego w Bisztynku. Plac został posze-

rzony i utwardzony, wykonano zejścia z 

placu na skwer, dokończono chodnik do ul. 

Kąpielowej oraz wykonano chodnik wzdłuż 

powstałej skarpy.  Mając na względzie 

wzrost estetyki najbliższego otoczenia w 

roku 2013 zorganizowano konkursy 

„Gmina i Miasto  w kwiatach” oraz 

„Estetyczna wieś, osiedle” w ramach pro-

jektu pn. „Podniesienie jakości życia miesz-

kańców poprzez organizację przedsię-

wzięcia wpływającego na poprawę este-

tyki najbliższego otoczenia– Gmina Bisz-

tynek w kwiatach i zieleni”. Na realizację 

powyższego przedsięwzięcia Gmina Bisz-

tynek otrzymała dofinansowanie w wy-

sokości ponad 11 tys. zł. w ramach dzia-

łania Wdrażanie lokalnych strategii roz-

woju objętego PROW 2007-2013. Cał-

kowita wartość projektu to ponad 22tys. 

zł. 

Rok 2013 to: 
Zrealizowanie zadania „Remont Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej       

sp. z o.o. w Bisztynku” oraz „Remont budynków mieszkalnych z udziałem gminy                   

– etap II”. 

Przez ponad rok siedzibą zastępczą Zakładu były po-

mieszczenia LKS Reduta Bisztynek znajdujące się na Orli-

ku. Taki stan rzeczy spowodowany był koniecznością 

kompleksowego remontu po tym, jak gradobicie z 4 lipca 

2012r. niemal całkowicie zniszczyło budynek. Wykonane 

roboty remontowo- budowlane objęły m.in. wymianę 

tynków wewnętrznych, podłóg, posadzek, stolarki 

drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznych oraz malo-

wanie. Zakończył się również remont budynków miesz-

kalnych z udziałem gminy zniszczonych w wyniku grado-

bicia. Wyremontowane budynki to: Kościelna 18, Kolejo-

wa 6B, Reymonta 12, Wojska Polskiego 28, Orzeszkowej 

12, Kolejowa 4, Kościelna 29, Słoneczna 3A, 3B, 5, 7, i 9. 

Całkowity koszt realizacji obydwu inwestycji  wyniósł 

niespełna 300 tys. zł. przy dofinansowaniu  w wysokości 

ponad 212 tys. zł. ze środków budżetu państwa przezna-

Fot. Arch. UM 

Fot. Arch. UM Fot. Arch. UM 

czonych na usuwanie skutków gradobicia.  
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Rok 2013 to: 
Zakończenie remontu Stadionu Miejskiego w Bisztynku. 

Na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku sanitarno- szatniowego przy zespole boisk sportowych Orlik 2012 oraz płyty boiska 

Stadionu Miejskiego w Bisztynku uszkodzonych w wyniku nawałnicy z gradobiciem, która wystąpiła w dniu 04.07.2012r. w Bisztynku”  

Gmina Bisztynek otrzymała dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki w wysokości ok. 135 tys. zł. I etap inwestycji tj. remont bu-

dynku sanitarno- szatniowego wykonany został w roku 2012, natomiast w roku 2013 realizowano II etap zakładający remont płyty boi-

ska, które dodatkowo wyposażone zostało w automatyczny system nawadniania.  

Rok 2013 to: 
Podjęcie działań zmierzających do remontu ul. Kolejowej w Bisztynku. 

wanie wynosi 50%, czyli 

302 168 zł. Pozostałe kosz-

ty Gmina Bisztynek oraz 

Powiat Bartoszyce sfinan-

sowałyby po połowie          

w kwocie 151 084 zł. 

nowej nawierzchni cią-

gów jezdnych i pieszych, 

zatoki autobusowej, 

oznakowania pionowego 

i poziomego oraz barie-

rek ochronnych szaco-

wany jest na kwotę 

604 336 zł., dofinanso-

niego programu pn. 

„Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lo-

kalnych- Etap II, Bezpie-

czeństwo- Dostępność- 

Rozwój”. Całkowity 

koszt inwestycji zakła-

dającej m.in. budowę 

„Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1571N 

wraz z budową zatoki 

autobusowej w obrę-

bie kompleksu szkol-

nego w Bisztynku.”   

Zadanie ma być realizo-

wane w ramach wielolet-

Rok 2013 to: 
Podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania na modernizację targowiska 

miejskiego. 

