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Wszystkiego co najlepsze 
na Święta Wielkiej Nocy, 
wiosennych nastrojów, 

ciepłej, radosnej atmosfery, 
miłych spotkań z Najbliższymi 

oraz smacznego jajka 
i mokrego Lanego Poniedziałku 

życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Filipczyk 

Burmistrz Bisztynka 
Jan Wójcik 

 W roku 2005 tytuł honorowego 

obywatela otrzymała Pani Marianna 

Domżalska wieloletni Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego, zaś w 2006 roku Pan 

Andrzej Ryński były Marszałek Woje-

wództwa Warmińsko- Mazurskiego. 

Pan Jarosław Wołejszo urodził się w 

Bisztynku w 1962r. Był uczniem Szkoły 

Podstawowej w Bisztynku i jak podkre-

ślał podczas swojego wystąpienia „To 

właśnie tu, w szkole w Bisztynku, rozbu-

Wręczono tytuł „Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Bisztynek”. 

24 stycznia 2014r. odbyła się uro-

czystość wręczenia tytułu 

„Honorowy Obywatel Gminy i 

Miasta Bisztynek”, tytuł ten został 

nadany po raz trzeci w historii 

gminy i miasta. Tytuł Honorowe-

go Obywatela jest zaszczytnym 

dowodem uznania i wdzięczności 

władz i mieszkańców dla osób o 

szczególnie trwałym wkładzie w 

historię, rozwój i promocję Gminy 

i Miasta Bisztynek. Na wniosek 

Burmistrza Bisztynka Jana Wójci-

ka Rada Miejska w Bisztynku nada-

ła tytuł Honorowego Obywatela 

Panu płk prof. dr hab. inż. Jarosła-

wowi Wołejszo Dziekanowi Wy-

działu Zarządzania i Dowodzenia 

Akademii Obrony Narodowej. 

(od lewej) J.Wójcik, E.Banaszkiewicz, K.Zawistowska, 

J.Wołejszo, I.Banach, M. Gutkowska, Z.Filipczyk 
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dzono we mnie potrzebę zgłębiania wiedzy i za to 

serdecznie dziękuję mojej wychowawczyni.” Wy-

rażając swoją wdzięczność wychowawczyni Pani 

Danucie Garczyńskiej bukiet kwiatów.  

Burmistrz Bisztynka przedstawił życiorys Pana Ja-

rosława oraz jego powiązania z Bisztynkiem. Na-

stępnie Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 

Filipczyk odczytał Uchwałę w sprawie nadania ty-

tułu oraz wręczył Akta Nadania. Burmistrz Bisz-

tynka zaś dokonał dekoracji nominata medalem 

Honorowego Obywatela. Gratulacje i życzenia 

nominacji generalskiej złożył Jarosławowi Wołejszy 

gen dyw. dr Leszek Surawski dowódca 16 Pomor-

skiej Dywizji Zmechanizowanej. Gratulacje złożyli 

także zaproszeni goście. W programie uroczysto-

ści znalazła się prezentacja multimedialna na temat 

Bisztynka oraz występ artystyczny duetu „Bez Na-

zwy”. Miłą niespodzianką dla Pana Jarosława okaza-

ła się wystawa fotografii lat szkolnych przygotowa-

na przy udziale dawnych kolegów i koleżanek, któ-

rzy licznie przybyli na uroczystość. 

Jarosław uczęszczał do Szkoły Podstawowej w 

Bisztynku. Kolejne stopnie wiedzy zdobywał w 

Technikum Mięsnym w Ostródzie i dalej na uczel-

niach wojskowych. Mieszkając w Bisztynku był 

członkiem młodzieżowej drużyny OSP. W 1996r. 

zdobył tytuł zawodowego oficera dyplomowanego 

na kierunku dowódczo- sztabowym wojsk lądowych 

na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Obrony 

Narodowej w Warszawie. W 1998r. uzyskał stopień 

naukowy doktora nauk wojskowych specjalności 

dowodzenia tejże uczelni. Kolejny stopień jaki uzy-

skał to doktor habilitowany nauk wojskowych w 

specjalności dowodzenie. Uwieńczeniem Jego karie-

ry zawodowej jest nadanie tytułu naukowego profe-

sora nauk wojskowych. Jest absolwentem Wyższej 

Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Akademii 

Obrony Narodowej. Po ukończeniu z wyróżnieniem 

Akademii Obrony Narodowej został asystentem w 

Katedrze Taktyki Ogólnej, a następnie w Katedrze 

Dowodzenia i Łączności, gdzie obronił doktorat w 

dziedzinie nauk wojskowych. Pracował jako adiunkt 

w Instytucie Zarządzania i Dowodzenia Akademii 

Obrony Narodowej, następnie jako kierownik Za-

kładu Systemów dowodzenia i Metodyki Szkolenia 

Dowództw, Komendant Instytutu Zarządzania i Do-

wodzenia, Zastępca Komendanta- Prodziekan Wy-

działu Wojsk Lądowych, komendant- Dziekan Wy-

działu Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony 

Narodowej. 25 stycznia 2011r. z rąk Prezydenta RP 

otrzymał tytuł profesora nauk wojskowych. 
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Przebudowa ul. Kolejowej w Bisztynku ze „Schetynówki”  

