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 Z okazji  zbliżających się Świąt 
 Bożego Narodzenia, 

najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, szczęścia, miłości,  

wielu sukcesów oraz  
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 

 Nowym 2015 Roku  
Mieszkańcom Gminy i Miasta Bisztynek  

życzą 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta  Bisztynek 

 
W związku z wyborem na stanowisko  

Burmistrza Bisztynka dziękuję mieszkańcom za 

okazane zaufanie. Gratuluję wyboru Radnym do 

Rady Miejskiej w Bisztynku i "naszym" Radnym 

Rady Powiatu Bartoszyckiego. W wypełnianiu 

publicznej służby liczę na współpracę z Radny-

mi, Sołtysami i wszystkimi mieszkańcami. 
  

Burmistrz Bisztynka  
Marek Dominiak  



Str. 2 WYDARZENIA 

        27 listopada br. w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miej-

skiej w Bisztynku VII Kadencji zwołana przez Komisarza Wyborczego w Elblągu. Przewodnicząca Komisji Miejskiej w 

Bisztynku wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia stwierdzające ich wybór podczas wyborów samorządowych 

16 listopada br. Wszystkim życzyła wielu sukcesów oraz  wytrwałości i konsekwencji w podejmowaniu decyzji dotyczą-

cych dobra całej wspólnoty samorządowej. 

Pierwszą sesję zgodnie z tradycją otworzył Radny Senior czyli osoba najstarsza spośród radnych VII kadencji-Pani Tere-

sa Czamlet. Radnym przedstawiła ich obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W następnej kolejności 

przystąpiono do ślubowania. Po ceremonii radni przystąpili do wyboru przewodniczącego. Kandydatami na przewodni-

czących byli Pan Zbigniew Drozdowski i Pan Tomasz Zwierzchlewski. Głosowanie przeprowadziła wybrana z Rady ko-

misja skrutacyjna w składzie P. Wanda Tumicz, P. Grzegorz Borecki i P. Iwona Oleksik. Przewodniczącym Rady Miej-

skiej w Bisztynku VII kadencji został Pan Zbigniew Drozdowski. Otrzymał on 8 głosów „za”, 4 „przeciw” i 1 

„wstrzymujący się”. Natomiast Pan Tomasz Zwierzchlewski zdobył 7 głosów „za”, 6 „przeciw” i 2 ”wstrzymujące się”. 

Po zakończeniu glosowania dalsze prowadzenie sesji przejął nowo wybrany przewodniczący. Podziękował wszystkim za 

wybór jego osoby po czym  wyraził nadzieję na pozytywną współpracę ze wszystkim radnymi, bez względu na to z ja-

kich komitetów startowali.  

Następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących RM. Zgłoszono czterech kandydatów P. Tomasza Zwierz-

chlewskiego, P. Artura Mica, P. Stanisława Malinowskiego i P. Grzegorza Majewskiego. Nowymi wiceprzewodniczącymi 

zostali P. Tomasz Zwierzchlewski, który otrzymał 10 głosów  „za” i P. Grzegorz Majewski- 8 głosów „za”. 

Wszystkim radnym gratulujemy i życzymy owocnej współpracy, która przyniesie Gminie Bisztynek wiele korzyści.  

  

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej VII Kadencji  

Sesję otworzyła radna Pani Teresa Czamlet 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Elżbieta Szuksztul 

wręcza zaświadczenie  o wyborze na radnego  

Radni podczas ślubowania  Głosowanie radnych 
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Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej objął  

P. Zbigniew Drozdowski 

Wiceprzewodniczącymi  zostali: P. Tomasz Zwierzchlewski  

(po lewej) i P. Grzegorz Majewski (po prawej) 

Od góry z lewej : P. Grzegorz Borecki, P. Marcin Matejunas, P. Sebastian Ślubowski, P. Tomasz Zwierzchlewski, P. Stanisław Malinowski,  

P. Grzegorz Majewski,  P. Zbigniew Drozdowski, P. Artur Mic, P. Irena Sujeta, P. Teresa Czamlet, P. Anna Kiełpińska, P. Wanda Tumicz, P. 

Aneta Jachowicz,  P. Iwona Oleksik,  P. Marlena Staszewska. 