31 października br. złożony został wniosek 

o dofinansowanie w ramach działania 321 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-

ści wiejskiej” w ramach Programu rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Zgodnie z założeniami 

programu „Mój rynek” targowiska mają być 

nowoczesnymi miejscami handlu, gdzie rol-

nicy będą mogli sprzedawać swoje produkty 

w godnych warunkach, z zachowaniem 

standardów sanitarnych i weterynaryjnych. 

Do wniosku dołączono dokumentację 

zawierającą opis planowanych prac. Za-

kres opracowania obejmuje przebudowę 

stałego targowiska miejskiego poprzez 

utwardzenie placu, wybudowanie ciągów 

jezdnych uwzględniających planowany 

przebieg ulicy wojewódzkiej i dojazd do 

składu budowlanego, wybudowanie 7 za-

daszonych stosik handlowych. Ponadto 

przewiduje się wyposażenie targowiska w 

odpływy wody deszczowej i urządzenia 

sanitarno- higieniczne.  Targowisko zosta-

ło  zaprojektowane tak, aby mogło speł-

niać również inne funkcje, np. miejsce 

spotkań mieszkańców przy okazji różnego 

rodzaju imprez. Planowany całkowity 

koszt zadania wynosi  ponad 1,7 mln zł. 

przy dofinansowaniu z programu w kwo-

cie 1 mln zł.  

Spokojnie, to tylko ćwiczenia. 
Ćwiczenia ratowniczo– gaśnicze w Urzędzie Miejskim w Bisztynku. 

W dniu 15.11.2013r. w ra-

mach rocznego planu do-

skonalenia strażaków ra-

towników z jednostek OSP 

z terenu Gminy i Miasta 

Bisztynek zostało przepro-

wadzone na obiekcie Urzę-

du Miejskiego ćwiczenie 

ratowniczo- gaśnicze powią-

zane z ewakuacją osób 

przebywających w budyn-

ku. / T. Gach 

Ćwiczenia zakładały, że około 

godz. 14,00  jeden z pracowni-

ków  poczuł lekki swąd dymu 

wydobywający się z serwerowi 

znajdującej się na poddaszu. 

Zauważony dość późno pożar 

rozprzestrzeniał się bardzo 

szybko. Panujące duże zadymie-
nie i wysoka temperatura unie-

możliwiła podjęcie skutecznej 

próby ugaszenia ognia podręcz-

nym sprzętem gaśniczym, od 

razu  przystąpiono  do ewakua-

cji wszystkich osób  w wyzna-

czone miejsce. Po  przeliczeniu 

stanów osobowych stwierdzo-

no brak obecności czterech 

osób. Bardzo duże zadymienie 

pomieszczeń znajdujących się         

w pobliżu miejsca pożaru spo-

wodowało odcięcie drogi ewa-

kuacji dla czterech pracowni-

ków. W wyniku zagubienia się   

i długotrwałego przebywania     

w strefie zadymionej zaczadze-

niu uległy dwie osoby. Na miej-

sce zdarzenia jako pierwsza 

przybyła jednostka OSP Biszty-

nek. W międzyczasie docierały 

pozostałe jednostki    z terenu 

Gminy powiadamiane przez 
Stanowisko Kierowania KP PSP 

w Bartoszycach. Członkowie 

OSP Sątopy-Samulewo i OSP 

Fot. Arch. UM 

Troszkowo przystąpili do po-

mocy w poszukiwaniach po-

szkodowanych i udzielaniem 

pierwszej pomocy przedlekar-

skiej, natomiast OSP Unikowo   

i OSP Paluzy zaopatrywały       

w wodę z pobliskiej rzeki           

i hydrantów. W wyniku prowa-

dzonych działań wszyscy po-

szkodowani zostali wyniesieni   

i wyprowadzeni z budynku       

oraz udzielono im pomocy 

przedmedycznej. Budynek 

oczywiście uratowano. Za bez-

pieczeństwo podczas działań 

odpowiadali Policjanci                

z Posterunku Policji w Bisztyn-

ku. Prowadzoną akcję ewakua-

Burmistrz Bisztynka 

złożył wniosek           

w Urzędzie Woje-

wódzkim w Olszty-

nie, który znalazł się 

na liście do dofinanso-

wania na zadanie pn. 
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cji budynku i akcję ratowniczą 

obserwowali przedstawiciele 

KP PSP w Bartoszycach               

i przedstawiciel Referatu Za-

rządzania Kryzysowego ze 

Starostwa w Bartoszycach. Po 

zakończeniu działań ćwiczenie 

zostało dokładnie omówione. 

