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roku budżetowym. Pozytywną opinię o wyko-

naniu budżetu wydała Komisja Rewizyjna Rady 

Miejskiej w Bisztynku i Regionalna Izba Obra-

chunkowa w Olsztynie. 

Komisje Rady Miejskiej również nie wniosły 

zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. 

Dochody budżetu wykonano na poziomie 99 

% planu (22 mln. 914 tys. zł). Wydatki zreali-

zowano na poziomie 96 % planu (22 mln. 404 

tys. zł) 

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wyso-

kości 510 tys. zł przy planowanym deficycie  

w wysokości 73 tys. zł.  

Kolejny rok realizowane były wydatki w ra-

mach wyodrębnionego w budżecie gminy fun-

duszu sołeckiego. Na plan 180.830,73 zł. sołec-

twa wykorzystały kwotę 172.153,89 zł. Wyko-

nywane były remonty świetlic wiejskich, doko-

nywano zakupów wyposażenia świetlic, organi-

zowano place zabaw dla dzieci i kontynuowa-

no estetyzację sołectw.  

Absolutorium dla Burmistrza Bisztynka  Jana Wójcika za 2013r.  

Rada Miejska w Bisztynku na sesji w dniu 3 

czerwca 2014r. podjęła uchwałę, w której 

przyznała Burmistrzowi Bisztynka Janowi 

Wójcikowi absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2013r. 

Absolutorium nierozerwalnie wiąże się ze 

złożonym i przedstawionym sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za rok ubiegły. Jest to 

podstawowe narzędzie personalnej oceny 

organu wykonawczego. Nie może odbywać 

się jednak w sposób dowolny, uznaniowy  

i wedle niepisanych reguł. Jest to proces sfor-

malizowany, wyznaczony przepisami ustaw 

regulujących ustrój jednostek i przepisami 

prawa finansów publicznych. Absolutorium to 

nic innego jak zgoda na przedłożony radzie  

i przeanalizowany aspekt merytorycznego  

i finansowego sprawozdania, władzy wyko-

nawczej pod względem dysponowania mie-

niem i środkami finansowymi gminy.  

Termin zatwierdzenia sprawozdania wyzna-

czony jest na 30 czerwca roku następnego po 

VII Forum Aktywności 

Wiejskiej  
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Od roku 2010, kiedy to po raz pierwszy ustawodawca 

przewidział wyodrębnienie w budżecie funduszu sołec-

kiego, Sołectwa na terenie Gminy Bisztynek wydały 657 

tys. zł. 

W 2013r. prowadzone również były prace na drogach  

i ulicach. Wykonano remont chodnika przy ul. Kajki, 

utwardzono teren wokół urzędu, wykonano remonty 

cząstkowe ulic na terenie miasta. Na terenie Gminy pro-

filowano równiarką drogi, najbardziej zniszczone miejsca 

uzupełniano tłuczniem kamiennym, udrażniano przepusty, 

zbierano pobocza dróg gminnych.  

Zaplanowane na 2013 rok zadania inwestycyjne zostały 

zrealizowane. Wydatki ze środków własnych wyniosły  

1 mln 475 tys. zł, a ze środków pozyskanych 1 mln 337 

tys. zł. Ogółem wydatki majątkowe wyniosły w 

2013 roku 2 mln. 812 tys. zł, tj. 12,6% wykonanych 

wydatków budżetu Gminy za 2013r. 

Najważniejsze zrealizowane w 2013 roku zadania inwe-

stycyjne to: 

- dokończenie remontu i rozbudowa Ośrodka Kultury  

i Aktywności Lokalnej w Bisztynku wraz z Biblioteka 

Publiczną (950 tys. zł), 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Sątopach (1 mln. 477 

tys. zł) 

- remont stadionu po gradobiciu z 04.07.2012 roku (167 

tys. zł) 

- wykonanie projektu sieci wodociągowej Pleśno i Ple-

śnik (41 tys. zł) 

- zakup do kotłowni przy ul. Słonecznej 3 kotłów central-

nego ogrzewania i komina stalowego oraz opracowanie 

dokumentacji na przystosowanie istniejącej instalacji do 

zakupionych urządzeń (45 tys. zł) 

- prace przygotowawcze opracowania dokumentacji oraz 

badania archeologiczne przebudowy targowiska  w Bisz-

tynku (33 tys. zł).  