Dzięki skutecznym działaniom 

Burmistrza Bisztynka i pozyskaniu środków z Narodo-

wego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój wykonana 

zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 1571 N 

wraz z budową zatoki autobusowej w obrębie kom-

pleksu szkolonego – ul. Kolejowa w Bisztynku. 

Po przeprowa-

dzeniu przetar-

gu nieograniczo-

nego, w dniu 04 

kwietnia 2014r. 

Burmistrz Bisz-

tynka podpisał 

umowę z wyko-

nawcą zadania 

firmą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. 

z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. 

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa 

jezdni, budowa chodnika, budowa zatoki autobusowej 

z peronem, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

Dodatkowo, wymienione zostaną przy tej ulicy lampy, 

będące własnością Gminy Bisztynek, na stylowe, suk-

cesywnie wymieniane w mieście. 

Inwestycja będzie realizowana w okresie od czerwca 

do końca sierpnia 2014r. 

Teren inwestycji przebiega w bezpośrednim sąsiedz-

twie kompleksu szkolnego, z uwagi na bezpieczeństwo 

dzieci i młodzieży Burmistrz podjął decyzję, aby część 

inwestycji dotycząca przebudowy jezdni była realizo-

wana po zakończeniu roku szkolnego.  

Wartość poprzetargowa to 484 tys. zł., w tym ze 

„Schetynówki” 242 tys. zł, - pozostała część sfinanso-

wana zostanie w połowie przez Powiat Bartoszycki i 

Gminę Bisztynek. 

W tym miejscu, należy wspomnieć, że Burmistrz 

Bisztynka podjął dalsze rozmowy z Zarządem 

Powiatu Bartoszyckiego, aby wspólnie remon-

tować kolejną drogę powiatową – ulicę Sportową. 

Wstępne rozmowy zakończyły się sukcesem. Powiat 

przygotowuje dokumentację. Tym samym, jest szansa, 

aby Gmina Bisztynek wnioskowała o środki na ulicę 

Sportową w kolejnej edycji „Schetynówek”. 

Rusza przebudowa targowiska w Bisztynku 

21 marca b.r. w Urzę-

dzie Marszałkowskim 

w Olsztynie miało 

miejsce uroczyste pod-

pisanie umowy na dofi-

nansowanie z PROW 

2007 – 2013 w ramach 

działania „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” operacji 

„Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku”. Plano-

wane dofinansowanie to 1 mln. zł. 

W dniu 26 marca br., po prze-

prowadzeniu przetargu nieograni-

czonego, dokonano otwarcia 

ofert na realizację powyższego 

zadania. Przetarg wygrała firma 

Usługi Budowlano Instalacyjne 

Piotr Pachucki z Biskupca. Umo-

wa z Wykonawcą podpisana zo-

stała 11 kwietnia 2014 roku. 

W ramach zadania zostanie wy-

konanych zostanie 7 zadaszonych 

wiat handlowych, budynek wc z zapleczem socjal-

nym, cały teren wyłożony zostanie kostką polbruk, 

urządzona zostanie zieleń, wykonane będzie oświe-

tlenie, a także ogrodzenie, maskujące nieestetyczne 

budynki gospodarcze, położone wokół rynku. 

Inwestycja, ze względu na położenie w strefie kon-

serwatorskiej, realizowana będzie pod nadzorem 

archeologicznym – Adam Mackiewicz prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą ARCHEO – ADAM. 

Nadzór inwestorski 

sprawował będzie Bro-

nisław Tomkowicz 

prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą 
NADZÓR I PROJEKTO-

WANIE. 

W dniu 15 kwietnia 

przekazany został plac budowy. Zakończenie realizacji 

inwestycji planowane jest do dnia 25 sierpnia 2014r. 

Wartość poprzetargowa robót to 1 mln. 535 tys. zł. 

Ze względu na przebudowę, od 23 kwietnia br. planuje się przeniesienie targowiska na plac przy skrzyżo-

waniu ulic Krótkiej i Findera, naprzeciwko obecnego targowiska. 
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Powstanie turystyczny szlak pieszy, łączący Sątopy i Sątopy - Samulewo 

5 marca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie 

Burmistrz Bisztynka podpisał umowę na dofinansowa-

nie z PROW 2007 – 2013 w ramach Lokalnej Grupy 

Działania „Warmiński Zakątek” operacji „Turystyczny 

szlak pieszy w Gminie Bisztynek”.  