Skład Rady Miejskiej VII Kadencji  

      II Tura wybór w dniu  30.11.2014 r. toczyła się pomiędzy dwoma kandydatami P. Markiem Dominiakiem i P. Zbi-

gniewem Filipczykiem. P. Marek Dominiak  wygrywając otrzymał 1261 głosów (52,76%), a P. Zbigniew Filipczyk 1129 

(47,24%). Uroczyste ślubowanie Pana Marka Dominiaka na Burmistrza Bisztynka miało miejsce podczas II sesji Rady 

Miejskiej w Bisztynku 09.12.2014 r. Po złożeniu przysięgi Pan Marek Dominiak już jako Burmistrz Bisztynka podzięko-

wał wyborcom za okazane zaufanie i pogratulował wyboru Radnym Miejskim i Powiatowym. Przedstawił także program 

jaki będzie się starał realizować w ciągu VII kadencji. Nowemu Burmistrzowi gratulacje składali m.in. obecni na sesji: 

Piotr Petrykowski - Burmistrz Bartoszyc, Irena Wołosiuk - Burmistrz Sępopola, Zbigniew Pietrzak - Radny Sejmiku 

Województwa, Starosta Bartoszycki Wojciech Prokocki,  kierownicy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy na-

szego miasta. Podczas sesji Burmistrz przedstawił także nowego Zastępcę Burmistrza Pana Włodzimierza Mońkę. 

Fot. A.Grabowski 

 II Sesja Rady Miejskiej - Zaprzysiężenie Burmistrza Bisztynka 
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Wszystkim zgromadzonym przybliżył także jego sylwetkę. Nowy Zastępca Burmistrza Bisztynka jest kapitanem Wojska 

Polskiego w stanie spoczynku. Od 2007 roku zamieszkały w Lądku gdzie prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne. 

Żonaty, ma dwóch dorosłych synów. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie i Wydziału 

Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju Energii Odnawialnej w woj. warmińsko-mazurskim. Był radnym i członkiem zarządu gminy 

w Milanówku. Biegle posługuje się językiem angielskim. Pasjonat historii i architektury naszego regionu. 

        Podczas sesji obecny Przewodniczący Rady Miejskiej P. Zbigniew Drozdowski  i radna P. Teresa Czamlet w imie-

niu Rady Miejskiej podziękowali wręczając pamiątkowy grawerton P. Zbigniewowi Filipczykowi Przewodniczącemu RM 

w latach 1999-2014 za zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz trud wniesiony w rozwój samorzą-

dowy. Dziękowali także za włożony wysiłek, życząc jednocześnie wielu sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym. 

Podziękowania byłemu przewodniczącemu złożył także Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak. W programie sesji znala-

zło się także podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz powołania stałych Komisji Rady.  

Bezpośrednio po sesji radni wybrali przewodniczących poszczególnych komisji. 

WYDARZENIA 

Pan Marek Dominiak odbiera  zaświadczenie stwierdzające wybór 

na stanowisko Burmistrza Bisztynka  
Ślubowanie  Burmistrza Bisztynka Pana Marka Dominiaka  

Burmistrz Bisztynka podczas przyjmowania gratulacji  
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   Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu,            Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych     

   Finansów i Gospodarki Komunalnej        Środowiska i Porządku Publicznego         

   

   1. IRENA SUJETA- PRZEWODNICZĄCA                1. IWONA OLEKSIK- PRZEWODNICZĄCA      

   2.  WANDA TUMICZ- ZASTĘPCA                 2.  TOMASZ ZWIERZCHLEWSKI- ZASTĘPCA 

   3. ZBIGNIEW DROZDOWSKI                  3. ANNA KIEŁPIŃSKA    

   4.  ARTUR MIC                                         4. GRZEGORZ BORECKI 

   5.  MARLENA STASZEWSKA                              5.  ANETA JACHOWICZ 

Skład stałych Komisji Rady Miejskiej VII kadencji 

 

Podziękowania dla P. Zbigniewa Filipczyka składali przedstawiciele RM i Burmistrz Bisztynka  

Od lewej : Zastępca Burmistrza Bisztynka P. Włodzimierz Mońka, Burmistrz Bisztynka P. Marek Dominiak, Przewodniczący Rady Miejskiej  

P. Zbigniew Drozdowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: P. Tomasz Zwierzchlewski i P. Grzegorz Majewski.  
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   Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Wdrażania               Komisja Rewizyjna  

   Strategii Zrównoważonego Rozwoju  GiM      

 