Realizacja inwestycji, a także wielu remontów nie byłaby 

możliwa bez pozyskania środków zewnętrznych. Sku-

teczne zabiegi Burmistrza zaowocowały pozyska-

niem środków w łącznej kwocie 1 739 923 zł,  

w tym: 

- 212 177 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 

remont Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej oraz  remont budynków mieszkalnych z udziałem 

gminy II etap, 

- 128 478 zł od Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na dofinansowanie remontu ZGKiM,  

- 90 807  zł  z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dokoń-

czenie remontu płyty boiska sportowego, 

- 845 961 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na budowę kanalizacji w Sątopach, 

- 400 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego na wykonanie II etapu remontu Ośrodka Kultu-

ry i Aktywności Lokalnej, 

- 25 000 zł z PROW za projekt w ramach LGD Warmiński 

Zakątek- zagospodarowanie i modernizację skweru miej-

skiego przy urzędzie, 

- 37 500 zł od darczyńców na remont elewacji kamieniczek 

przy ul. Buczka 3,7.  

Poza zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi wykonywa-

no również inne działania przy udziale środków zewnętrz-

nych, na które otrzymano m.in.: 

- 200.000,- zł na dożywienie osób potrzebujących z progra-

mu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

– w ramach porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Ma-

zurskim; 

- 94 258 zł na stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla 

uczniów z terenu gminy i miasta,-   dotacja budżetu pań-

stwa, 

- 21 588 zł– z rządowego programu pomocy uczniom tzw. 

„Wyprawka szkolna”- dotacja z budżetu państwa, 

- 11 701 zł na projekt „Gmina i Miasto Bisztynek w kwia-

tach i zieleni”- dofinansowane z PROW  w ramach LGD 

Warmiński Zakątek, 

- 5 010,- zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy i Miasta Bisztynek- dotacja z WFOŚiGW w 

Olsztynie. 

Wydatki inwestycyjne w obecnej kadencji (2011 – 2013) 

wyniosły ogółem 10 mln 395 tys. zł w tym ze środków wła-

snych 5 mln 44 tys. zł (48,5%) i ze środków zewnętrznych 

5 mln 351.tys. zł (51,5%). 

W 2013r. Burmistrz Bisztynka aktywnie poszukiwał możli-

wości pozyskania kolejnych środków zewnętrznych na 

przyszłe przedsięwzięcia, przygotowywał odpowiednie pro-

jekty, a złożone wnioski zaowocowały zapewnieniem finan-

sowania zewnętrznego w 2014 roku w wys. 1 829 988 zł , 

to jest: 1 mln zł na remont targowiska miejskiego  

z PROW, 302 168 zł na remont ul. Kolejowej z budżetu 

państwa w ramach tzw. „Schetynówek” oraz na to samo 

zadanie 151 084 zł z Powiatu Bartoszyckiego, 100 000 zł na 

remont Bramy Lidzbarskiej z Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego.  

Ponadto, pozyskane zostały środki z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: 179 325 zł na szlak pieszy Sątopy- 

Sątopy-Samulewo z PROW, 25 000 zł na remont świetlicy 

w Wozławkach, 25 000 zł na skwer przy ul. Kolejowej, 25 

000 zł na plac zabaw w Sątopach przy szkole, 22 411 zł na 

logo i hasło promocyjne gminy. 

Działalność Burmistrza Bisztynka Jana Wójcika spotkała się 

z wysokim poparciem Rady Miejskiej. Za podjęciem uchwa-

ły w sprawie udzielenia absolutorium opowiedziało się 13 

radnych.  

