
Cittaslow– na szlaku ślimaka. 

 Cittaslow– Międzynarodowa 

Sieć Miast Dobrego Życia  stale się 

rozrasta, skupiając coraz większą 

rzeszę miast. Ruch ten staje się coraz 

popularniejszy gdyż miasta dostrzegają    

w nim szansę  na rozwój i promocję. 

Ewenementem jest to, że w dzisiejszym 

świecie, w którym praca zajmuje nam 

coraz więcej czasu, w którym ciągle 

jesteśmy zajęci, żyjemy w pośpiechu 

coraz więcej miast jest zainteresowa-

nych wstąpieniem do ruchu negującego 

życie w ciągłym pędzie. Ruchu propagu-

jącego  styl życia bez pośpiechu, z posza-

nowaniem tradycji i historii, skupiającego 

się na lokalnych produktach.  

Co oznacza Cittaslow 

Ruch Cittaslow zrzesza niewielkie 

miasta promujące koncepcję dobrego       

i spokojnego (a więc bezstresowego) 

życia codziennego jako przeciwieństwo 

pośpiechu i stresu wielkich aglomeracji, 

promowanie lokalnych produktów          

i usług. Nie oznacza to powolnego roz-

woju czy pozostawania w tyle, a używa-

nie nowych technologii dla polepszenia 

standardu życia w miasteczkach, mają-

cych stać się idealnym miejscem do 

życia. Zakłada się przy tym dbałość        

o środowisko naturalne (używanie 

energii odnawialnych, ograniczanie 

hałasu), funkcjonalność i dostępność 

infrastruktury miejskiej oraz przestrzeni 

publicznej (ze szczególnym naciskiem na 

tereny zielone oraz strefy ruchu piesze-

go) oraz dbałość o oryginalną historycz-

ną zabudowę. Równocześnie promowa-

ne są ekologiczne i lokalne produkty 

spożywcze, a także rzemiosło bazujące 

na lokalnej tradycji. 

Obecność w sieci daje korzyści            

w postaci szerokiej promocji i dużej 

wymiany doświadczeń. Aby stać się 

miastem Cittaslow należy spełnić wiele 

wymagań, które dotyczą: ochrony śro-

dowiska, infrastruktury miejskiej, pro-

duktów lokalnych, gościnności, turysty-

ki, promocji, a przede wszystkim kulty-

wowania tradycji historycznych, kultu-

rowych i kulinarnych. 

Coraz więcej miast Cittaslow 

Idea Cittaslow zatacza coraz szersze 

kręgi, z roku na rok przybywa chętnych 

do zasilenia szeregów sieci miast spod 

znaku ślimaka. Obecnie Polska Krajowa 

Sieć Miast Cittaslow zrzesza już piętna-

ście miejscowości z terenu Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego: jeśli liczyć 

„stare” miasta członkowskie: Barczewo, 

Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, 

Gołdap, Górowo Iławeckie, Lidzbark 

Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe 

Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, 

Reszel, Ryn i kończące procedurę Barto-

szyce oraz cztery spoza województwa: 

z Wielkopolski: Murowana Goślina,          

z województwa śląskiego: Kalety,             

z lubelskiego: Rejowiec Fabryczny,          

z pomorskiego: Nowy Dwór Gdański. 

Członkiem Wspierającym Polskiej 

Krajowej Sieci Miast Cittaslow jest Sa-

morząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego.  Polska Sieć Cittaslow jest 

drugą co do wielkości siecią po sieci 

włoskiej w Stowarzyszeniu liczącym 192 

miasta z 30 krajów na sześciu kontynen-
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tach.  

Bisztynek– miasto Cittaslow 

Miasto Bisztynek zdecydowało się na 
udział w Stowarzyszeniu Miast Citta-
slow w 2005r. Znając uwarunkowania 

Bisztynka dostrzeżono w tym możli-
wość rozwoju poprzez wykorzystanie 
naturalnych warunków miasta, w któ-
rym brak jest zakładów przemysło-

wych, w którym życie toczy się wła-
snym tempem odpowiadającym idei 
„slow citties”. Nieduża aglomeracja 

Bisztynka sprawia, że tworzy ono ideal-
ny model „miasta dobrego życia”,          
w którym stawia się na ochronę przy-

rody, powietrza, wpieranie lokalnych 
potraw i rzemiosł oraz dąży do popra-
wy jakości życia mieszkańców. Biszty-

nek nie miał w tym czasie nawiązanej 
współpracy zagranicznej. Obecnie 
miasto prócz współpracy na szczeblu 

międzynarodowym w ramach Citta-
slow, posiada partnera zagranicznego 
miasto Zelenogradsk leżące w Obwo-
dzie Kaliningradzkim Federacji Rosyj-

skiej.  Aby osiągnąć status miasta Citta-
slow należało zaakceptować wytyczne, 
by dążyć i pracować nad poprawą 

serdecznej atmosfery oraz chronić 
lokalne środowisko.  

turystycznej Gminy Bisztynek poprzez 

zagospodarowanie skweru w centrum 
Bisztynka”, na który otrzymano dofi-
nansowanie. 

 Działania związane z Cittaslow  

w Bisztynku 
Mając na uwadze  fakt, iż członkow-
stwo w Cittaslow uwarunkowane było 

spełnieniem określonych kryteriów 
Bisztynek podejmuje liczne działania 
zmierzające do ich wypełnienia.  

Publiczne obszary zieleni 

W ramach tworzenia publicznych 

obszarów zieleni sukcesywnie prowa-
dzone są prace poprawiające estetykę     
i wizerunek. 

W 2009r. zmodernizowano przystan-
ki autobusowe, wyremontowano raba-
ty w centrum miasta, rabaty te zostały 
wyposażone w ławki żeliwne, rokrocz-

nie dokonuje się nasadzeń.  
W 2013r.  Zmodernizowano skwer 

miejski przy kamieniu plebiscytowym. 

W ramach przeprowadzonych prac 
powstały ścieżki spacerowe wyposażo-
ne w ławki i śmietniki, wzdłuż chodnika 

powstała skarpa, która została obsa-
dzona roślinami wieloletnimi. Zadanie 
zostało zrealizowane w ramach projek-

tu „Wzrost atrakcyjności turystycznej 
Bisztynka– zagospodarowanie i moder-
nizacja  skweru miejskiego.”, na który 

uzyskano  dofinansowanie. 
W 2014r. Zmodernizowano skwer 

przy ul. Kolejowej. Istniejące alejki 
spacerowe zostały wyremontowane, 

odtworzono istniejące trawniki, doko-
nano nasadzeń oraz zakupiono ławki 
oraz kosze na śmieci. Zadanie zostało 

zrealizowane w ramach projektu 
„Turystyczne zagospodarowanie Gminy 
Bisztynek poprzez modernizację prze-

strzeni publicznej przy ul. Kolejowej     
w Bisztynku.”, na który otrzymano 
dofinansowanie. 