Przedmiotem projektu jest remont ciągu pieszego 

zlokalizowanego między miejscowościami Sątopy i 

Sątopy – Samulewo o długości około 1km i szeroko-

ści 1,5m.  

Planowane dofinanso-

wanie to 179 tys. zł.  

Przeprowadzony został już przetarg nieograniczony. 

Otwarcie ofert odbyło się 11.04.2014r.  
Wyłoniony wykonawca powinien zrealizować przed-

sięwzięcie do końca lipca br.  

Kolejne urządzone tereny zielone w Bisztynku 

18 marca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olszty-

nie Burmistrz Bisztynka podpisał umowę na dofinan-

sowanie z PROW 2007 – 2013 w ramach Lokalnej 

Grupy Działania „Warmiński Zakątek” operacji 

„Turystyczne zagospodarowanie Gminy Bisztynek poprzez 

modernizację przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w 

Bisztynku”. Planowane dofinansowanie to 25 tys. zł. 

Projekt zakłada całościowe zmodernizowanie istnieją-

cego skweru poprzez remont istniejących alejek spa-

cerowych, remont chodnika o dł. 60 m, odtworzenia 

istniejących trawników, dokonanie nasadzeń materia-

łem roślinnym wie-

loletnim oraz zakup 

i montaż ławek par-

kowych i koszy na 

śmieci.  

Obecnie przygoto-

wywany jest prze-

targ. Planowany 

termin zakończenia 

realizacji projektu 

to wrzesień 2014. 

Logo i hasło promocyjne Gmina Bisztynek 

18 marca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olszty-

nie Burmistrz Bisztynka podpisał kolejną umowę na 

dofinansowanie z PROW 2007 – 2013 w ramach Lo-

kalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” operacji 

„Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym 

działaniem rozwoju turystycznego”.  

Projekt zakłada kompleksowe opracowanie reklamy 

w postaci projektu graficznego loga i hasła promocyj-

nego Gminy Bisztynek wraz z Księgą Identyfikacji Wi-

zualnej. Zostanie zaprojektowany papier firmowy 

Gminy Bisztynek oraz opracowane i wydane informa-

tory Gminy Bisztynek w postaci składanych map. Zo-

staną zakupione materiały promocyjno – reklamowe 

takie jak: baner reklamowy, roll-up i inne drobne ma-

teriały reklamowe. 

Wszystko zostanie 

opatrzone zapro-

jektowanym logiem 

i hasłem.  

Planowane dofinan-

sowanie to 21 tys. 

zł. Przewidywany 

termin zakończenia 

realizacji projektu 

to czerwiec 2014. 

Rozdział sieci wodociągowej w Paluzach  

W dniu 4 kwietnia br. Podpisana została umowa z 

Grzegorzem Pokorskim prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Inży-

nierii Środowiska na wykonanie dokumentacji projek-

towo – kosztorysowej dotyczącej rozdziału sieci wo-

dociągowej w Paluzach. Obecnie część mieszkańców 

zaopatrywanych jest w wodę przez Spółkę Paluzy – 

koszty dostawy przekraczają znacznie przychody po-

chodzące z opłat za wodę, wnoszonych przez tych 

mieszkańców do ZGKiM w Bisztynku. Dokonanie 

rozdziału sieci pozwoli na uporządkowanie kosztów 

wodociągów.  
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Uczniowie ze szkoły w Sątopach otrzymali wspaniały 

świąteczny prezent – długo oczekiwany plac zabaw.  

Złożony przez Gminę Bisztynek projekt pt. ”Plac za-

baw przy szkole w Sątopach – bezpieczne przerwy i 

popołudnia –miejsce integracji dzieci i rodziców” uzy-

skał dofinansowanie z PROW 2007 – 2013 w ramach 

Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”  

W wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 

20.03.2014r. wyłoniono wykonawcę – firmę „Apis”. 

Umowę z firmą podpisano 4 kwietnia br., a już 12 

kwietnia rozpoczęły się prace na placu przy szkole. 14 

kwietnia nastąpił jego odbiór. Całkowity koszt budowy 

placu to 23 tys. zł. Plac zabaw składa się z następują-

cych elementów: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, 

huśtawki metalowej z dwoma siedziskami, huśtawki 

„ważki”, karuzeli tarczowej, sześciokątu wielofunkcyj-

nego ze ścianką wspinaczkową i przeplotnią z lin. Już 

po świętach uczniowie będą mogli czynnie i zdrowo 

spędzać czas na placu zabaw. 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach 

Kolejne projekty Gminy Bisztynek pozytywnie ocenione w LGD 

„Warmiński Zakątek” . 