Burmistrz podziękował za bardzo dobrą współpracę Radzie 

Miejskiej, Sołtysom, Przewodniczącym Rad Osiedlowych 

oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego i pracow-

nikom jednostek organizacyjnych gminy. 
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4 lipca 2014 roku to druga rocznica gradobicia, które nawiedziło Bisztynek. To również dobra okazja do 

podsumowania działań, związanych z usuwaniem skutków gradobicia, które w zasadniczym zakresie zakoń-

czone zostały w 2013 roku.  

Ogółem w latach 2012 – 2013 wydatki z budżetu na usuwanie skutków gradobicia (bez zasiłków, wypłaco-

nych mieszkańcom) wyniosły 5.221.516,42zł, w tym środki zewnętrzne (budżetu państwa, środki innych 

samorządów, CARITAS, darczyńców) – 4.177.566,61 zł (80%) i środki własne Gminy (w większości 

pochodzące z odszkodowań od ubezpieczyciela) – 1.043.949,81 zł (20%). 

Oceniając z perspektywy czasu konsekwencje klęski, jaka dotknęła nas 2 lata temu, należy obiektywnie 

uznać, że w tamtym momencie przeżywaliśmy swoistą tragedię.  

Dzisiaj wiemy, że w pełni wykorzystaliśmy, uzyskaną, przede wszystkim dzięki ogromnym staraniom Burmi-

strza Bisztynka, szansę poprawy wizerunku miasta – stało się to możliwe przede wszystkim dzięki pozyska-

niu ogromnych środków finansowych, jak również uzyskanej pomocy rzeczowej. Nie da się ukryć, że nie 

tylko odtworzyliśmy zniszczoną w wyniku gradobicia substancję, ale zdecydowanie poprawiliśmy jej stan i 

estetykę. Praktycznie w całym miasteczku wymienione zostały pokrycia dachowe - najczęściej jest to piękna 

czerwona dachówka. Klęska z 4 lipca 2012 roku stała się impulsem do rozpoczęcia procesu przywracania 

historycznego wyglądu zabytkowym kamienicom – pojawiły się nowe, kolorowe elewacje. Niestety budynki 

gminne, na których możemy, jako Gmina wykonywać prace i je finansować, stanowią niewielki procent. Zde-

cydowana większość budynków to wspólnoty mieszkaniowe i w tych budynkach wola wykonywania jakich-

kolwiek prac i ich finansowania musi wynikać z decyzji całej wspólnoty. Dodatkowo, całe centrum Bisztynka 

znajduje się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim i wykonanie wszelkich prac wymaga uzyskania stosow-

nego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co wiąże się z kolei z koniecznością przygoto-

wania specjalistycznych opracowań, które generują dodatkowe koszty. Mimo wszystko, liczymy, że dobry 

przykład Gminy, zacznie przynosić efekty i sukcesywnie wspólnoty oraz prywatni właściciele rozpoczną pra-

ce związane z wykonaniem elewacji, co wpłynie na dalszą poprawę wizerunku zewnętrznego miasta. 

Z satysfakcją słyszymy coraz więcej głosów naszych mieszkańców, jak również osób odwiedzających Biszty-

nek, pozytywnie zaskoczonych, jak miasteczko zmieniło się w ostatnich latach. Z pewnością Bisztynek nie 

zmieniłby się tak diametralnie, gdyby nie pozyskana w związku z klęską gradobicia pomoc. 

W fotograficznym skrócie przypominamy jak wyglądało nasze miasteczko: 

Minęła 2 rocznica  klęski gradobicia  

Tuż po gradobiciu: Te same  miejsca dzisiaj: 

  

Kamienice przy ul. Findera  
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Kamienice przy. Buczka  

Ul. Reja 1 

Ul. Reja 5 

Ul. Słoneczna 3 



  

  

  

  Remiza OSP Bisztynek  
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Kamienice przy ul. Kościelnej  

Budynek Ośrodka Zdrowia w Bisztynku 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej  

Remiza OSP Bisztynek  
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Dzięki środkom w części pochodzącym z funduszu sołeckiego (85.810,93 zł),  

a w pozostałej części zabezpieczonym w budżecie gminy dokonany został 

zakup równiarki, dzięki której powinna nastąpić zdecydowana i szybka po-

prawa stanu dróg gminnych. Po wielu zabiegach, Burmistrz Bisztynka zadecy-

dował o zakupie równiarki BAUKEMA SHM – 4, rok produkcji 1989 z firmy 

SCAN II Zbigniew Sadowski z Gryfowa Śląskiego, za cenę brutto 153 750 zł. 