W 2015r. Zmodernizowano skwer 
przy ul. Sienkiewicza. Powstały alejki 
spacerowe opatrzone ławkami i stoja-

kami na rowery, trawnik został odtwo-
rzony oraz wykonano nasadzenia rośli-
nami jednorocznymi i wieloletnimi. 
Zadanie zostało zrealizowane w ra-

mach projektu „Wzrost atrakcyjności 

Ochrona środowiska 

W zakresie ochrony środowiska      

w 2008r. nastąpiło otwarcie zmoderni-
zowanej i rozbudowanej oczyszczalni 
ścieków. Odbyło się to w ramach 

projektu pn. „ Kompleksowe uporząd-
kowanie infrastruktury wodno- ścieko-
wej na terenie aglomeracji Bisztynek”, 

na który otrzymano dofinansowanie.  

Funkcjonalność i dostępność 

infrastruktury miejskiej 

W 2009r. powstał kompleks boisk 

sportowych ORLIK wraz z zapleczem 
sanitarno– szatniowym, który składa 
się z boiska do piłki nożnej z na-

wierzchnią ze sztucznej trawy oraz 
boiska wielofunkcyjnego, na którym 
znajdują się boiska do piłki koszykowej 
i siatkowej. Kompleks w roku 2015r. 

został uzupełniony o siłownię ze-

wnętrzną. (więcej na str. 3) 
W 2012r. Wybudowane zostało 

Centrum Informacji Turystycznej. 
W 2013r. Zakończył się kapitalny 

remont Ośrodka Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku. 
W 2014r. Przebudowano targowi-

sko miejskie. Dzięki temu powstało 

miejsce, gdzie handlowcy mogą sprze-
dawać swoje produkty w godnych 

warunkach. 

Przywrócenie historycznej 

zabudowy 

Promocja 

Przynależność do Cittaslow to szansa 

na promocję miasta oraz lokalnego 

wytwórstwa. 
Bisztynek, jako członek Polskiej Kra-

jowej Sieci Miast Cittaslow  uczestni-

czy w Międzynarodowych Targach 
Turystycznych ( 2010r.– Warszawa, 

2014r.– Katowice, 2015r.– Łódź). 
Corocznie nasze miasto uczestniczy 

w Festiwalach Cittaslow, które każde-

go roku odbywają się w innym mieście 
członkowskim. (2010r.– Reszel, 2011r.
– Lidzbark Warmiński, 2012r.– Nowe 

Miasto Lubawskie, 2013r.-Olsztynek, 
2014r.– Ryn). Na Festiwalach tych 
prócz stoiska promocyjnego miasta 

nasi lokalni wytwórcy mają szansę na 

zaprezentowanie swoich wyrobów. 
W 2009r. w Bisztynku odbył się 

Festyn Cittaslow. Projekt realizowany 

we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Dzieci i Młodzieży „IMPULS”   
z Bisztynka „Dzieci i Młodzież Warmii    

i Mazur przyszłością Sieci Miast Citta-
slow” miał na celu promocję lokalnych 
artystów i rzemieślników, a także 

potraw. 
W kalendarz imprez na stałe wpisała 

się również Niedziela Cittaslow orga-
nizowana zawsze w ostatnią niedzielę 

września. 

Odnowiony skwer przy ul. Kolejowej 

Centrum Informacji Turystycznej. 

Oczyszczalnia ścieków w Bisztynku. 

Niedziela Cittaslow. 

W roku 2013 odnowiono elewacje 

kamieniczek przy ul. Findera i Buczka. 
W roku 2014 wykonano prace kon-
serwatorskie i restauratorskie Bramy 

Lidzbarskiej. Sukcesywnie wymieniane 
są również oświetleniowe lampy ulicz-

ne. 

Cittaslow szansą na rozwój 
Zarząd Województwa Warmińsko– Mazurskiego dostrzegł potencjał Sieci Miast 

Cittaslow co znalazło odzwierciedlenie w zapisach zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa do roku 2025, a w konsekwencji w decyzji o specjalnym wsparciu       
w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektów realizowa-

nych przez miasta należące do sieci. Wynikiem tej decyzji są toczące się prace nad 
Programem Rewitalizacji Sieci Miast Citatslow. Opracowany dokument umożliwi      
w przyszłości aplikowanie o środki unijne z puli przeznaczonej tylko dla miast nale-

żących do sieci. 



Str. 3 INFORMACJE 

Siłownia zewnętrzna już działa. 
Na wszystkich chętnych 

do aktywnego spędzania 
czasu wolnego w Bisz-
tynku czeka siłownia 

zewnętrzna. Jest ona 
umiejscowiona przy kom-
pleksie boisk sportowych 
Orlik oraz Stadionie Miej-

skim w Bisztynku. W ra-
mach prowadzonych prac 
utwardzono nawierzchnię    

i zamontowano urządzenia 

do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu: biegacz wolno-
stojacy, orbitrek, twister - 
wahadło,  wioślarz, koła tai 

chi. Na realizację zadania 
pozyskano z PROW za 
pośrednictwem Lokalnej 
G r u p y  D z i a ł a n i a 

„Warmiński Zakątek” dofi-
nansowanie w kwocie 25 
tys. zł. Całkowity koszt 

realizacji zadania to 44 tys. 

Kolejny skwer w mieście odnowiony. 

Sukcesywnie z roku na rok 

tereny zielone w mieście są 
modernizowane zyskując 

nowy, piękniejszy wygląd.  
Właśnie zakończyła się moderniza-

cja skweru miejskiego przy ul. 
Sienkiewicza. W ramach prowa-

dzonych prac powstały alejki 

spacerowe oraz odtworzono 
istniejące trawniki. Dokonano 
również nasadzeń roślinami 

jednorocznymi oraz wieloletni-
mi. Ponadto zamontowane 
zostały elementy : ławki, kosze 

OGŁOSZENIE 

Naprawiamy drogi gminne. 
Trwają wiosenne prace  związane z utrzymaniem     

i naprawą dróg gminnych.  
Prowadzony jest remont cząstkowy masą bitumiczną na 
zimno (łatanie dziur) na terenie miasta od centrum           

w stronę ul. Kajki, Kościelnej, Reymonta, Żeromskiego. 
Z dniem 13.03.2015r. rozpoczęto profilowanie dróg gmin-

nych równiarką w podstawowym zakresie gwarantującym 
przejezdność. W późniejszym okresie zbierane będą pobo-
cza, remontowane przepusty i odtwarzane rowy przydroż-
ne. Wyrównano drogi: Bisztynek-Warmiany-Paluzy i kol. 

Paluzy, Bisztynek – Unikowo i kol. Unikowo. Dowożony 
jest żwir sukcesywnie według potrzeb zarówno w miejsca 
pracy równiarki jak też na drogi gdzie równania dokonują 

pracownicy robót publicznych i rolnicy dysponujący sprzę-
tem, co przy ich współpracy pozwala wykonać większy 
zakres robót. I tak wykonano drogę w Sułowie, Troszko-

wie, Paluzach, ul. Polnej, Unikowie, Kol. Bisztynek. 
 Ponadto wymieniono i ustawiono część znaków drogo-
wych i słupków parkingowych na terenie miejskiego targo-
wiska i ulic w Bisztynku. Zakończono nawożenie i rozście-

lanie żwiru na drogę gminną Pleśno-Pleśnik w celu zagęsz-
czenia nawiezionego tłucznia kamiennego w ubiegłym 
roku. Przy sprzyjających warunkach pogodowych droga 

zostanie wyprofilowana równiarką wraz z odtworzeniem 

rowów przydrożnych. /M. Drozdowski 

na śmieci oraz stojaki na rowery. 
 Na realizację projektu otrzyma-

no dofinansowanie z PROW        
w kwocie 22 tys. zł. Całkowita 
wartość realizowanego zadania 

to 52 tys. zł. 