Celem ćwiczenia było dosko-

nalenie działań zgrywających 

Wolontariusze 2013. 

Jak co roku 5 grudnia obchodzony jest Międzyna-

rodowy Dzień Wolontariatu. Jest to święto 

wszystkich tych, którzy wykonują pracę za darmo, 

z potrzeby serca, zupełnie bezinteresownie. Doce-

niając trud i zaangażowanie wolontariuszy z Gmi-

ny i Miasta Bisztynek Burmistrz Jan Wójcik uho-

norował zasłużonych Wolontariuszy. 
Podczas uroczystej gali organizowanej przez Starostwo 

Powiatowe w Bartoszycach wyróżnieni zostali: Pani Stani-

sława Steryńczak (Sątopy- Samulewo), Pani Franciszka 

Duda (Sątopy- Samulewo), Pani Danuta Kuźmińska 

(Sątopy- Samulewo),Pani Marianna Szewczyk (Sątopy- 

Samulewo), Pani Aniela Janik (Sątopy- Samulewo), Pani 

Bogumiła Ryś (Bisztynek), Pani Bożena Dąbrowska 

(Sułowo). 
Ponadto tradycyjnie podczas Forum Organizacji Pozarzą-

dowych organizowanego przez Lokalną Grupę Działania 

„Warmiński Zakątek” wręczano honorowe tytuły zasłu-

żonym w roku 2013 Wolontariuszom typowanym przez 

gminy członkowskie.  Tytuł „Aktywny Obywatel 2013” 

otrzymał P. Andrzej Grabowski, który od 2003r. pro-

wadzi niekomercyjną stronę internetową bisztynek24.pl 

dokumentując bieżące wydarzenia oraz jest zapalonym 

miłośnikiem lokalnej historii. Uczestnicząc w projekcie 

Polska Cyfrowa Równych Szans został jednym z Latarni-

ków prowadzących zajęcia komputerowe dla osób 50+. 

Ponadto w roku 2013 zorganizował cykl wycieczek pod 

hasłem „rowerowa gmina Bisztynek” integrując społecz-

ność lokalną do aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Tytuł „Serce dla Serca” otrzymała Grupa Inicjatywna 

na rzecz chorego Kacpra Czerniawskiego. Grupa 

Inicjatywna skupiająca aktywnych mieszkańców miasta 

zawiązała się w celu pomocy choremu na ostrą białaczkę 

limfoblastyczną 12-latkowi z Bisztynka. Grupa zorganizo-

wała szereg zbiórek w kościołach oraz przy okazji festy-

nów gminnych. Finalnie  3 sierpnia 2013r. zorganizowała 

Festyn charytatywny pod hasłem „Pomagamy Kacprowi”. 

Akcja zakończyła się sukcesem. Na konto komitetu Grupy 

Inicjatywnej wpłynęło 66,5 tys. zł. zaś na konto Fundacji 

Spełnionych Marzeń ponad 34,6 tys. zł.  Prócz potrzebnej 

pomocy materialnej Kacper zyskał świadomość, że          

w trudnych chwilach nie pozostał sam. Za tę niezwykle 

cenną inicjatywę jeszcze raz dziękujemy. 
Z uwagi na złe warunki atmosferyczne przedstawiciele 

Grupy Inicjatywnej nie uczestniczyli w gali zorganizowanej 

przez LGD. Kryształowe serce wraz ze słodkim upomin-

kiem w ich imieniu odebrali: P. Krystyna Zawistowska 

Zastępca Burmistrza Bisztynka oraz P. Zbigniew Filipczyk 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku. Odznaczenie 

wraz z pamiątkowym grawertonem zostały uroczyście 
przekazane na ręce przedstawicieli Grupy Inicjatywnej 

podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej           

17 grudnia 2013r. 

Tytuł „Aktywny Obywatel 2013” otrzymał P. Andrzej Grabowski. 

Fot. Arch. LGD 

Fot. Arch. UM 

gminnych służb ratowniczych, 

inspekcji i straży pożarnych                 

z miejsko-gminnym zespołem 

Zarządzania Kryzysowego. Ćwi-

czenie zostało ocenione bardzo 

dobrze.  

Wszystkim Wolontariuszom życzymy  

radości, osobistego rozwoju, optymizmu oraz wiary       

 w poczucie głębokiego sensu wolontariackiej pracy. 