W marcu b.r. pozytywnie ocenione zostały składane 

przez Burmistrza Bisztynka do Lokalnej Grupy Działa-

nia „Warmiński Zakątek” wnioski o wybór projektu 

do realizacji w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju – 

projekt pn. „Renowacja nawierzchni placu przestrzeni 

publicznej w Sątopach” uzyskał pozytywną ocenę LGD i 

znalazł się na poz. 3, a „Wzrost atrakcyjności tury-

stycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie 

miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowo-

ści Sątopy-Samulewo – wykonanie siłowni zewnętrz-

nej” znalazł się na liście rankingowej poz. 4. 

Realizacja pierwszego z wymienionych projektów po-

zwoli na utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej 

w Sątopach o powierzchni 332 m2. Planowane dofina-

sowanie to 25 tys. zł. 

Drugi z wymienionych projektów obejmuje wykona-

nie siłowni zewnętrznej. Realizacja projektu pozwoli 

na zagospodarowanie miejsca nieopodal sceny letniej 

w Sątopach - Samulewie i zamontowanie urządzeń 

przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

Planowane dofinasowanie to 25 tys. zł. 

Kolejne, nowe lampy uliczne w Bisztynku  

Rozpoczęty w 2013 roku proces wymiany lamp ulicznych w Bisztynku spotkał się z bardzo pozytyw-

nym odbiorem mieszkańców, tym samym, w bieżącym roku Burmistrz Bisztynka podjął decyzję o 

wymianie kolejnych lamp.  

Pierwsze nowe lampy ustawiono już przy Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej. Kolejne, wymie-

nione zostaną częściowo przy remontowanej ul. Kolejowej oraz przy Placu Wolności, wzdłuż ul. Ko-

ściuszki – od „Marysieńki” do Urzędu, a także dokończona zostanie wymiana przy ul Buczka. 
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Prace konserwatorsko – restauratorskie Bramy Lidzbarskiej 

Burmistrz Bisztynka podjął starania o pozyskanie kolejnych 

środków finansowych na remont Bramy Lidzbarskiej.  

Złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac kon-

serwatorskich i restauratorskich elewacji i stolarki ze-

wnętrznej Bramy Lidzbarskiej (XV/XVI wiek) - program 

Dziedzictwo kulturowe 2014 - priorytet 1 Ochrona zabyt-

ków został rozpatrzony pozytywnie. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję 

o zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie na ochronę 

zabytków i opiekę nad zabytkami kwoty w wys. 100 tys. zł z 

przeznaczeniem na realizację zadania pn. Brama Lidzbarska

( XV/XVI) prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i 

stolarki zewnętrznej”.  

W tym miejscu, należy przypomnieć, że po zniszczeniach 

spowodowanych gradobiciem z 4 lipca 2012 roku, dzięki 

wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazur-

skiego, przeprowadzone zostały prace konserwatorko – 

restauratorskie dachu bramy. Był to I 

etap prac, przywracających dawną 

świetność zabytku. 

Obecny etap zakłada wykonanie elewa-

cji oraz wymianę i odtworzenie stolarki okiennej i drzwio-

wej. 

Na wykonanie powyższych prac już przeprowadzony został 

przetarg – w dniu 11 kwietnia br. nastąpiło otwarcie ofert. 

Obecnie trwa procedura weryfikacji.  

Przewidywany termin realizacji to sierpień 2014 roku.  

W kolejnym, obecnie przygotowywanym do realizacji eta-

pie, przewiduje się wykonanie prac wewnątrz Bramy – Bur-

mistrz Bisztynka podejmować będzie dalsze starania o pozy-

skanie w ramach tego samego programu dotacji z MKiDN. 

Ostatnim etapem będzie zagospodarowanie otoczenia. 

Jesteśmy przekonani, że odrestaurowana Brama Lidzbarska 

stanie się kolejną, chlubną wizytówką Bisztynka. 

Ośrodek Kultury i Biblioteka w starej – nowej siedzibie  

W dniu 25 kwietnia br. nastąpi uroczyste otwarcie Ośrod-

ka Kultury i Aktywności Lokalnej oraz Biblioteki Publicznej 

w Bisztynku 
 Projekt przebudowy zdegradowanego obiektu 

wykonany został w 2010 roku za kwotę 60 tys. zł. Od tego 

też roku, Gmina Bisztynek poszukiwała możliwości pozy-

skania środków zewnętrznych na wykonanie przebudowy. 