Infrastruktura wodno– kanalizacyjna. 

Został rozstrzygnięty przetarg na wykona-

nie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowo-
ści Wojkowo oraz budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkal-

nego Księżno 18.  
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prze-

targowym została firma JANBAR spółka cywilna       
z Lidzbarka Warmińskiego. Umowę podpisano 
2.04.2015r. wartość zamierzenia brutto wyniesie 

335392,- zł. Pozyskane przez gminę dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działa-
nie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych. 
Termin wykonania inwestycji określono na 29 maja 
2015r. Zakres prac obejmuje budowę sieci kanaliza-

cji ciśnieniowej o średnicy 110 mm i dł. 945 mb 

oraz kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 160-200 
mm, o  długości 284 mb oraz wykonanie przepom-

powni i oczyszczalni przy budynku .  
W dniu 12 grudnia br. dokonano odbioru 

wykonanej sieci wodociągowej dla miejsco-

wości Pleśno    i Pleśnik.  
Długość sieci 2609 mb  i 102 mb przyłącza. Budo-

wa sieci miała na celu dostawę wody ze stacji SUW 
Henrykowo i pozwoliła na wyeliminowanie wyeks-

ploatowanej stacji w Pleśniku. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa           
w Wodę „WODOROL -Olsztyn” z siedzibą           

w Dywitach. / R. Rysztowski 

Informacja dla użytkowników wieczystych. 
Zgodnie z przepisami ustawa z dnia 29 lipca 2005r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego   
w prawo własności nieruchomości (Dz.U z 
2012r.poz. 83 z późn.zm.) osoby fizyczne będące w 

dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczy-
stymi nieruchomości zabudowanych na cele miesz-
kaniowe lub zabudowanych garażami albo przezna-
czonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nierucho-

mości rolnych mogą wystąpić z żądaniem prze-
kształcenia tego prawa w prawo własności. Upraw-
nienie to przysługuje również właścicielom lokali 

mieszkalnych, którym udział w nieruchomości 
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.  
Stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o przekształce-

niu prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości osoba, na rzecz której nastą-
piło przekształcenie obowiązana jest do uiszczenia 

opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia 
opłaty mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 2014r., poz. 518                       
z późn.zm.). Opłata stanowi różnicę pomiędzy war-
tością prawa własności nieruchomości a wartością 
prawa użytkowania wieczystego. Od opłaty z tytułu 

przekształcenia może być udzielona bonifikata. 
Przyznanie bonifikaty następuje na podstawie 
uchwały rady gminy, w której określa się w szcze-

gólności warunki udzielenia bonifikaty oraz wyso-
kość stawek procentowych.      
W celu zachęcenia użytkowników wieczys-

tych do skorzystania z przysługującego im 

uprawniania oraz złagodzenia skutków, 
dokonanej w ostatnim czasie aktualizacji 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-

stego w prawo własności Rada Miejska          
w Bisztynku w dniu 19 lutego 2015r. podjęta 
uchwałę w sprawie określenia warunków 
udzielenia bonifikaty i wysokości stawek 

procentowych od opłaty z tytułu przekształ-
cenia prawa.  
Uchwała przyznaje możliwość udzielenia bonifika-

ty w wysokości 50% osobom fizycznym będącym 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczo-

nymi pod tego rodzaju zabudowę oraz osobom 
fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkal-
nych, których udział w nieruchomości wspólnej 

obejmuje prawo użytkowania wieczystego.  
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest nie 
zaleganie w płatności z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem 
przekształcenia oraz podatku od nieruchomości, 
złożenie wniosku oraz jednorazowa zapłata należ-
ności z tytułu opłaty za przekształcenie. Warunki 

te muszą być spełnione łącznie./E. Szuksztul 

Z dniem 31 marca bieżącego roku upłynął termin wniesie-

nia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bisz-
tynek oraz czynszu z tytułu dzierżawy gruntów gminnych. 

Obowiązek uiszczenie w/w należności wynika z przepisów 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn.zm.), umów 
(aktów notarialnych) oddania nieruchomości gruntowych   

w użytkowanie wieczyste oraz umów dzierżawy i nie wy-
maga odrębnej informacji ze strony tut. Urzędu czy we-
zwania do zapłaty.  Osoby, które do chwili obecnej nie 

wniosły należnych opłat proszone są o jak najszybsze ich 
uregulowanie.  
 

Zapłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego             
w Bisztynku lub na konto Urzędu  

numer 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800.  
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Problem „dzikich wysypisk” i nielegalnego poboru wody na terenie Gminy Bisztynek. 
Problem „dzikich wysypisk” nie 

pozostaje bez negatywnego wpły-
wu na środowisko naturalne, 
zwłaszcza środowisko glebowe. 

Każde, nowo powstające czy ist-
niejące już od lat, „dzikie wysypi-
sko” śmieci jest potencjalnym 
źródłem wielu rozmaitych zanie-

czyszczeń. Największe zagrożenie 
powodują zazwyczaj miejsca przy-
padkowo wybrane, gdzie śmieci 

nie są w żaden sposób zabezpie-
czone.  
Miejsc, w których tworzą się nielegalne 

wysypiska śmieci, na terenie gminy nie 
brakuje. W tym roku budżet Gminy 
Bisztynek zostanie uszczuplony o znacz-

ne kwoty przeznaczane na likwidację 
dzikich wysypisk – jeszcze wiosną 
uprzątnięte zostaną ulice: Kolejowa 

oraz nielegalne wysypisko znajdujące się 
za kotłownią na ul. Słonecznej. 
Kolejnym bardzo poważnym proble-
mem, z którym boryka się Gmina Bisz-

tynek jest nielegalny pobór wody i 
nielegalne odprowadzanie ścieków. Na 
takim nielegalnym korzystaniu z wody i 

odprowadzaniu ścieków traci zarówno 
budżet gminy jak i odbiorcy, którzy za 
wodę i ścieki płacą uczciwie. 

Z nielegalnym poborem wody mamy 
do czynienia zgodnie z ustawą o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków w następują-
cych warunkach: 
-  poboru wody z urządzeń wodociągo-

wych bez uprzedniego zawarcia Umo-
wy, 
- poboru wody przy celowo uszkodzo-
nych albo pominiętych wodomierzach 

lub urządzeniach pomiarowych. 
Nielegalne przyłącza do wodociągów to 
prawdziwa zmora gminy Bisztynek. 