  1. GRZEGORZ MAJEWSKI– PRZEWODNICZĄCY                  1. WANDA TUMICZ- PRZEWODNICZĄCA 

  2.  STANISŁAW MALINOWSKI– ZASTĘPCA                     2. MARLENA STASZEWSKA– ZASTĘPCA 

  3.  TERESA CZAMLET               3. IRENA SUJETA– SEKRETARZ 

  4.  MARCIN MATEJUNAS                 4. ANNA KIEŁPIŃSKA  

  5. SEBASTIAN ŚLUBOWSKI               5. STANISŁAW MALINOWSKI 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tradycyjnie jak co roku Starostwo Powiatowe zor-

ganizowało galę „Wolontariusze Roku 2014” w trakcie której wyróżniono aktywne osoby poświęcające swój czas oso-

bom potrzebującym. Nagrodzono wolontariuszy z miasta i gminy  oraz powiatu bartoszyckiego. 

Wolontariuszami  z terenu Gminy i Miasta Bisztynek wyróżnionymi w tym roku zostali:  

     Pani Halina Symanowicz 

     Pani Zdzisława Mieczkowska  

     Pani Justyna Kędra  

     Pani Katarzyna Ziejło  

     Pani Barbara Gudrian-Siedlanowska  

     Pan Grzegorz Moskalik  

     Pan Jan Capłap  

     Pan Jan Ptaszyński  

     Pan Grzegorz Bugaj 

Na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury nagrody  

w postaci pamiątkowych grawertonów wręczyła  

Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Zawistowska.  

Wszystkim obecnym na uroczystości czas umilił program artystyczny, po którym zaproszono na słodki poczęstunek. 

Wolontariuszom z Gminy i Miasta Bisztynek dziękujemy za to, że jesteście i że działacie oraz życzymy Wam satysfakcji 

z podejmowanych działań i skutecznego zarażania pozytywną postawą innych osób. 

 

Od lewej: P. Grzegorz Bugaj, P. Jan Ptaszyński, P. Grzegorz Moskalik, P. Barbara Gudrian-Siedlanowska, P. Halina Symanowicz,  

P. Zdzisława Mieczkowska, P. Justyna Kędra, P. Krystyna Zawistowska, P. Katarzyna Ziejło.  
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Narodowe Święto Niepodległości w Ośrodku Kultury i Aktywności  

Lokalnej w Bisztynku 

 11 listopada w sali widowiskowej Ośrodka Kultury uczczono 

96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Burzliwą 

historię naszej ojczyzny, przeplataną wierszami i współcze-

snymi pieśniami patriotycznymi, zaprezentowali gimnazjaliści 

w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez Toma-

sza Zwierzchlewskiego. Licznie zgromadzona na sali publicz-

ność nie kryła wzruszenia oglądając prezentację multimedial-

ną poświęconą zarówno dziejom Polski jak i naszej małej, 

lokalnej ojczyzny. 

 Po występach młodzieży na scenie zaprezentował się zespół 

wokalny Mozaika, który wykonał doskonale wszystkim znane 

pieśni patriotyczne min. „Przybyli ułani”, „Pierwsza Brygada” 

czy „Niepodległa”. Owacjami na stojąco nagrodzono Annę 

Fedorowicz, Tomasza Stroynowskiego i saksofonistę Roberta 

Tokarskiego po koncercie zatytułowanym „Wspomnienie”,  

w którym zaprezentowali nie tylko utwory Anny German, ale 

również Ewy Demarczyk i Kaliny Jędrusik. Popłynęła nie jedna 

łza gdy Anna Fedorowicz swym niesłychanie ujmującym gło-

sem, do złudzenia przypominającym Annę German śpiewała 

„Tańczące Eurydyki” czy „Człowieczy los”. Artyści niektórym 

ze zgromadzonych na sali pozwolili powrócić w czasy młodo-

ści, kiedy po raz pierwszy z radioodbiorników płynęły dźwięki 

tych największych przebojów i kiedy słowo wolność i niepod-

ległość nie zawsze miało to samo znaczenie co obecnie.  

 Fot. A.Grabowski 

Fot. A.Grabowski 

„W drodze do wolnej Polski” – montaż słowno-muzyczny w Szkole  

Podstawowej w Bisztynku 

7 listopada 2014r. w naszej placówce miał miejsce uroczysty apel 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Uczniowie  klasy Va oraz dziewczęta z zespołu wokalnego zapre-

zentowały montaż słowno-muzyczny pt. „W drodze do wolnej 

Polski”. 