Wolontariusze z Gminy  wyróżnieni przez Burmistrza Bisztynka pod-

czas obchodów powiatowych: (od lewej) P. Aniela Janik, P. Stanisława 
Steryńczak, P. Franciszka Duda, P. Danuta Kuźmińska, P. Marianna 

Szewczyk, P. Bogumiła Ryś, P. Bożena Dąbrowska, wręczający wyróż-

nienia Jan Wójcik Burmistrz Bisztynka. 

Fot. Arch. UM 

Fot. Arch. UM 
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Złote Gody „50– lecie pożycia małżeńskiego”. 

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską... . Kwintesencją 

słów przysięgi małżeńskiej  była uroczystość wręczenia medali za 

długoletnie pożycie małżeńskie przyznanych przez Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego, która odbyła się 12 października 2013r.  

o godz. 12.00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztynku.    

/ B. Brodowska– Kozerska 

Cztery pary małżeńskie z terenu Gminy Bisztynek zostały odznaczone 

medalami, które  w imieniu Prezydenta  RP  Bronisława Komorowskiego 

wręczył  Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik. 

MEDALE OTRZYMALI: 

PAŃSTWO TERESA  i  JÓZEF  CHĘCIŃSCY  - 50 LECIE 

PAŃSTWO HELENA  i  JÓZEF  MIKIELSCY – 50 LECIE 

PAŃSTWO  JADWIGA  i  MICHAŁ OŻGA – 50 LECIE 

PAŃSTWO FRANCISZKA  i  HENRYK   SZUMSCY – 59 LECIE           

Państwo Teresa i Józef Chęcińscy. Państwo Franciszka i Henryk Szumscy. 

Państwo Helena i Józef Mikielscy. Państwo Jadwiga i Michał Ożga. 

Na uroczystość przybyli Jubilaci  wraz ze  swoimi rodzinami, przyjaciółmi i  znajomymi,   Burmistrz   Bisztynka   Jan  Wójcik  oraz  Kie-

rownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Brodowska-Kozerska. Hymn  Polski,  Marsz  Mendelsona,  przemówienia,  życzenia, kwiaty, 

grawertony, tort  i  tradycyjna  lampka  szampana  sprawiły,  że obchody  miały  podniosły charakter  i  pozostaną   w  pamięci  Jubila-

tów. Uroczystość stała  się  dla  uhonorowanych par małżeńskich wspaniałą okazją, by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osią-

gnęli w ciągu długoletniego pożycia małżeńskiego. To czas zarezerwowany na wspomnienia,  na  wzajemne podziękowania  za  dotrzy-

mane zobowiązanie  jakie  złożyli 50-59 lat temu.  Te  coroczne   spotkania  są   wyrazem   uznania  władz  samorządowych  

dla par małżeńskich,  które w jednym związku  przetrwały tak wiele  lat! 

 

Życzymy jubilatom kolejnych rocznic w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. 

Fot. Arch. UM Fot. Arch. UM 

Fot. Arch. UM Fot. Arch. UM 
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MOZAIKA w Rosji. 

Zespół wokalny 

„MOZAIKA” koncerto-

wał w partnerskim mie-

ście Zelenogradsk w Ob-

wodzie Kaliningradz-

kim.           /M. Gutkowska  

16-17 listopada 2013r  przy nienajlepszej, bo 

sztormowej pogodzie zespół Mozaika udał się do 

przepięknego, nadbałtyckiego miasta Zeleno-

gradsk. Program pobytu przygotowany przez 

tamtejsze Centrum Kultury był bardzo bogaty. 

Oczywiście jego głównym punktem był koncert 

naszej „Mozaiki” i tamtejszego chóru „ JAN-

TARNYJ KRAJ”. Zgromadzona na sali publicz-

ność gromko oklaskiwała artystów. Podejmowa-

no też próby wspólnego śpiewania piosenek 

zarówno z polskiego jak i rosyjskiego repertua-

ru. W wolnym czasie zwiedzono miejskie Mu-

zeum Regionalne oraz muzeum kotów 

„Murarium”. Była kolacja integracyjna oraz spa-

cery promenadą dla najodważniejszych. Wizytę 

zakończono obustronnym stwierdzeniem, że już 

należy przygotowywać się do kolejnego koncer-

tu.  

Narodowe Święto Niepodległości w Bisztynku. 

11 listopada      

w Gimnazjum 

P u b l i c z n y m      

w Bisztynku 

miały miejsce 

miejskie ob-

chody 95 rocz-

nicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległości./M. 