Gradobicie 04.07.2012 roku i zniszczenia nim spowodowa-

ne w obiekcie instytucji kultury, przeważyły o podjęciu 

przez Burmistrza Bisztynka ryzykownej wówczas decyzji o 

rozpoczęciu prac remontowych, zgodnie z wcześniej wyko-

nanym projektem. Gmina w zasadzie nie miała większych 

środków finansowych, które mogłaby przeznaczyć na ten 

cel.  

Uzyskane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z do-

tacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki w 

wysokości 222 tys. zł były przysłowiową „kroplą w morzu”. 

Dzięki życzliwości Marszałka Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego Jacka Protasa oraz Samorządu Województwa 

i wsparciu w wysokości 434 tys. zł możliwe stało się rozpo-

częcie w 2012 roku gruntownych prac modernizacyjnych. 

Wykonano wówczas prace remontowe dachu oraz elewa-

cji i stolarki zewnętrznej. 

Złożony w 2012 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowa-

nie kolejnego etapu remontu, rozbudowy i wyposażenia 

instytucji kultury - program Rozwój infrastruktury kultury 

został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w 

wysokości 400 tys. zł. 

Tym samym, możliwe stało się dokończenie w 2013 roku 

prac wewnątrz budynku - wykonano wszelkie roboty bu-

dowlane ścian, podłóg, 

poszczególnych pomiesz-

czeń oraz instalacji we-

wnętrznych, a także zain-

stalowano kurtyny i kulisy. 

W 2014r. zakupiono do 

całego obiektu nowe wy-

posażenia, na który pozyskano kolejne środki z Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Łącznie na realizację zadania w całym okresie począwszy od 

2010 r., w którym wykonano projekt budowlany, wydatko-

wano 2 mln. 358 tys. zł. - zł w tym środki pozyskane z Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 822 

tys. zł, środki przekazane przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w wys. 434 tys. zł. środki przeka-

zane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pochodzą-

ce z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych w kwocie 222 tys. zł. oraz środki własne 

gminy w wysokości 880 tys. zł.  
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Sportowcy 2014 
15 lutego 2014r. w Bartoszycach odbyła się Gala 

Sportu 2014, podczas której nagrody odebrali wy-

różniający się sportowcy, trenerzy i działacze. W 

15 już plebiscycie Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik 

uhonorował P. Kamila Rudzkiego oraz P. Grzego-

rza Kalinowskiego. 
Pan Grzegorz Kalinowski – pełni funkcję Wicepre-

zesa Ludowego Klubu Sportowego „ORKAN” 

Sątopy. Jako osoba posiadająca uprawnienia in-

struktora piłki nożnej, organizuje zajęcia propagu-

jąc aktywne formy spędzania czasu wolnego. Po-

nadto aktyw-

nie wspiera 

Szkołę Pod-

stawową w 

Sątopach, 

czemu dał 

wyraz anga-

żując się w 

pozyskanie 

Kamil Rudzki – lekkoatleta –  to utalentowany 

mieszkaniec Bisztynka, który swoje pierwsze sukce-

sy sportowe zdobył jako uczeń Gimnazjum Publicz-

nego w Bisztynku, obecnie uczy się w I klasie Tech-

nikum Samochodowego w Olsztynie, nadal trenuje 

lekkoatletykę. 

W kategorii gimnazjów, zdobył 3 złote i 1 brązowy 

medal Mistrzostw Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w biegu na 100m i w sztafecie 4x10-

0m, przyczyniając się do zakwalifikowania drużyny 

Gimnazjum z 

Bisztynka do 

Mistrzostw 

Polski. Od paź-

dziernika 2013 

roku trenuje w 

AZS UWM 

Olsztyn. 

Jubileusz Klubu Morsów „Przerębel” im. Krzysztofa Matysiaka w Bisztynku  

1 marca 2014r. bisztynecki Klub Morsów ob-

chodził 10. rocznicę powstania. W Jubileuszu 

udział wzięli członkowie z zaprzyjaźnionych 

klubów oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy. 

Wszystkich morsów, gości oraz przybyłych mieszkań-

ców powitał Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik. Następ-

nie przedstawił historię Klubu Morsów i wręczył pa-

miątkowy grawerton. „Wszystko zaczęło się dokład-

nie 10 lat temu od pomysłu Ś.P. Krzysztofa Matysiaka. 