Całej społeczności  szkolnej zgromadzonej w sali gimnastycz-

nej  w ciekawy sposób przedstawiono  najważniejsze wydarze-

nia  z historii naszego kraju od momentu pierwszego rozbioru 

(1773r.)  do 1918 roku. Przybliżono również  sylwetki sławnych 

Polaków, m.in. Tadeusza Kościuszki, Józefa Wybickiego czy Józefa 

Piłsudskiego. Uczniowie przypomnieli także ważne informacje o 

symbolach narodowych (flaga, godło i hymn państwowy) oraz ich 

poszanowaniu. Nad przygotowaniem apelu czuwały panie Marzena Magdziarz i Alicja Iwanyk. 

Dzień Wolontariusza i Mikołajki w OKiAL  

 W sobotę 6 grudnia w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z 

okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariusza, święta które 

przypada na dzień 5 grudnia.  

Przy wspólnym stole zastawionym słodkościami wolontariusze dzia-

łający przy OKiAL otrzymali legitymacje ,ustalono dalszy plan dzia-

łania i dzielono się nowymi pomysłami na przyszłość.  

Po spotkaniu z wolontariuszami nadszedł czas spotkań najmłod-

szych mieszkańców z Mikołajem, który przybył do ośrodka ok. 

godz.16. „Zimowe” zabawy i konkursy przeznaczone dla dzieci, 
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mam, babć, dziadków i starszego rodzeństwa umiliły i uatrakcyjniły oczekiwanie na najważniejszego gościa wieczoru. 

Należy wspomnieć ,że ku wielkiemu zaskoczeniu organizatorów największą frajdą dla najmłodszych były zabawy i kon-

kursy z gazetą w roli głównej. Z chwilą przybycia Mikołaja wszystko kręciło się wokół wspólnych pląsów ,śpiewów i 

objadania się słodkościami, którymi hojnie obdarowywał przybyłych „Święty”. 

Pasowanie na przedszkolaka w punkcie  

przedszkolnym w Sątopach  

14.11.2014 r. w Punkcie Przedszkolnym w Sątopach odbyła się uroczy-

stość Pasowania na Przedszkolaka. Była to pierwsza taka wyjątkowa uro-

czystość w życiu dzieci i przedszkola. Odświętny strój, szarfa, a także wy-

strój sali podkreśliły doniosłość wydarzenia. Zanim dzieci oficjalnie zostały 

przedszkolakami, zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne rozwija-

ne do tej pory w przedszkolu przez panią Kasię i panią Emilkę. Po części 

artystycznej odbyło się oficjalne pasowanie na przedszkolaka przez panią  

Barbarę Zasada. Podczas uroczystości pasowania przedszkolaki swoim 

zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu. Małym „ Krasnoludkom” bacznie przyglądali się rodzice, 

pozostali zaproszeni goście, dzieci z klasy zerowej wraz z panią Ewą, oraz pani Dyrektor. Od dnia dzisiejszego grupa 

będzie nosiła nazwę „ Krasnoludki”. Po całej ceremonii i podziękowaniach wszyscy udali się na słodki poczęstunek, przy-

gotowany z ogromną pomocą rodziców. Ten dzień na długo zostanie w pamięci. / K. Wasyliszyn  

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Szkole Podstawowej  

w Sątopach 

20 listopada obchodziliśmy 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniej-

szego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Po raz pierwszy ten dzień obchodzony 

był w Polsce. W naszej szkole odbyły się z tej okazji zajęcia 

edukacyjne. Kto najlepiej zrozumie dziecko? Inne dziecko. 

Kierując się tym przekonaniem wychowawcy klas wybrali 

po dwie osoby z klas IV-VI, którzy zostali na ten dzień Am-

basadorami Praw Dziecka i przeprowadzili zajęcia eduka-

cyjne w klasach I-III. Wcześniej Ambasadorzy przeszli szko-

lenie, na którym pogłębili wiedzę na temat praw dziecka, 

oraz poznali umiejętność prowadzenia zajęć. Na ten jeden 

dzień stali się nauczycielami. Podczas zajęć uczniowie zasta-

nawiali się, co to znaczy mieć do czegoś prawo i dowie-

dzieli się, jakie prawa im przysługują. Zapoznali się również 

z wierszem pana Marcina Brykczyńskiego i zaprezentowali 

na plakacie znaczenie wybranych przez prowadzących po-

szczególnych praw. Klasa 1 została podzielona na dwie 

grupy. Pierwsza grupa zaprezentowała prawo dotyczące 

prywatności, które brzmiało tak:  „Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,  Mam też prawo do tajemnic i wła-