Gutkowska  
W obecności pocztów sztandarowych  

Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Pu-

blicznego, OSP w Bisztynku oraz Koła 

Łowieckiego „Sójka” w Bisztynku, licz-

nie przybyłą publiczność przywitał Bur-

mistrz Jan Wójcik. Po odśpiewaniu 

hymnu i wysłuchaniu przemówienia 

rozpoczęła się część artystyczna. Jako 

pierwsi pod czujnym okiem pani Hele-

ny Krawieckiej swoje umiejętności 

wokalne i taneczne w repertuarze 

patriotycznym zaprezentowały przed-

szkolaki. O tym, jak wyglądała droga 

Polski do niepodległości można było się 

dowiedzieć z montażu słowno-

muzycznego przygotowanego z mło-

dzieżą gimnazjalną przez OKiAL . 

Wielu wzruszeń dostarczyły wspomnie-

nia z czasów wojny Panów Konstantego 

Maksymowicza i Tadeusza Kuczyńskie-

go uhonorowanych przez Burmistrza 

Bisztynka pamiątkowymi grawertonami. 

Z ponad czterogodzinnych zarejestro-

wanych rozmów odtworzonych zostało 
zaledwie kilkanaście minut osobistych 

przeżyć, smutków i radości z lat mło-

dzieńczych  93 letniego dziś  Pana Kon-

stantego i 86 letniego Pana Tadeusza.  

W patriotyczny klimat wszystkich przy-

byłych wprowadził także Zespół  Doro-

słych „Mozaika”. 

 

Fot. Arch. OKiAL 

Fot. Arch. OKiAL 

Wszystkich przybyłych powitał Burmistrz Bisztynka. 

Występ przedszkolaków. 

KONKURS 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lo-

kalnej w Bisztynku ogłosił konkurs 

na ozdobę choinkową, skierowany 

do wszystkich grup wiekowych, 

poczynając od najmłodszych, a kończąc na osobach 

dorosłych. Konkurs, którego celem jest zaintereso-

wanie tradycjami i symboliką związaną ze Świętami 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz rozwijanie 

i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej i  pro-

mocja talentów plastycznych zostanie rozstrzygnięty 

podczas Spotkania Gwiazdkowego w Parku przy 

Urzędzie Miejskim 20 grudnia. 

Spotkanie Gwiazdkowe. 

20 grudnia 2013r  serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 

do Parku przy Urzędzie Miejskim na Spotkanie Gwiazdkowe przy 

szopce, podczas którego życzenia świąteczne mieszkańcom złoży 

Burmistrz .Zostaną  również symbolicznie zawieszone ozdoby na 

choinkę i rozstrzygnięty konkurs na ozdobę bożonarodzeniową .     

W części artystycznej znajdą się występy kolędników ,grup wokal-

nych działających w OKiAL i zespołu MOZAIKA .Będzie możliwość 

degustacji potraw wigilijnych przygotowanych przez Klub Kobiet 

Aktywnych z Bisztynka i świetlicę środowiskową w Sątopach.  
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Rok  Tuwima w SP w Bisztynku. 

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   

z dnia 7 grudnia 2012 roku 2013 został na-

zwany Rokiem Juliana Tuwima. Z tej okazji 

w Bibliotece Szkoły Podstawowej im. 

„Ziemi Warmińskiej” w Bisztynku miały 

miejsce różne imprezy./ M. Magdziarz  
Konkurs plastyczny „Wiersze Juliana Tuwima 
moją ręką malowane” był skierowany do pię-

ciolatków i sześciolatków z Przedszkola Samorzą-

dowego w Bisztynku oraz uczniów klas I-III naszej 

placówki. Uroczyste wręczenie nagród miało 

miejsce 13 listopada 2013r.  
I miejsce: Nikola Białousz ( Przedszkole Samo-

rządowe), Weronika Marciniak (Przedszkole Sa-

morządowe), Julita Tatarczak (kl. 2 b), Klaudia 

Kornatowska (kl. 3 b)  
II miejsce: Hanna Lewandowska (Przedszkole 

Samorządowe), Marcelina Zając (Przedszkole 

Samorządowe), Hanna Drozdowska (kl. 2 a) 
III miejsce: Bartek Książyk (Przedszkole Samo-

rządowe), Kacper Kołowrocki (kl. 2 a) 