Dnia 29.05.2014r. dostarczono nam zakupiony sprzęt. Łączny koszt razem z 

transportem wyniósł 158 tys. zł. Maszyna jest po kapitalnym remoncie.  

  

  

  

  

ZGKiM 

Kompleks szkolny w Bisztynku 

Przedszkole samorządowe w Bisztynku  

Równiarka na potrzeby dróg gminnych  
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Przebudowa ul. Kolejowej w Bisztynku ze „ Schetynówki” 

Obecnie profilowane są drogi gminne w podstawowym zakresie. Po wykonaniu tych prac planowane jest sukcesywne 

uporządkowanie infrastruktury drogowej poprzez ścinanie zawyżonych poboczy i wywóz urobku. W kolejnym etapie 

wykonywane będą prace naprawcze i odtworzeniowe przepustów i rowów przydrożnych. Jak dotychczas, sprzęt spra-

wuje się bardzo dobrze. Zakup równiarki na potrzeby Gminy był bardzo dobrą i przemyślaną decyzją, która przyniesie 

wiele korzyści mieszkańcom i poprawi komfort poruszania się po drogach gminnych. 

Trwa przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku 

15 kwietnia br. przekazany został plac budowy wykonawcy 

zadania - firmie Usługi Budowlano Instalacyjne Piotr Pa-

chucki z Biskupca. Inwestycja uzyskała dofinansowanie  

z PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” operacji 

„Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku”. Wartość 

poprzetargowa robót to 1 mln. 535 tys. zł 

Aktualnie, na placu 

budowy trwają inten-

sywne prace. Dobiega-

ją końca roboty ziem-

ne: wykonano kanali-

zację sanitarną, burzo-

wą, sieci wodociągowe 

i elektryczne. Monto-

wane są wiaty handlo-

we – docelowo ma ich powstać 7. Trwają roboty wykoń-

czeniowe budynku sanitarno-administracyjnego. Rozpoczę-

to również układanie kostki polbruk. Tempo prac jest za-

dawalające–spodziewamy się zakończenia inwestycji  

i oddania do użytku przebudowanego targowiska  

z końcem wakacji. 

W celu nadania estetycznego wyglądu całemu otoczeniu 

przebudowanego 

targowiska opra-

cowywany jest 

program prac 

konserwatorskich 

zabytkowej bra-

my wjazdowej od 

strony ulicy Fin-

dera. Dokument 

ten zostan ie 

przedłożony Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, 

który wyda na prowadzenie prac konserwatorskich bramy 

stosowne pozwolenie. Liczymy, że uda się zakończyć te 

prace łącznie z zakończeniem przebudowy targowiska. 

Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1571 N wraz  

z budową zatoki autobusowej w obrębie kompleksu szkolonego 

– ul. Kolejowa w Bisztynku. 

Przypominamy, że dzięki skutecznym działaniom Burmistrza Bisztynka, 

Gmina Bisztynek po raz pierwszy pozyskała środki z Narodowego pro-

gramu przebudowy dróg lokalnych–Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność

–Rozwój. Wartość poprzetargowa to 484 tys. z ł . ,  

w tym ze „Schetynówki” 242 tys. zł, - pozostała część sfinansowana zo-

stanie w połowie przez Powiat Bartoszycki i Gminę Bisztynek. Wyko-

nawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest Przedsię-

biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmiń-

skim. Aktualnie dobiega końca budowa zatoki autobusowej w bezpo-

średnim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Bisztynku, trwa także odtwarzanie ogrodzenia terenu szkoły. Po zakończe-

niu roku szkolnego zaplanowano zbieranie pobocza drogi, frezowanie nawierzchni i dalsze roboty zgodne z harmono-

gramem robót. Inwestycja ma być zrealizowana do końca sierpnia 2014r.  