snego zdania.” , a druga grupa zobrazowała prawo do nauki i do zabawy : „Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zacieka-

wi, i mam prawo wybierać, z kim się będę bawić. Klasa II i III przedstawiły prawo do wolności od przemocy fizycznej, 

psychicznej oraz wyzysku: ” Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedo-

brego” oraz „Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.” Na 

koniec zajęć uczniowie otrzymali książeczki z kolorowankami oraz  informacjami dotyczącymi praw dziecka, w których 

mogli znaleźć również telefony, pod którymi można szukać pomocy . Podczas gdy uczniowie z młodszych klas zdobywali 

wiedzę na temat swoich praw, uczniowie z klas starszych, również nabywali nowych umiejętności i mogli sprawdzić się 

w nowej roli. Zgodnie uznali, że praca nauczyciela jest bardzo ciężka, ale po uśmiechach dzieciaków można stwierdzić, 

że odnieśli swój pierwszy sukces pedagogiczny. Pokazało to im również, że najważniejszym prawem, które tak samo 

należy się dziecku, jak i dorosłemu jest prawo do szacunku. Aby lepiej nam się żyło, i skuteczniej współpracowało musi-

my się wzajemnie szanować i przestrzegać naszych praw. I to było najważniejsze przesłanie tego dnia. 

Gratuluję i dziękuje za zaangażowanie w akcję Ambasadorom Praw Dziecka: Mai Krysińskiej, Wiktorii Waliszewskiej, 

Klaudii Markowskiej, Karolowi Tomaszewicz, Igorowi Panfil, Denisowi Kuźlik, Maurycemu Kędra oraz Filipowi Szkudla-

rek.   

Serdecznie dziękuje pracownikom Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct z Olsztyna, za przysłanie materiałów 

edukacyjnych, dzięki którym zajęcia były atrakcyjne. Dziękuje wychowawcom klas za pomoc w organizacji i przebiegu tej 

uroczystości.  / A. Jankiewicz  



Str. 9 WYDARZENIA 

Jesień w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku  

Zapraszamy na relację z uroczystości i ważniejszych wyda-

rzeń, które odbyły się jesienią w Przedszkolu samorządowym 

w Bisztynku 

Wrzesień w naszym przedszkolu jest miesiącem, w którym szczegól-

ny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, dlatego 26 września 2014r.  

odbyło się spotkanie z st. asp. Krzysztofem Szymczakiem  

z Komisariatu Policji w Bisztynku. Dzieciaki z wielkim zainteresowa-

niem słuchały tego, co mówił policjant. Dowiedziały się przede wszyst-

kim jak bezpiecznie poruszać się po drodze, właściwie zachowywać się 

w pojazdach i poznały zasady ograniczonego stosunku do obcych. 

Październik 3 października 2014 r. przedszkolaki po raz kolejny włą-

czyły się do  Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”, tym razem 

pod hasłem „Turysto szanuj środowisko !”. W naszym przedszkolu po 

raz pierwszy 6 października 2014 r. odbyło się” Spotkanie z pszcze-

larką” – p. Bożeną Dąbrowską z Sułowa. Dzieci miały możliwość zo-

baczyć jak wygląda ul, żywe pszczoły w ramce hodowlanej, plastry mio-

du, mateczniki, akcesoria i drobny sprzęt pszczelarski. Najsłodszym 

momentem była degustacja miodu. Z kolei 15pażdziernika 2014 r. od-

była się uroczystość ogólno przedszkolna „Pasowanie na przed-

szkolaka”, na którą zostali zaproszeni rodzice i przedstawiciele pla-

cówek współpracujący z naszym przedszkolem.  Podczas uroczystości 

wszystkie grupy zaprezentowały programy artystyczne, do których 

przygotowywały się wcześniej, pod kierunkiem swoich wychowaw-

czyń. Najważniejszym dla dzieci momentem było złożenie przyrzecze-

nia i samo pasowanie” zaczarowanym ołówkiem” przez panią dyrektor. 