Szacuje się, że ok. 30 procent wody jest 
pobierane nielegalnie w różnych rejo-

nach gminy. Jednym z najczęstszych 

sposobów na podkradanie wody jest 
podłączanie się do hydrantów prze-
ciwpożarowych. Często w okresie 

suszy, z reguły na terenach wiejskich 
lub słabiej zaludnionych, gdzie do 
hydrantów jest łatwiejszy dostęp, 
mieszkańcy podłączają do hydrantów 

węże i pobierają z nich nielegalnie 
wodę. Sprawa jest skomplikowana 
ponieważ przepisy przeciwpożarowe 

wymagają, aby hydranty były w stanie 
stałej gotowości, zasuwy przy hydran-
tach nie mogą być zamknięte, a to        

z kolei ułatwia życie potencjalnym 
złodziejom. Na takim nielegalnym 
korzystaniu z wody i odprowadzaniu 

ścieków traci zarówno Spółka jak i jej 
klienci, którzy za wodę i ścieki płacą 
uczciwie. 

Aby walczyć z tymi negatywnymi 
zjawiskami Urząd Miejski w Bisztynku 
planuje zakup zestawów do monitorin-
gu. Kamery umieszczane będą w miej-

scach, gdzie są wyrzucane nielegalnie 
odpady, oraz w przypadkowych miej-
scach na sieci wodociągowej, co  

pozwoli na zarejestrowanie, kto           
i  kiedy łamie prawo.  
Należy uświadomić mieszkańcom 

Gminy Bisztynek, że pozostawienie 
odpadów w niedozwolonych miej-
scach na terenie gminy jest ścigane 

przez Policję i podlega karze grzywny 
z art. 75 kodeksu wykroczeń do 500 
złotych albo karze nagany. Zastosowa-

nie może mieć również art. 154 ko-
deksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca 
na nie należący do niego grunt polny 
kamienie, śmieci, padlinę lub inne 

nieczystości(…)podlega karze grzywny 
do 1.000 złotych albo karze nagany.” 
Pozostawianie odpadów w lesie jest 

ścigane oprócz Policji przez odpo-
wiednie służby leśne i karane z art. 

162 kodeksu wykroczeń: 

„§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę 
lub wodę albo wyrzuca do lasu kamie-
nie, śmieci, złom, padlinę lub inne nie-

czystości, albo w inny sposób zaśmieca 
las, podlega karze grzywny albo karze 
nagany. 
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zako-

pywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do 
gruntu w lasach lub w inny sposób skła-
dowaniu w lesie odpadów, sprawca 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia 
określonego w § 1 można orzec nawiąz-

kę, a w razie popełnienia wykroczenia 
określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - 
do wysokości równej kosztom rekulty-

wacji gleby, oczyszczenia wody, wydoby-
cia, wykopania, usunięcia z lasu, a także 
zniszczenia lub neutralizacji odpadów.” 

Odpowiednie organy samorządowe     
(w naszej gminie Burmistrz) lub Policja 
(w przypadku odmowy przyjęcia manda-
tu) mogą zwrócić się do sądu grodzkie-

go w celu nałożenia kary na osobę za-
śmiecającą. Grzywnę wymierza się         
w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł. Jeżeli 

osoba ukarana nie zapłaci grzywny, 
można tę karę zamienić na pracę spo-
łeczną, a w przypadku odmowy na karę 

aresztu do 30 dni. 
Jednocześnie sprawca ponosi wszelkie 
koszty związane z usunięciem pozosta-

wionych zanieczyszczeń. 
Zgodnie          z prawem (Ustawa           
z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zao-

patrzeniu          w wodę          i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków), w przy-
padku, gdy został stwierdzony nielegalny 
pobór wody bez zawarcia umowy, jak 

również przy celowo uszkodzonych 
albo pominiętych wodomierzach lub 
urządzeniach pomiarowych, przedsię-

biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
może odciąć dostawę wody. Przepisy 

prawne ustawy przewidziały również kary 

pieniężne dla nieuczciwych klientów. 
Osoba, która bez uprzedniego zawarcia 
umowy pobiera wodę z urządzeń wodo-

ciągowych podlega karze grzywny do 5 
tys. zł. Ponadto, kto zrywa lub uszkadza 
plomby umieszczone na urządzeniach 
pomiarowych (np. wodomierz) lub zawo-

rze odcinającym podlega karze grzywny 
do 5 tys. zł. Obok orzeczenia kary organ 
orzekający może nałożyć obowiązek 

zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w 
wysokości 1 tys. zł za każdy miesiąc, w 

którym nastąpiło m.in. bezumowne pobie-
ranie wody z urządzeń wodociągowych. 
Należy mieć również na uwadze, że niele-

galny pobór wody oznacza również niele-
galne wprowadzanie ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, za co w w/w ustawie 

przewidziano grzywnę w kwocie do 
10.000 zł lub karę pozbawienia wolności. 

W marcu i kwietniu br. pracownicy 
ZGKiM Sp. z o.o. sprawdzali stan 

techniczny i plombowali hydranty 
ppoż. w Gminie Bisztynek. Spraw-
ność i niezawodność tych urządzeń 

jest jednym z elementów bezpie-
czeństwa ppoż naszej gminy. 

Odnotowano też pierwszy w tym 

roku montaż wodomierza na hy-
drancie przy gospodarstwie P. Gie-
glisa. Montaż wykonał ZGKiM Sp.     

z o.o. na 
wniosek 
rolnika. 

Mamy 
nadzieję, 
że za tym 
przykła-

dem 
pójdą 
następni./

A.Porydzaj 
 

Władze miasta uhonorowały Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych. 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2015r. 

Burmistrz  Bisztynka Marek Dominiak oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Zbigniew Drozdowski uhonorowali byłych i obecnych Sołtysów 

oraz Przewodniczących Rad Osiedlowych. 
W pierwszej kolejności podziękowali oni  tym, którzy przestali pełnić funkcję. 

„Wierzymy, że trud w pełnieniu tej misji zaowocował wspólnym sukcesem oraz   
zaktywizował lokalną społeczność do wielu inicjatyw i działań  na rzecz środowiska     
lokalnego.”- mówił Burmistrz  Marek Dominiak. Podziękowania otrzymali:            
P. Wioletta Olszewska ( pełniąca funkcję sołtysa Sołectwa Grzęda), P. Marian-

na Zapadka (pełniąca funkcję Sołtysa Sołectwa Pleśno), P. Krystyna Mackie-
wicz (pełniąca funkcję Sołtysa Sołectwa Łędławki), P. Jerzy Tatarczak (pełniący 
funkcję Sołtysa Sołectwa Lądek), P. Jan Ptaszyński (pełniący funkcję Sołtysa 

Sołectwa Prosity), P. Irena Sujeta (pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Osie-
dla Sątopy– Samulewo). Następnie Burmistrz wraz 
z Przewodniczącym przekazali gratulacje nowowy-

branym Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedlo-
wych. „Jest to wyraz uznania i zaufania społecznego. 
To także wyróżnienie, które niesie za sobą zobo-

wiązania. Z wyborem tym bowiem związane są 
oczekiwania i nadzieje społeczności lokalnych. 
Sołtysi to liderzy polskich wsi, którzy integrują 

społeczność, pobudzając w niej aktywność do dzia-

łania.”- mówił. M. Dominiak. 
Gratulacje otrzymali: P. Rafał Raniszewski 
(Sołtys Sołectwa Łędławki), P. Bożena Depta 
(Sołtys Sołectwa Paluzy), P. Malwina Cywińska 