Krzysztof zaraził pomysłem stworzenia klubu morsów 

Marka Dominiaka oraz Grzegorza Kwakszysa - dzien-

nikarza Gońca Bartoszyckiego i Wiesława Duszę - 

mieszkańca Gorlic, który wówczas przebywał w Bisz-

tynku. 29 lutego 2004 roku ci czterej panowie, w 

obecności wielu mieszkańców Bisztynka weszli do 

przerębla. Do przerębla, który stał się też symbolem i 

nazwą klubu.”- mówił Burmistrz Jan Wójcik. W dalszej 

części uroczystości Prezes Klubu P. Marek Dominiak 

wręczył Grzegorzowi Szmitowi pamiątkowy grawer-

ton za dziesięcioletnie użyczenie działki i stawu 

morsom. Następnie Burmistrz Jan Wójcik, wrzu-

cając kamień przywieziony z Mielna- stolicy Mor-

sów- dał znak wszystkim morsom do rozpoczęcia 

jubileuszowej kąpieli. Na amatorów zimnej wody 

oraz licznie przybyłych obserwatorów czekała go-

rąca grochówka i bigos przygotowane dzięki dofi-

nansowaniu Gminy Bisztynek, a także pierogi, kieł-

baski z ogniska oraz upieczony tucznik ufundowa-

ny przez innych sponsorów. Każdy z uczestników 

otrzymał pamiątkowy przypinek sponsorowany 

przez 

Gminę 

Biszty-

nek. 
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Dzień Kobiet w OKiAL 

7 marca w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w 

Bisztynku pod honorowym patronatem Burmistrza 

Bisztynka Jana Wójcika i Przewodniczącego Rady Miej-

skiej Zbigniewa Filipczyka odbyły się obchody Między-

narodowego Dnia Kobiet. Każda z Pań przybyłych do 

OKiAL otrzymała z rąk p.Subocza kwiatek i kupon 

rabatowy na kolację w Pałacu w Galinach. Podczas 

imprezy zaprezentowały się zespoły działające przy 

OKIAL: Wesołe Nutki, duet „Bez Nazwy” oraz zespół 

wokalny Mozaika. Po raz pierwszy na naszej scenie 

wystąpił młody gitarzysta i wokalista z Bartoszyc  Pa-

tryk Wasyliszyn. W atmosferę święta kobiet doskona-

le wpisali się przedstawiciele samorządu: Burmistrz Jan 

Wójcik i  zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Jerzy Subocz, którzy czytali złote myśli o  kobietach. 

Głównym punktem programu był profesjonalny pokaz 

kolekcji  znanej olsztyńskiej projektantki Barbary Cały, 

której kreacje prezentowały modelki, między inny-

mi  Kamila Mączarska i Agnieszka Jawiarczyk. Piękne 

suknie i futra były prezentowane w trzech wyjściach 

pokazowych, finał, utrzymywany w tajemnicy niemal 

do samego końca, był prawdziwym zaskoczeniem dla 

wszystkich. Na scenie  zaprezentowały się Panie będą-

ce na co dzień: Sekretarzem Gminy, Kierowniczką 

MOPS, Prezes ZGKiM, dyrektorkami SP w Grzędzie i 

Przedszkola w Bisztynku oraz dyrektorką OKiAL. To 

wyjście pokazowe nagrodzone zostało wielkimi brawa-

mi gdyż modelki w wieku 25+ okazały się stworzone 

do bycia na scenie. O wygląd wszystkich „dziewcząt” 

biorących udział w pokazie zadbała: Monika Czeczko 

która zrobiła fryzury oraz Marta Stankiewicz z firmy 

Bell dbająca o makijaż. Firma Bell, była również spon-

sorem zestawów kosmetycznych, które zostały rozlo-

sowane  wśród licznie przybyłej publiczności. 

Całą imprezę zakończyła konsumpcja czteropiętrowe-

go tortu ,który 

serwowany  był 

przez Burmistrza 

Jana Wójcika i 

Dyrektor 

OKiAL Magdale-

nę Gutkowską. 

ODBYŁY SIĘ MIEJ-

SKO-GMINNE ELI-

MINACJE KONKUR-

SU „KOCHAM POLSKIE PIOSENKI” 

Po przesłuchaniu 30 wokalistów Komisja w składzie : 

1.Magdalena Gutkowska, 2.Lidia Tomasik, 3.Joanna 

Drozdowska — postanowiła zakwalifikować do dalsze-

go etapu w Dobrym Mieście, w kategorii dzieci w wie-

ku przedszkolnym z Sątop: 

Zuzannę Murawską, Maję Poźniak, Ninę Kę-

dra, Nikolę Brzozowską 

z Bisztynka: Martynę Kozoń, Kingę Majew-

ską, Wiktorię Mrzygłód, Julię Żylińską, Nikolę 

Białousz 

W kategorii: uczniowie klas 

I-III  finalistką zosta-

ła Dagmara Lewandow-

ska i ona będzie reprezen-

tować Bisztynek w konkur-

sie w Dobrym Mieście. Dru-

gie miejsce zajął  Paweł 

Moskalik z SP w Sątopach. 