Wyróżnienia:  
Przedszkolaki: Magda Stawkowska, Julia Kozioł, 

Kacper Zera, Stanisław Kudliński, Martyna Kozoń, 

Antonina Borek, Kinga Bojanowska, Blanka Mate-

junas, Hubert Ledwiński. 
Uczniowie szkoły: Maja Kozoń- kl. I a, Nikola 

Walczak-  kl. 1 a, Wiktoria Malikowska-  kl. 1 

b ,Robert Tyszkiewicz-  kl. 2 a, Julia  Godzieba-  

kl. 2 a, Kacper Jachowicz-  kl. 2 a,  Kacper Kozer-

ski-  kl. 2 b,  Dawid Gadomski-  kl. 2 b, Julia Szyło

-  kl. 2 b, Natalia Hawryszkiewicz-  kl. 2 b, Emilia 

Wróbel-  kl. 2 b, Szymon Wróbel-  kl. 2 b i Karo-

lina Bieluch-  kl. 2 b. 
W ramach roku Tuwima zaproszeni goście 

czytali dzieciom wiersze autora. 25 października 

w klasie Ia gościł pan Andrzej Grabowski,       

29 października pani Bogumiła Ryś czytała ucz-

niom dojeżdżającym przebywającym w świetlicy, a 

dzień później uczniów klasy Ib odwiedziła pani 

Danusia Garczyńska. Dzieci były zachwycone 
zaproponowanymi zajęciami czytelniczymi. Włą-

czały się w recytację wierszy i umawiały         z 

gośćmi na kolejne tego typu spotkania. Akcja 

głośnego czytania miała też związek z tym, że 

nasza placówka bierze udział w działaniach Fun-

dacji XXI „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Niezwykli goście w SP w Sątopach. 

Uczniowie szkoły w Sątopach 

wysłuchali fascynującej opowieści 

o podróży do Mongolii i poznali 

tajniki pracy psa policyjnego nie 

opuszczając murów swojej szko-

ły. A wszystko dzięki niezwykłym 

gościom, którzy ich odwiedzili. 

Mieszkający w Sątopach podróż-

nik Ignacy Paszkowski oraz sierż. 

szt. Wojciech Bałdyga wraz         

z psem Goranem z Komendy 

Powiatowej Policji w Bartoszy-

cach dostarczyli uczniom niesa-

mowitych wrażeń. / K. Szymańska 

P. Ignacy Paszkowski, dobrze znany 

już uczniom, gdyż odwiedził ich         

w ubiegłym roku, tym razem opowie-

dział dzieciom o swojej wyprawie do 

Mongolii. Opowieści towarzyszyła 

prezentacja zawierająca rozbudzające 
dziecięcą wyobraźnię i ciekawość 

zdjęcia mongolskich krajobrazów. Na 

własne oczy można było podziwiać 

miniaturową jurtę, naszyjniki z korali-

ków w kształcie ludzkiej czaszki, 

banknoty oraz piękne barwne chusty 

przywiezione z wyprawy. Nie zabra-

kło oczywiście ciekawostek dotyczą-

cych dziwnych zwyczajów i tradycji 

tak odmiennych od naszych. Na slaj-

dach można było podziwiać niezwykle 

kontrastujące obrazy, m. in. jurty 

rozbite między blokami w centrum 

miasta oraz panele słoneczne i anteny 

satelitarne przy jurtach w dalekim 

stepie. Zaskakująca była również 

obecność polskich produktów          

w mongolskich sklepach. Uczniowie 

dowiedzieli się m. in., że zima w Mon-

golii trwa aż 5 miesięcy, asfalt kończy 

się wraz z końcem miasta, wśród 

wierzeń wciąż praktykuje się szama-

nizm, czubki butów zadarte są dlate-

go, by nie ranić Matki Ziemi, a poży-

wieniem jest głównie mięso i nabiał.   

Z zapartym tchem słuchało się opo-

wieści o sposobach podróżowania po 

tym kraju oraz o miejscach, w któ-

rych nocują podróżnicy i o niezwykłej 

gościnności miejscowej ludności. 

Po niezwykłej opowieści o wyprawie 

do Mongolii na uczniów czekała nie-

spodzianka - otóż na podwórku cze-

kał na nich policjant sierż. szt. Woj-

ciech Bałdyga z pięknym 6-cio letnim 

owczarkiem niemieckim Goranem. 