(Sołtys Sołectwa Grzęda), P. Małgorzata Zapad-
ka (Sołtys Sołectwa Pleśno), P. Jan Mankiewicz 
(Sołtys Sołectwa Wojkowo), P. Grażyna Kożu-

chowska (Sołtys Sołectwa Sątopy), P. Jadwiga 
Kuźlik (Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Reszelska),     

P. Grzegorz Moskalik (Sołtys sołectwa Unikowo), P. Grzegorz Bugaj 

(Sołtys Sołectwa Troszkowo), P. Marzena Kozioł (Sołtys Sołectwa Lądek),     
P. Bronisław Świetlikowski (Sołtys Sołectwa Dąbrowa), P. Barbara Gu-
drian– Siedlanowska (Sołtys Sołectwa Księżno),  P. Wioletta Jakubiak 

(Sołtys Sołectwa Prosity), P. Bożena Dąbrowska (Sołtys Sołectwa Sułowo), 
P. Ewa Speruda (Sołtys Sołectwa Wozławki), P. Dariusz Białousz (Sołtys 
Sołectwa Warmiany), P. Jan Jadeszko (Sołys Sołectwa Troksy), P. Agnieszka 
Kobryń (Sołtys Sołectwa Bisztynek), P. Zbigniew Filipczyk (Przewodniczący 

Rady Osiedla Sątopy– Samulewo), P. Paulina Borek (Przewodnicząca Rady 
Osiedla nr II w Bisztynku), P. Andrzej Grabowski (Przewodniczący Rady 

Osiedla nr III w Bisztynku). 

 

 

Od lewej: P. Zbigniew Drozdowski, P. Paulina Borek, P. Andrzej Grabowski, P. Barbara Gudrian– Siedlanowska, P. Agnieszka 

Kobryń, P. Ewa Speruda, P. Bożena Depta, P. Wioletta Jakubiak, P. Grażyna Kożuchowska, P. Malwina Cywińska, P. Bożena 

Dąbrowska, P. Marzena Kozioł, P. Bronisław Świetlikowski, P. Grzegorz Moskalik, P. Marek Dominiak. 



50 LAT RAZEM– Złote Gody w Urzędzie 

Str. 5 WYDARZENIA 

Tradycją naszej gminy stały 

się już spotkania z parami 

małżeńskimi. Nie inaczej było 

i teraz. 27 grudnia 2014r. Kie-

rownik Urzędu Stanu Cywil-

nego w Bisztynku zorganizo-

wała niecodzienną uroczy-

stość, mającą na celu uhono-

rowanie medalem „Za długo-

letnie pożycie małżeńskie”.  
Medale „Za długoletnie pożycie 

małżeńskie” Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej przyznał Państwu 

Irenie i Józefowi Przybyła.        

W uroczystości uczestniczyli Jubi-

laci i ich rodzina: dzieci, wnuki, 

prawnuki, znajomi, Burmistrz Bisz-

tynka Marek Dominiak, ks. Stani-

sław Zarzycki Proboszcz Parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Prositach. 
50 rocznica zawarcia związku mał-

żeńskiego to wyjątkowa okazja do 

podsumowań i refleksji nad zmie-

niającym się na przestrzeni lat 

uczuciem dwojga ludzi. Medale 

przyznawane przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej za długo-

letnie pożycie małżeńskie mają 

wartość szczególną. Zwłaszcza w 

kontekście naszych czasów, w 

których dominuje zmienność i 

pogoń za wartościami materialny-

mi. 50 lat wspólnego życia „na 

dobre i na złe” zasługuje na podziw 

i uznanie. 
Złote Gody stały się dla Jubilatów 

wspaniałą okazją, by zatrzymać się   

i spojrzeć wstecz na to, co osią-

gnęli w ciągu długoletniego pożycia 

małżeńskiego. To czas zarezerwo-

wany na wspomnienia, na wzajem-

ne podziękowanie za dotrzymane 

zobowiązanie jakie złożyli 50 lat 

temu. 
Burmistrz Bisztynka Marek Do-

miniak odznaczył Jubilatów w imie-

niu Prezydenta RP Bronisława Ko-

morowskiego Medalem „Za długo-

letnie pożycie małżeńskie”.  
Hymn Polski, Marsz Mendelsona, 

przemówienia, kwiaty, pamiątkowy 

grawerton, życzenia i tradycyjna 

lampka szampana oraz obecność 

tak wielu bliskich dla Jubilatów 

osób sprawiły, że obchody miały 

podniosły charakter i pozostaną w 

pamięci Małżonków…/ B. Brodo-

wska– Kozerska 

Państwu  

Irenie i Józefowi Przybyła  

gratulujemy i życzymy  

kolejnych rocznic w zdrowiu  

i szczęściu rodzinnym. 

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców  

Gminy i Miasta Bisztynek. 

Ślimak nawiązujący do logo Cittaslow 

może być wykonany w różnych technikach  

w formie przestrzennej. 

Wykonanego ślimaka wraz ze zgłoszeniem  

należy dostarczyć 

do 4 maja 2015r. Do godz. 13:00 
do Urzędu Miejskiego w Bisztynku. 

 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń 

dostępne w pok. Nr 15 Urzędu Miejskiego w Bisztynku 

oraz na stronach internetowych 

www.bisztynek.pl 

www.bisztynek24.pl 

W dniach 29– 30 maja 2015r.  

Planowane są uroczystości związane  

z 25-leciem samorządu terytorialnego  

oraz 630-leciem Bisztynka. 

29 maja przewiduje się m.in. uroczystą sesję,  

podsumowanie istnienia samorządu, wystawę fotografii. 
30 maja uroczystości skupią się wokół 630-lecia Bisztynka. 

Planowane są występy artystyczne na Targowisku miejskim. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem szczegółowego 

programu obchodów. 
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Bisztynek na Targach Turystycznych. 
142 wystawców prezentowało swoje walory podczas XXI Targów– 

Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi, które miały miej-

sce w dniach 13-15 marca 2015r. 
Wśród miast prezentujących swój potencjał pod wspólnym szyldem ślimaka 
znalazło się 15 miasteczek z Warmii i Mazur: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, 

Bisztynek, Dobre Miasto, Górowo Iławeckie, Gołdap, Lidzbark Warmiński, Luba-
wa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel, Ryn) i cztery 
spoza województwa warmińsko-mazurskiego: Murowana Goślina z Wielkopol-
ski, Kalety z województwa śląskiego, Rejowiec Fabryczny z lubelskiego, Nowy 

Dwór Gdański z pomorskiego.  Na stoisku Cittaslow miasta prezentowały atrak-
cje turystyczne, zachęcając potencjalnych turystów do odwiedzin. Targi były też 

znakomitą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu promocji i turystyki. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bisztynku 
27 marca w sali widowiskowej 

Ośrodka Kultury i Aktywności 
Lokalnej w Bisztynku uroczyste- 
Gaudeamus Igitur rozpoczęło 

działalność Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku.  
Słuchaczy powitała Dyrektor OKiAL 
Magdalena Gutkowska, która przedsta-
wiła ideę funkcjonowania uniwersytetu, 

następnie zabrał głos Burmistrz Bisz-
tynka Marek Dominiak, który podkre-
ślił jak ważne jest istnienie miejsc, gdzie 

seniorzy mogą aktywnie spędzać czas 
wolny. Przybyli na uroczystość goście   
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 

Lidzbarku Warmińskim z dyrektor 
LDK Jolantą Adamczyk mówili, że to 
właśnie domy kultury są wymarzonymi 

instytucjami przy których uniwersytety 

funkcjonują najlepiej, gdyż mają miejsce, 
możliwości i zaplecze niezbędne do 
twórczej realizacji misji uniwersytetów. 