A m e l i a  S t a n k i e -

wicz śpiewająca w świetlicy 

środowiskowej w Sątopach 

została finalistką w kategorii 

klas IV-VI. Jury nagrodziło 

również  Zuzannę Błach-

nio z Sątop oraz Paulinę 

Machnacz i Olę Mic z 

Bisztynka. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upo-

minki, natomiast osoby nagrodzone i przedszkolaki 

nagrody ufundowane przez LGD w Dobrym Mieście. 

Posiedzenie Międzynarodowej Rady Kultury 

W dniach 12-14 marca 2014r w Telszaji na Litwie od-

było się posiedzenie Międzynarodowej Rady Kultury 

przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk. W 

spotkaniu jako członek zarządu uczestniczyła Magdale-

na Gutkowska, która na wyjazdową sesję Rady mającą 

na celu opracowanie dalszych, wspólnych polsko-

rosyjsko-litewskich działań w dziedzinie kultury zabrała 

duet wokalny  Bez Nazwy”. Oliwia Kuczyńska i Emilia 

Szum-

ska  wraz 

z zespo-

łem Bal-

biny z 

Malborka 

wzięły 

udział w 

prezenta-

cjach 

artystycznych zespołów z trzech sąsiadujących państw. 

Warsztaty ze zdobienia pisanek 

W ramach gminnego konkursu POPISOWE PISANKI 

w czwartek 3 kwietnia odbyły się warsztaty zdobienia 

jajek techniką haftu TEMARI.W zajęciach wzięło udział 

20 osób ,które mogły zapoznać się z tajnikami bardzo 

pracochłonnego ozdabiania pisanek styropianowych 

nićmi. Zajęcia poprowadziły Monika Sternik i Anna 

Baranaowicz z firmy ARIADNA z Łodzi. 
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Imprezy karnawałowe w Szkole Podstawowej w Bisztynku 

16 stycznia w naszej placówce odbyły się dwie zabawy karnawałowe. 
Pierwsza przeznaczona była dla uczniów z klas I-III. Rozpoczęła się o godzinie 

8.00 przedstawieniem przygotowanym przez artystów z Teatru Nieformalnego 

HEM z Olsztyna, które było wprowadzeniem do dalszej zabawy. Uczniowie prze-

nieśli się na  dwie i pół godziny w czasy Dzikiego Zachodu. Oprócz tańców w 

rytm kowbojskiej muzyki na uczniów czekało szereg konkursów, np. rzucanie 

lassem, przeciąganie liny. 
Druga impreza, przeznaczona dla uczniów starszych klas, rozpoczęła się o 15.30 

w sali gimnastycznej. W trakcie imprezy odbył się konkurs „Mam talent”, pod-

czas którego uczniowie z poszczególnych klas popisywali się przed kolegami i ko-

leżankami swoimi umiejętnościami. Emilka 

Brzozowska i Emilka Sadanowicz  z  Va 

śpiewały, Maciek Dupliki z IV b podbijał 

piłkę, dziewczęta z IVa tańczyły natomiast 

uczniowie klasy Vb wystąpili ze scenką 

„Randka w ciemno”. Poza tym wybrano 

Królową i Króla Balu. Zostali nimi: Kornelia 

Kobryń z klasy Va i Patryk Skura z klasy VI. 

Ferie w Szkole Podstawowej w Bisztynku 

W pierwszym tygodniu ferii w Szkole Podstawowej w Bisztynku zorganizo-

wano szereg atrakcji dla uczniów, którzy nie wyjechali poza miejsce swego za-

mieszkania. 
27 stycznia odbyły się  wycieczki do Olsztyna. Dwie grupy uczniów wybrały 

się do kina „Helios”, by obejrzeć film „Królowa Śniegu”. Po seansie młodsze 

dzieci udały się na spacer, by zwiedzać zabytki olsztyńskiej starówki. Starsi 

uczniowie pojechali do  mieszczącej się na Jarotach kręgielni „Family Bowling 

Center”. 
Dzień później dzieci z klas I-III  pojechały do bartoszyckiego hotelu „Bartis”, gdzie skorzystały z atrakcji na 

basenie. 

30 stycznia uczniowie z klasy IVa wraz z wychowawczynią zorganizowali sobie zimowe zabawy na śniegu. 
Ferie zakończył „Turniej tenisa stołowego” zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Od-

był się on 31 stycznia w sali gimnastycznej. Do udziału zgłosiło się 12 zawodników (4 chłopców i 12 dziew-

cząt). Chłopcy grali każdy z każdym, natomiast dziewczęta systemem „rosyjskim”, czyli do dwóch wygranych.  