Uczniowie dowiedzieli się na czym 

polega praca psa w policji, jak wygląda 

jego szkolenie i jakie warunki musi 

spełnić pies by mógł stać się psem 

policyjnym. Dzieci mogły zobaczyć, 
jak Goran reaguje na komendy i jak 

szybko potrafi znaleźć swoją zabaw-

kę, która została schowana przez 

jedną z nauczycielek. Ważnym ele-

mentem spotkania była demonstracja, 

jak zachować się podczas ataku psa - 

przede wszystkim nie wolno uciekać, 

należy skulić się twarzą do ziemi za-

krywając uszy i twarz, które są naj-

bardziej wrażliwe, bądź też stanąć na 

baczność. Na koniec dzieci mogły 

pogłaskać Gorana, który cierpliwie 

znosił pieszczoty prawie setki dzieci. 

 

Niestety wszystko co dobre, szybko 

się kończy i goście musieli wracać do 

swoich zajęć, pozostawiając niedosyt 

atrakcji. Możemy być jednak pewni, 

że jeszcze nas odwiedzą i zdradzą 

kolejne ciekawostki związane z ich 

pracą i pasjami.  

Fot. Arch. SP. Bisztynek 

Fot. Arch. SP Sątopy Fot. Arch. SP. Sątopy 

Fot. Arch. SP. Sątopy Fot. Arch. SP. Sątopy 
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Sukces Patrycji Marczak. 

Uczennica SP w Bisztynku Patrycja Marczak od-

niosła sukces w konkursie plastycznym „Bagna 

wciągają” zorganizowanym przez Nadleśnictwo 

Nowe Ramuki oraz Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olszty-

nie. / M. Magdziarz 
Na konkurs wpłynęły aż 273 prace, a Patrycja zajęła          
3 miejsce w kategorii uczniowie szkół podstawo-

wych z klas IV – VI. Zadaniem konkursowym było 

stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej charakte-

rystyczne cechy wybranego siedliska bagiennego wraz z 

zamieszkującymi je organizmami roślinnymi i zwierzęcy-

mi. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 4 lipca w sali 

Nowych Ramukach. Zwycięzcy konkursu otrzymali do-

brej klasy lornetki do prowadzenia dalszych obserwacji 

terenowych. Pozostali laureaci otrzymali zestawy książek 

i albumów. Gratulujemy! 

Jesień w Przedszkolu samorządowym w Bisztynku. 

Fot. Arch. SP. Bisztynek 

Zapraszamy na relację         

z uroczystości i ważniej-

szych wydarzeń, które 

odbyły się jesienią              

w  Przedszkolu Samorzą-

dowym w Bisztynku. /  H. 

Meszko 

 Wrzesień w naszym przed-

szkolu jest miesiącem,             

w którym szczególny nacisk 

kładziemy na bezpieczeństwo, 

dlatego odbyło sie spotkanie 

z funkcjonariuszem policji 

asp. Krzysztofem Szymcza-

kiem, dzieci wzięły też udział 

w ogólnopolskiej Akcji 

„Sprzątanie Świata".  

Październik. 17 października 

2013 roku odbyła się uroczy-

stość ogólno przedszkolna 

„Pasowania na przed-

szkolaka". Podczas tej uro-

czystości wszystkie starszaki 

zaprezentowały program arty-

styczny, a punktem centralnym 

było złożenie przyrzeczenia i 

s a m o  p a s o w a n i e 

„zaczarowanym ołówkiem" 

przez panią dyrektor. Jesienny 

piknik „Święto pieczonego 

ziemniaka", który odbył się 

w dniu 9 października 2013 

roku upłynął na zabawach, 

konkursach i tańcach na placu 

przedszkolnym.  

Listopad. W dniu 8 listopada 

2013 roku z okazji kolejnej 

rocznicy Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę 

starszaki z grupy II zaprezento-

wały dla swoich kolegów            

z przedszkola i rodziców pro-

gram artystyczny o tematyce 

patriotycznej. Natomiast dzieci 

z kółka muzycznego w dniu     

11 listopada włączyły się do 

obchodów miasta Bisztynek

- „Wieczornicy z okazji 

Święta Niepodległości", 

prezentując montaż słowno 

-muzyczno - taneczny.        

W dniu 22 listopada 2013 

roku po raz pierwszy w 

naszym przedszkolu obcho-

dziliśmy „Święto mar-

chewki". Wychowawczynie 

przygotowały dla dzieci           

w swoich grupach szereg 

atrakcyjnych zabaw, gier, 

konkursów z marchewki. 