Zatoka autobusowa powstała przy Szkole  

Podstawowej w Bisztynku  

Modernizacja skweru przy ul. Kolejowej 

 

 

16 czerwca br. Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik podpisał 

umowę na modernizację skweru mieszczącego się przy 

ulicy Kolejowej w Bisztynku. Wykonawcą wyłonionym  

w drodze przetargu została firma ABIES-OGRODY Rafał 

Świątkowski z Olsztyna. Projekt dofinansowany jest  

z PROW 2007-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania 

„Warmiński –Zakątek” operacji „Turystyczne zagospoda-

rowanie Gminy Bisztynek poprzez modernizację przestrze-

ni publicznej przy ul. Kolejowej w Bisztynku”. Wartość 
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poprzetargowa robót to 60 tys. zł. Wykonawca rozpocznie prace na początku lipca br. Część prac rozbiórkowych na 

skwerze, które nie były ujęte w przetargu, wykonana zostanie przez pracowników Urzędu. Zakończenie realizacji pro-

jektu planowane jest we wrześniu 2014 r. 

Przypominamy, że projekt zakłada całościowe zmodernizowanie istniejącego skweru poprzez remont istniejących alejek 

spacerowych, remont chodnika o dł. 60 m, odtworzenia istniejących trawników, dokonanie nasadzeń materiałem ro-

ślinnym wieloletnim oraz zakup i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci. W ramach umowy, wykonawca przez rok 

czasu będzie pielęgnował urządzoną zieleń.     

25 kwietnia br. Burmistrz Bisztynka podpisał umowę na remont ciągu pieszego zlokali-

zowanego między miejscowościami Sątopy i Sątopy –Samulewo. Wykonawcą zadania 

wybranym  w drodze przetargu została firma usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar 

Bisztynek, Brama Lidzbarska(XV/XVI) prace konserwator-

skie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej  

Program DZIEDZICTWO KULTUROWE - priory-

tet 1 „Ochrona zabytków” 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

W dniu 6 maja br. Burmistrz Bisztynka podpisał umowę  

z firmą Transfer Art - System Rafał Grabowski z Wilimo-

wa na wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich 

elewacji Bramy Lidzbarskiej. Wykonawca zadania wyłonio-

ny został w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość 

przetargowa robót wynosi 243 tys. zł. 

Uzyskanie wcześniej wszelkich pozwoleń oraz wyłonienie 

wykonawcy umożliwiło Burmistrzowi Bisztynka złożenie 

do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kompletu 

dokumentów, które z kolei dały podstawę do zwarcia po-

między Burmistrzem Bisztynka i Panem Ministrem repre-

zentowanym przez Pana Jacka Dąbrowskiego – Dyrektora 

Departamentu Ochrony Zabytków w dniu 13 czerwca 

tego roku umowy na dofinansowanie realizacji zadania pn. 

„Bisztynek, Brama Lidzbarska( XV/XVI) prace konserwa-

torskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej”  

– wysokość dotacji z MKiDN wynosi 100 tys. zł  

Wszystkie prace odbywają się 

pod ścisłym nadzorem konser-

watorskim. Obecnie rozstawio-

ne zostały rusztowania, roze-

brany został nieestetyczny bu-

dynek gospodarczy przylegający 

do południowej ściany bramy, 

zbijane są tynki. Prace wykony-

wane są bardzo ostrożnie, ze 

względu na wyjątkową wartość 

historyczną zabytku. 

Na czas robót w bezpośrednim 

sąsiedztwie Bramy, zamknięty 

został ruch koło-

wy w ob ie  

strony.  