Uczniowie SP w Sątopach oraz najmłodsze dzieci z Punktu Przedszkolnego przy szkole po raz pierwszy mieli 

okazję oglądać występy cyrkowe we własnej szkole. Swój program artystyczny zaprezentował dzieciom, ro-

dzicom i nauczycielom cyrk „Szok”. Wiele osób nigdy wcześniej nie 

uczestniczyło w takich występach. Wielkie wrażenie na wszyst-

kich zrobił akrobata chodzący na szczudłach i jeżdżący na rowerze z 

jednym kołem. Śmiech wywoływały występy klauna, a magik sprawił, że 

uczniowie śledzili jego poczynania z zapartym tchem. Adrenalinę pod-

niósł również wąż, którego uczniowie mogli pogłaskać.  Niezapomnianą 

atrakcją było to, że uczniowie także mogli brać udział w występach ar-

tystów, próbując swoich sił w jeździe na miniaturowym rowerze lub 

współpracując z magikiem. Występy  z pewnością na długo pozostaną 

w pamięci wszystkich.    

CYRK „SZOK” 
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Rozgrywki tenisowe w Bisztynku 
 W dniu 08.03.2014r. w hali gimnastycznej Gimnazjum Publiczne-

go w Bisztynku. przeprowadzono gminne eliminacje  w tenisie stołowym 

o ,,Puchar TVP Olsztyn’’. 
Klasyfikacja czterech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach 

wiekowych przedstawia się następująco:  
Gr. I-  2001 i młodsi [chłopcy] — 1. Wójcik Aleksander (Grzęda), 2. Furmaniuk Da-

mian (Grzęda), 3. Kozon Mateusz (Paluzy), 4. Muziński Cezary (Sątopy) [dziewczęta] — 

1. Młyńska Klaudia (Paluzy), 2. Rucińska Marta (Paluzy), 3. Wypyszczak Natalia (Pleśnik), 

4. Watros Agata (Pleśnik)   
Gr. II- 2000-1999 [chłopcy] - 1. Kamiński Paweł (Paluzy), 2. Depta Szymon (Paluzy), 3. 

Kulicki Jakub (Janowiec), 4. Piskorz Mariusz (Paluzy) [dziewczęta] - 1. Predko Maria 

(Łabławki), 2. Jwińska Natalia (Janowec) 
Gr. III- 1998-1996 [chłopcy] — 1. Wiłkoć Marceli (Sątopy), 2. Ruciński Kamil (Paluzy), 

3.Tabaka Mariusz (Paluzy), 4.Sobolewski Patryk (Paluzy) [dziewczęta] — 1. Zagozdon 

Karolina (Paluzy), 2. Jabnłońska Ewelina (Prosity) 
Gr. IV- 1995-1974 [chłopcy] — 1. Cichowski Dariusz (Paluzy), 2. Walencik Arkadiusz

(Paluzy), 3. Depta Patryk (Paluzy), 4. Jaszczak Adam (Sątopy) [dziewczęta] — 1. Kamiń-

ska Izabela (Paluzy), 2. Stankiewicz Natalia (Sątopy) 
Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i bony ufundowane przez Urząd 

Miejski w Bisztynku. W/w zawodnicy będą reprezentować Gminę Bisz-

tynek w dalszych eliminacjach.  W turnieju wystartowało 54 zawodni-

ków.  
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20 lutego 2014 r. w Warmińsko-

Mazurskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Olsztynie, odbyło się 

oficjalne rozdanie nagród zwień-

czające Urodzinowy Konkurs Pla-

styczny „Mały ratownik z miasta i 

wsi – żyjmy zdrowo i bezpiecznie z 

Fundacją Ratujmy Życie”. W tym 

konkursie udział wzięli uczniowie 

ze szkoły w Sątopach. Konrad 

Chęciński – uczeń klasy pierwszej  

z rąk posła Tomasza Makowskiego 

i pana Zbigniewa Włodkowskiego 

otrzymał nagrodę specjalną – ta-

blet i pojedzie na wycieczkę do 

Sejmu RP oraz Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej. Swoje wyróżnie-

nie zawdzięcza internautom, któ-

rzy na jego pracę  oddali  1089 

głosów.  

Od 1 do 30 kwietnia w Ośrodku Kultury 

i Aktywności Lokalnej można  oglądać 

wystawę ,,Cittaslow w plakacie". Jest to 

ekspozycja 22 prac studentów Instytutu 

Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogi-

ki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  

Plakaty powstawały pod kierunkiem prof. dr. hab. Bruno Kopera. 

Są to poszukiwania idei życia slow w polskich miastach członkowskich Sieci Cittaslow, a zarazem próba uchwy-

cenia najbardziej charakterystycznych, wartościowych kulturowo i historycznie detali tworzących przestrzeń 

małych miasteczek. 