Miłe i wesołe zabawy przery-

waliśmy degustacją tartej 

marchewki i piciem z niej 

soku - wszystko to miało na 

celu przekonanie dzieci do 

zdrowego odżywiania              

i częstszego spożywania 

warzyw. 25 listopada 2013 

obchodziliśmy „Dnia Plu-

szowego Misia". Ten 

dzień w przedszkolu był 

pełen uśmiechu i wspólnej 

zabawy z pluszakami. Zwy-

c z a j  w r ó ż e n i a                       

w „Andrzejki" znany jest 

w naszym przedszkolu od 

bardzo dawna - to już trady-

cja, która dostarcza dzie-

ciom wielu przeżyć i emocji. 

Są one jednak okazją do 

rozbudzenia w dzieciach 

ciekawości i chęci poznawa-

nia polskiej tradycji ludowej. 

Wróżby przeplatane były 

pląsami i tańcami przy muzy-

ce. Jesienią dzieci obejrzały   

w przedszkolu trzy teatrzyki: 

teatr „Pinokio" z Nowego 

Sącza przedstawił spektakl 

pt. „Klamstwa kozy" - 

motywem przewodnim była 

przyjaźń,  Prekursor Arty-

styczny z Krakowa przedsta-

wił dzieciom spektakl pt. 

„Hipcio Chlipcio, jego 

brzuszek i coroczny 

afrykański bal". Podczas 

tego spektaklu dzieci uczyły 

się dobrych manier, akcep-

tacji innych oraz przyjaźni. Spektakl „Planeta 

samozdrowie i misja generała osiłka" w wy-

konaniu aktorów ze Studia Artystycznego Arkada      

z Białegostoku, dostarczył dzieciom widomości nt. 

sposobów dbania o własne zdrowie - bez fast 

foodów. 

Święto marchewki. 

Dzień Pluszowego Misia. 

Andrzejki 

Dzień pieczonego ziemniaka. 
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Sukcesy sportowe Gimnazjum Publicznego w Bisztynku. 

Zapraszamy na relację z osiągnięc sporto-

wych Gimnazjum Publicznego w Bisztyn-

ku./ M. Dominiak  

24.09.2013 w Nowym Mieście Lubawskim odby-

ła się Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 

2013/2014. W uroczystym rozpoczęciu uczestni-

czyli między innymi: Alicja Rutecka - dyr. Depar-

tamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Ewa 

Dembek - Starosta nowomiejski, Józef Blank - 

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Marek 

Szter - wicekurator, Wacław Wasiela - p-cy WM 

SZS oraz wielu innych. Oferta sportowa zapro-

ponowana przez organizatorów była bardzo 

szeroka i objęła 30 dyscyplin i konkurencji spor-

towych. Gimnazjum Publiczne w Bisztynku wy-

stawiło do zawodów męską "Sztafetę Szwedzką" 

- 100m - 200m - 300m - 400m., a Marek  Domi-

niak nauczyciel wychowania fizycznego wystarto-

wał w wyścigu kajakowym nauczycieli rzeką 

Drwęcą pod prąd na dyst. 1500m. Repre-

zentacja zdobyła dwa puchary i medal.        

W dniu 9 grudnia 2013 roku w Urzędzie 

Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uro-

czystość podsumowująca współzawodnic-

two sportowe Szkolnego Związku Sporto-

wego na Warmii i Mazurach za rok szkolny 

2012/2013. Współzawodnictwem tym obję-

te były następujące kategorie: Szkoły Podsta-

wowe, Gimnazja, Gminy, Szkoły Podstawo-

we – wiejskie, Gimnazja – wiejskie, Gminy – 

wiejskie, Szkoły Ponad gimnazjalne i Powia-

ty. Sportowcy Gimnazjum Publicznego          

w Bisztynku, startując tylko w lekkoatletyce 

i biegach przełajowych zajęli VIII miejsce na 

176 sklasyfikowanych gimnazjów.  Puchar       

i dyplom z rąk Pani Kurator Oświaty Graży-

ny Przasnyskiej odebrał dyrektor Gimna-

zjum Publicznego w Bisztynku Mirosław 

Domżalski.  

O lewej: Jarosław Iwanyk (200m), Bartłomiej Rosłon 

(400m), Mariusz Rybiński (100m), Marek Dominiak 

oraz Jakub Zagozdon (300m). 

Kurator Oświaty Pani Grażyna Przasnyska wręcza 

puchar Dyrektorowi  Mirosławowi Domżalskiemu. 