Indeksy z rąk Burmistrza Marka Domi-
niaka i dyrektor Magdaleny Gutkowskiej 
otrzymało 39 osób, wkrótce ta liczba 
wzrośnie o kolejnych 16 słuchaczy         

z Sątop, którzy nie mogli przybyć na 
piątkową uroczystość. Jak to na uniwer-
sytet przystało odbył się pierwszy wy-

kład -„Początki krainy zwanej Warmią”, 
który wygłosił Andrzej Grabowski. 
Słuchacze otrzymali regulamin funkcjo-

nowania Uniwersytetu w Bisztynku oraz 
zapisali się na wybrane sekcje. / J. Droz-

dowska 

Kocham śpiewać polskie piosenki. 
12 marca w Ośrodku Kultury            

i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 
odbyły się gminne eliminacje kon-
kursu „Kocham śpiewać polskie 

piosenki”, organizowanego przez 
Loka lną  Grupę  Dzia ła nia 
„Warmiński Zakątek”.  
Jury w składzie: Jowita Julita Pampuch-

przewodnicząca, Magdalena Gutkowska
-członek, Joanna Drozdowska-członek, 
po przesłuchaniu 17 wokalistów           

w trzech kategoriach wiekowych posta-
nowiło przyznać: 
-kategoria klasy I-III 

I miejsce Maja Poźniak 
-kategoria klasy IV-VI 
I miejsce Paulina Machnacz 

II miejsce Mateusz Janik 

-kategoria klasy gimnazjalne  
I miejsce Emilia Szumska 
II miejsce Oliwia Kuczyńska 

Zdobywcy I miejsc będą reprezento-
wać naszą gminę 13 i 14 kwiet-
nia  podczas etapu międzygminnego       
w Dobrym Mieście. Nagrodą główną      

w konkursie jest udział laureata w XIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
PIOSENKOBRANIE 23 czerwca 2015 

roku w Opolu. Organizator pokrywa 
wszystkie koszty udziału oraz finansuje 
warsztaty wokalne przygotowujące do 

konkursu./ J. Drozdowska 

Teatr przy stoliku. 
23 marca sala widowiskowa Ośrod-

ka Kultury wypełniła się miłośnika-
mi teatru, doskonała czeska kome-
dia pt „BLAHA I VRCHLICKA” do 

łez rozbawiła tych, którzy pomimo 
świątecznych przygotowań znaleźli 
nieco ponad godzinę, aby spędzić ją 
w towarzystwie Katarzyny Kropi-

dłowskiej oraz Artura Steranko.      

 Znani olsztyńscy aktorzy wcielili się         
w ro l e    Mar i i  Vr ch l i c k i  -
zakompleksionej telefonistki skrywającej 

się przed światem za grubymi szkłami 

okularów oraz Antonego  Blaha, męż-

czyzny mocno poturbowanego przez 
życie, pracującego jako kasjer na dwor-
cu kolejowym, a w wolnym czasie czę-

stego gościa piwiarni. Pełna liryzmu, 
subtelnego dowcipu         i ciepła kome-
dia oraz niezapomniana gra Artura 
Steranko i Katarzyny Kropidłow-

skiej  spowodowały, że publiczność 
żywo reagowała na wszystkie kwestie 
wypowiadane przez aktorów, którzy 

nagrodzeni zostali gromkimi brawa-

mi.   / J. Drozdowska 
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20 Konkurs Piosenki Wygraj Sukces 

27 marca w OKiAL odbyły się eliminacje wstępne 

do konkursu wokalnego Wygraj Sukces. W prze-

słuchaniach w czterech kategoriach wiekowych, 

wzięło udział 21 młodych wykonawców  z naszego 

województwa. Jury  w składzie: Wojciech Demko - 

dyrektor Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury (muzyk, absol-

went wydz. artystycznego UWM w Olsztynie), Iwan Kuli-

nicz - absolwent lwowskiego konserwatorium i Magdalena 

Gutkowska - dyrektorka OKiAL postanowiło nominować 

do eliminacji rejonowych, które odbędą się 7 maja   w 

Brodnicy siedmioro wokalistów , w tym dwójkę z Bisztyn-

ka :  Aleksandrę Gryczko, Szymona Sobczaka, Paulinę 

Machnacz, Lidię Szymańską, Sandrę Gembal, Emilię 

Szumską i Weronikę Sztekler. Finał konkursu odbędzie 

się w dniach 4-6 czerwca w Tarnobrzeskim Domu Kultury  

a laureatowi przyznawana jest cenna nagroda –wycieczka 

dla niego i instruktora do Eurodisnaylandu. /J. Drozdowska                     

Kaziuki Wilniuki w Bisztynku 

7 marca po raz pierwszy w Bisztynku zapre-

zentowały się w pełnym liryzmu, tęsknoty „za 

macierzą”, ale również w nie pozbawionym 

dobrego humoru programie „Wilnem malo-

wane” zespoły Zgoda z Wilna, Rudomianka 

oraz Dominik Kuziniewicz i Anna Adamowicz, 

czyli Wincuk Bałbatunszczyk i ciotka Franuko-

wa.  

Naszym warmińskim akcentem, tej pierwszej          

w naszym mieście imprezy kresowej był niezapo-

mniany, przezabawny występ „dziecka Kaziuków” -

jak sami o sobie mówią- czyli Perły Warmii z Lidz-

barka Warmińskiego. Zespoły prezentowały na 

scenie zarówno tańce i pieśni ludowe jak i przepeł-

nione tęsknotą ,liryzmem ,nastrojowością utwory pa-

triotyczne, które wyciskały łzy tłumnie przybyłej publicz-

ności. Można było również spróbować niepowtarzal-

nych smaków, wileńskich wędlin, słodkości oraz kupić 

wielkanocne palmy./ J. Drozdowska 

Nominowana do eliminacji rejonowych Paulina Machnacz. 
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Szkoła Podstawowa w Bisztynku:  

Dzień Patrona. 