Po raz drugi 22 października 2014 r. obchodziliśmy „Święto mar-

chewki”. Przedszkolaki przebrane na pomarańczowo, w przystrojo-

nych „marchewkowo” salach, uczyły się zdrowego odżywiania. Celem 

tego dnia było promowanie spożywania warzyw i owoców, jako darów 

natury na przykładzie  marchewki.  Ten dzień był wyjątkowy-

witaminowo- pomarańczowy!  Pełen atrakcji przygotowanych przez 

wychowawczynie m.in. zabawy sprawnościowe z marchewką, zabawy i 

tańce integracyjne przy muzyce mechanicznej, śpiewy piosenek i recy-

tacja wierszy o warzywach, scenki z warzywami. 

Listopad W dniu 7 listopada 2014 r. przedszkolaki, aby uczcić 96 

rocznicę „Odzyskania niepodległości przez Polskę”, przygotowa-

ły pod kierunkiem swoich wychowawczyń program programy arty-

styczne o treści patriotycznej, m.in. montaże słowno-muzyczne-

ruchowe, tańce oraz teatrzyk „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie i bia-

łym orle”. 25 listopada  2014 r. obchodziliśmy „Święto Pluszowego 

Misia”. Tego dnia każdy przedszkolak przekroczył próg przedszkola 

trzymając w rączce swojego ulubionego misia. W trakcie zabawy, każ-

dy dumnie opowiadał o swoim misiu. W tym dniu dzieci także wysłu-

chały historii „Skąd się wziął pluszowy misiak?”, brały udział w kon-

kursach sprawnościowych, degustowały przysmak misia-miód, rozwią-

zywały zagadki, układały „misia” z puzzli, śpiewały o nim piosenki, recy-

towały wiersze. słuchały literatury. Dnia 28 listopada 2014 r. w naszym 

przedszkolu były wróżba i świetna zabawa. Zabawa andrzejkowa 

odbywała się w poszczególnych salach-pięknie wystrojonych na tą oko-

liczność. Wychowawczynie przygotowały dla dzieci mnóstwo atrakcji 

związanych z tradycją Św. Andrzeja. W zabawach przewodziły wróż-

by : min. „marsz butów, „losowanie zawodów”, „wróżba z papierowe-

go serca”, „wirująca butelka”, „wiązanie i rozwiązywanie supła”, 

„wróżba z monet”, „wróżba z jabłka”. Główną atrakcją było lanie wo-

sku przez dziurkę do klucza i wróżenie z „zaczarowanej kuli”. Ponadto 

dzieci uczestniczyły w zabawach sprawnościowych, kolorowały 

„czarownicę”.  Przerywnikiem były tańce i śpiewy. Słodki poczęstunek 

dla dzieci został zakupiony przez rodziców. / H. Meszko  

Spotkanie z policjantem  

Sprzątanie świata 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę 

Święto marchewki  



Str. 10 SPORT 

Dnia 17 listopada członkowie koła PCK zorganizowali szkolny turniej piłki siat-

kowej. Do rywalizacji zgłosiły się 4 drużyny składające się z uczniów klas dru-

gich i trzecich naszego gimnazjum oraz nauczycieli. Po zagraniu kilku meczy 

wyłoniono zwycięzcę turnieju.  

Klasyfikacja przedstawia się następująco: 

  

I miejsce - drużyna "Patrejko i Partnerzy" 

II miejsce - drużyna "FC Wczorajsi" 

III miejsce - drużyna " Aga Team" 

IV miejsce - drużyna "Legia Romka" 

  

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju, a zwłaszcza nauczycielom, 

którzy włączyli się do rozgrywek. Ich imiona są obecne w nazwach poszczegól-

nych drużyn. Turniej sędziował p. K. Rękawek.  

To wydarzenie sportowe było akcją promującą aktywny styl życia, a jednocze-

śnie warunkiem przystąpienia członków koła do Olimpiady Rejonowej.  

 B. Majewska 

 

www.bisztynek-ugim.bip-wm.pl 
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Gimnazjaliści z Bisztynka mistrzami  w sztafecie przełajowej  

23.10.2014 roku w Smolajnach odbyły się Mistrzostwa 

Województwa LZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych.  

 

Gimnazjum w Bisztynku reprezentowały 3 drużyny dziew-

cząt (4x800m - wg. czasów biegnących było około 630m) i  

2 zespoły chłopców (4x1000m - wg. czasów biegnących 

około 850m). 

 

Rewelacyjnie spisał się pierwszy zespół chłopców, który 

wśród 15 zespołów okazał się najlepszy i w pięknym stylu 

zdobył tytuł Mistrzów Województwa.   

 M. Dominiak 

Turniej Piłki siatkowej PCK w Gimnazjum 

 Publicznym w Bisztynku  