W dniach 19 i 20 marca w Szkole Podstawowej w Bisztynku jest obcho-

dzony Dzień Patrona.  
W czwartek dzieci wykonywały prace plastyczne. Klasy I malowały to, co zapamię-
tały z występu zaprezentowanego przez państwa Kostków. Uczniowie klas II ozda-
biali szablon przedstawiający ludowy strój warmiński. Natomiast klasy III wykony-

wały plakat zachęcający do odwiedzenia Warmii.  

Następnego dnia wszyscy spotkali się w stołówce. 
Drugoklasiści brali udział w konkursie wokalnym na najładniejsze wykonanie pieśni 

„O Warmio moja miła”, która jest Hymnem Szkoły.  
Po dogrywce zwyciężyła Zuzia Mic z klasy 2b. Druga była Ola Maleszewska           
z tej samej klasy, a 3 miejsca uzyskali: Natalia Koślacz i Patryk Niski (oboje        

z 2a). 
Uczniowie klas trzecich brali udział w konkursie  wiedzy. Dzieci odpowiadały na 

pytania, które ściśle były związane z obejrzanym w środę przedstawieniem. 
Zwycięzcami okazała się para uczniów z 3b- Natalia Hawryszkiewicz i Kacper 
Kozerski. Drugą lokatę otrzymali uczniowie z klasy 3a- Julia Godzieba                         
i Kacper Jachowicz. Rywalizacja była bardzo zacięta, a obie drużyny dzielił tylko   

1 punkt. 
Po części konkursowej pani Alicja Iwanyk uczyła zebranych warmińskiej piosenki 
pt. „Pofajdok”, by następnie z panią Jolą Godlewską zaprezentować nam taniec 

ludowy w rytm tego utworu. 
Impreza zakończyła się zabawą towarzyską „Pofajdok”, w której brały udział 

wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu. 
Wręczenie nagród za wszystkie konkursy odbyło się 24 marca na apelu porządko-

wym./ M. Magdziarz 

Szkoła Podstawowa w Bisztynku:  

Spotkanie z Panią Ritą Kostką. 

18 marca Szkołę Podstawową im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku 

odwiedzili niezwykli goście. Byli to państwo Rita i Leonard Kostka. 

 
Państwo Kostka prowadzą w Kudypach Ognisko Kultury Rodzinnej 
„Hubertówka”. To miejsce, które odwiedzają setki gości, by poznać warmińskie 
tradycje. Pani Rita mówi gwarą warmińską, tańczy i gra na następujących instru-

mentach: bębenku, mandolinie oraz rogu. Na podstawie zbiorów muzealnych 
odtworzyła własnoręcznie wiele warmińskich strojów ludowych. Za  przyczyną 
wspomnianych gości osoby zebrane w sali gimnastycznej przez prawie 2 godziny 
były świadkami niezwykłego widowiska. Pani Rita zapoznała nas z historią ziem 

warmińskich od czasów pogańskich, przez bitwy z Zakonem Krzyżackim i zabory, 
aż do współczesności.  Oprócz ciekawej opowieści mogliśmy zobaczyć jak           
w dawnych wiekach wyglądały osoby żyjące na terenach obecnej Warmii oraz 

postaci tych, którzy mieli wpływ na nasz region i ojczyznę. Odwiedził nas: pier-
wotny mieszkaniec tych ziem- Prus, biskup Święty Wojciech, zakonnik Zakonu 
Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie- czyli Krzy-

żak, Królowa Jadwiga Andegaweńska ze swoją damą dworu, król Polski Władysła-
wa Jagiełło. Pani Rita zapoznała nas z wartościami panującymi w rodzinach war-
mińskich. Od niej dowiedzieliśmy się, że najważniejsze były hasła „Prawda, dobro, 

piękno”.  Podczas tego niezwykłego spotkania zostaliśmy zapoznani także z oby-
czajami warmińskimi. Szczególnie dokładnie przedstawiono obrzęd zaręczyn           
i zaślubin. Wizyta pani Rity i jej męża wiąże się z tym, iż 19 i 20 marca nasza pla-

cówka obchodzi Dzień Patrona Szkoły, czyli Ziemi Warmińskiej.  /M. Magdziarz 
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Szkoła Podstawowa w Sątopach:  

Spotkanie uczniów  

z policjantem– karateką. 

Uczniowie szkoły w Sątopach spotkali się z policjantem-karateką. To 

jedno z cyklu spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody               
i oddającymi się różnym pasjom a pochodzącymi z małych miejscowo-
ści. 

W Szkole Podstawowej w Sątopach w bieżącym roku szkolnym odbywają się 
spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy swoją pasję uczynili sposobem na życie, 
osiągnęli sukces, chociaż pochodzą z małych miejscowości.   
Uczniowie spotkali się z panem Rafałem Czerniewskim, policjantem z Wydziału 

Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz jego "drużyną". 
Towarzyszyły mu koleżanki z Bartoszyckiego Klubu Karate Kyokushin - Joanna 
Czerniewska i Karolina Daszkiewicz oraz kolega policjant - pan Wojtek Szerey-

ko. Pan Rafał był także antyterrorystą, a od 8 roku życia trenuje karate. Jest 
wieloletnim zawodnikiem i licencjonowanym instruktorem, prowadzi zajęcia 
także w filii klubu w Reszlu. Ma na koncie sporo sukcesów sportowych i zawo-

dowych. Młodzież obejrzała z zainteresowaniem prezentację, jak pan Rafał do-
chodził do sukcesu. Duże zainteresowanie wywołały przede wszystkim zdjęcia       
i filmik nt. pracy naszego gościa w służbach specjalnych oraz zajęć sprawnościo-

wych w policji. Sam gość również wzbudzał zainteresowanie swoim strojem, był 
ubrany w kimono, i ciekawie opowiadając. Dalsza część spotkania była jeszcze 
ciekawsza. Pan Rafal i jego towarzysze zaprezentowali techniki wschodnich sztuk 

walki - karate i przeprowadzili trening karate dla uczniów klas 4-6. Spektakular-
nym momentem była prezentacja kruszenia dłonią a potem nogą stosu bloczków 
betonowych. Zajęcia wzmocniły poczucie bezpieczeństwa uczniów, pokazały jak 
reagować właściwie w sytuacji zagrożenia. Utwierdziły uczniów w przekonaniu, 

że aby osiągnąć sukces, trzeba być wytrwałym, zdeterminowanym, dużo praco-
wać nad sobą. Pokaz i trening technik samoobrony spotkały się z dużym zainte-
resowaniem ze strony naszych uczniów i pracowników szkoły. Uświadomiły 

uczniom, że niezależnie od miejsca zamieszkania, można osiągnąć sukces, co 
staramy się uświadamiać młodzieży organizując cykl spotkań z tak wartościowy-
mi ludźmi, jak pan Rafał Czerniewski. Nawiązał on bardzo dobry kontakt z mło-

dzieżą i potrafił zainteresować uczniów swoją pasją./ E. Rucińska 

Przedszkole Samorządowe w Bisztynku: 

Z przedszkolnej kroniki. 
 Oto ważniejsze wydarzenia i uroczystości, które odbyły się zimą              

w naszym przedszkolu.  
Uroczystość ogólnoprzedszkolna "Spotkanie wigilijne" - odbyła się 19 grud-
nia 2014 roku. W trakcie spotkania dzieci wspólnie śpiewały kolędy, pastorałki, 
wysłuchały "kolęd polskich" zaprezentowanych przez dzieci z koła muzycznego        

i obejrzały Jasełka w wykonaniu dzieci z koła teatralnego. Na zakończenie dzieliły 

się opłatkiem. 
16 stycznia 2015 roku dzieci z koła teatralnego "Zabawa w teatr" wzięły udział 
w XVIII Festiwalu Jasełek organizowanych w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie, 
gdzie zaprezentowały Jasełka pt. "Nie potępiajcie, ale kochajcie siebie nawzajem". 

Grupa zajęła I miejsce. 
W dniach 21 i 22 stycznia 2015 roku dzieci w poszczególnych grupach gościły 
Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Dzieci prezentowały dla gości przedsta-
wienia, teatrzyki, montaże słowno-muzyczne oraz obdarowały ich upominkami - 

wykonanymi w trakcie zajęć.     
Tegoroczny "Bal karnawałowy" został zorganizowany przez Radę Rodziców       
i odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w dniu 11 lutego 2015 
roku. Dzieci bawiły sie przy muzyce, obejrzały przedstawienie "Na Dzikim Zacho-

dzie" i spotkały się z Mikołajem, który obdarował je prezentami. 
"Ruch to zdrowie" - zgodnie z tą zasadą i zadaniami przyjętymi do realizacji       
w bieżącym roku przedszkolnym, w naszej placówce organizowane są zabawy, gry, 
zawody i ćwiczenia gimnastyczne. Zima to dobry czas do takich zabaw - zwłaszcza 

do zabaw na śniegu. 

KONKURSY 
 W grudniowym konkursie plastycznym "Bożonarodzeniowa ozdoba choin-
kowa"  zostały nagrodzone i wyróżnione następujące dzieci: Lena Pomorska - I 
miejsce, Antonina Borek i Kinga Bojanowska - II miejsce, Julia Kobryń - III miejsce, 

Oliwia Kopcińska - wyróżnienie. 
Praca plastyczna Lenki Pomorskiej pt. "Zapobiegajmy pożarom" została za-

kwalifikowana na szczebel wojewódzki w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym. 

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU 
23 stycznia 2015 roku - grupa maluszków "Słoneczka" zaprezentowała dla 
wszystkich koleżanek i kolegów z przedszkola przedstawienie teatralne pt. 
"Śpiąca królewna". Natomiast 13 lutego 2015 roku - starszaki z grupy IV 

"Motylki" przedstawiły przedstawienie teatralne pt.  "O królewnie Oli, która 

na wszystko kręciła nosem". 
3 marca 2015 roku gościliśmy w naszym przedszkolu artystów ze Studia Arty-
stycznego "Premiera" z Białegostoku, którzy zaprezentowali dzieciom:  

teatrzyk  pt."Pierwsza pomoc w Bajkolandii". Spotkanie miało na celu przy-
pomnienie i utrwalenie wiadomości  na temat udzielania pomocy w nagłych wy-
padkach oraz zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom z udziałem dzieci./ H. Mesz-
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 Dnia 7 marca b. r. kobiety z Księżna spotkały się w pięknie  

wyremontowanej świetlicy,  aby wspólnie uczcić Dzień Kobiet. 

Były ciekawe rozmowy o zdrowiu, historii naszej wsi i planach na 

przyszłość. / Sołtyska Basia 

    Tematem wiodącym naszego spotkania była sprawa bezpieczeństwa  

pieszych na drogach w kontekście nowego przepisu o obowiązku noszenia  

kamizelek odblaskowych oraz zagrożenia, jakie stanowią pijani kierowcy  

(materiały na ten temat dostałyśmy z MOPS w Bisztynku). W spotkaniu 

uczestniczyły nasze dzieci i wnuki - pięknie się bawiły, w świetlicy mają 

zabawki, książki, materiały do rysowania, malowania. Dzięki pomocy 

MOPS i sponsorom, Panie zostały obdarowane kosmetykami, słodyczami, 

każda otrzymała kamizelkę odblaskową, dzieci dostały słodycze i zawieszki 

odblaskowe. 

Księżno: Obchodzono Dzień Kobiet. 

      mail:   sekretariat@bisztynek.pl       
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Fot. B. Gudrian– Siedlanowska 

Tenis stołowy: Eliminacje rejonowe po raz pierwszy w Bisztynku. 

Mężczyźni Kobiety 

Gr. I 2002 i młodsi Gmina Gr. I 2002 i młodsze Gmina 

1. Pupel Szymon Kętrzyn 1. Pawłowska Zuzanna Mrągowo 

2. Sobolewski Mackiej Bisztynek 2. Ceglińska Wiktoria Mrągowo 

3. Muziński Cezary Bisztynek 3. Ciszewska Patrycja Pozezdrze 

4. Magdziarz Sebastian Bisztynek 4. Antos Wiktoria Kiwity 

Gr. II 2001– 2000 Gmina Gr. II 2001– 2000 Gmina 

1. Kozakiewicz Sebastian Węgorzewo 1. Kulinek Alicja Węgorzewo 

2. Furmanik Damian Bisztynek 2. Borończyk Angelika Kiwity 

3. Świerzewski Paweł Kiwity 3. Knizia  Diana Dźwierzuty 

4. Kamiński Paweł Bisztynek 4. Manelska Aleksandra Dźwierzuty 

Gr. III 1999– 1997 Gmina Gr. III 1999– 1997 Gmina 

1. Kokocha Damian Węgorzewo 1. Stępniak Natalia Giżycko 

2. Skrypoczka Damian Węgorzewo 2. Dost Dorota Dźwierzuty 

3. Depta Błażej Bisztynek 3. Zawitowska Aleksandra Dźwierzuty 

4. Gwiazda Szymon Dźwierzuty 4. Śledzińska Milena Dźwierzuty 

Gr. IV 1996– 1975 Gmina Gr. IV 1996-1975 Gmina 

1.  Jurczyk Mariusz Giżycko 1. Lewko Joanna Budry 

2. Baczewski Jacek Mrągowo 2. Zahorska Wioletta Srokowo 

3. Ferenc Piotr Giżycko 3. Kamińska Izabela Bisztynek 

4. Dost Łkasz Dźwierzuty 4. Darmofał Emilia Srokowo 

Gr. V 1974-1960 Gmina Gr. V 1974-1960 Gmina 

1. Pawłowski Krzysztof Mrągowo 1. - - 

2. Polewczak Roman Giżycko 2. - - 

3. Ratuszniak Zbigniew Mrągowo 3. - - 

4. Wojciechowski Wojciech Kętrzyn 4. - - 

Dnia 28 marca 2015r. w sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w Bisztynku odbyły się eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Turnieju  LZS    

w tenisie stołowym „o Puchar TVP OLSZTYN”. / Z. Madanecki 
W eliminacjach udział wzięły gminy: Bisztynek, Kętrzyn, Mrągowo, Pozezdrze, Kiwity, Węgorzewo, Dźwierzuty, Giżycko, Budry, Srokowo. Klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 