Po zakończeniu 

prac, zakłada się 

zamknięcie ruchu 

kołowego w prze-

jeździe bramnym 

– jest to zalecenie 

konserwatora, a 

także wskazanie dotującego – Pana Ministra, aby zabytek 

po odrestaurowaniu nie był ponownie narażony na jakie-

kolwiek uszkodzenia.  

Pozostaje do rozważenia pozostawienie ruchu w jednym 

kierunku ulicą Grodzką między Bramą Lidzbarską a budyn-

kiem Banku, jako wjazd do miasta z drogi krajowej nr 57 

lub wyjazd z miasta na drogę krajową. 

Ponieważ zauważyliśmy duże zainteresowanie mieszkań-

ców prowadzonymi pracami, zachęcamy do zgłaszania opi-

nii w sprawie ewentualnego wprowadzenia w obrębie Bra-

my Lidzbarskiej jednokierunkowego ruchu kołowego. 

Przypominamy także, że przygotowujemy się do pozyska-

nia środków w kolejnym konkursie MKIDN z programu 

Dziedzictwo Kulturowe 2015 - priorytet I Ochrona zabyt-

ków na prace wewnątrz Bramy, tak aby obiekt zachował 

swój historyczny wygląd, a jednocześnie stał się ogólnodo-

stępny i służył całemu społeczeństwu. Ostatnim etapem 

będzie zagospodarowanie otoczenia. 

Jesteśmy przekonani, że odrestaurowana Brama Lidzbar-

ska stanie się kolejną, chlubną wizytówką Bisztynka, a jej 

położenie w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą krajową 

zachęci przejeżdżających do zatrzymania się choć na chwi-

lę, a być może zainteresowania się bliżej naszym miastecz-

kiem. 

Ruszyła budowa turystycznego szlaku pieszego w Gminie Bisztynek 

 łączącego Sątopy i Sątopy-Samulewo  
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Komsta z Bisztynka. Projekt  dofinansowany jest z PROW 2007-

2013 w ramach Lokalnej Grupy  Działania „Warmiński Zakątek” 

operacji „Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek”. Wartość  po-

przetargowa robót to 173 tys. zł.  

W dniu 28 kwietnia br. ruszyła budowa szlaku o długości około 1km  

i szerokości 1,5m. Obecnie wykonano już wszelkie roboty przygoto-

wawcze czyli rozbiórkę elementów drogi, wykonanie wykopów  

i nasypów. Aktualnie trwa wykładanie szlaku brukową kostką beto-

nową. Zrealizowano już 80% zaplanowanych prac. Termin realizacji 

przedsięwzięcia upływa z końcem lipca 2014 r. 

Logo i hasło  promocyjne Gminy Bisztynek  

długofalowym działaniem rozwoju turystycznego 

Dnia 29 kwietnia br., po przeprowadzeniu procedury 

udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 

podpisana została umowa na „Kompleksowe opracowanie 

reklamy w postaci opracowania projektu graficznego loga  

i hasła promocyjnego Gminy Bisztynek” będącego pierw-

szym elementem realizowanego projektu pn. „Logo i hasło 

promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem 

rozwoju turystycznego”. Wykonawcą zadania była firma 

Yoona Creative Group z Olsztyna.  

W dniu 16.06.2014r protokołem odbioru dokumentacji 

potwierdzone zostało zrealizowanie umowy, dostarczone 

zostało logo, hasło oraz księga wizualizacji znaku w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

Zaprojektowany symbol graficzny składa się z trzech ele-

mentów puzzli, które mogą być rozbudowane o kolejne 

elementy, co wskazuje na możliwości rozwojowe naszej 

gminy. Hasło reklamowe: „Bisztynek gmina przyjazna  

z natury” mówi o otwartości gminy na zewnątrz, o przyja-

znych mieszkańcach, o czystym środowisku. 

Obecnie wyłaniani są wykonawcy składanych map, materia-

łów promocyjno – reklamowych, takich, jak: baner rekla-

mowy, roll-up i inne drobne materiały reklamowe. Wszyst-

kie materiały zostaną opatrzone zaprojektowanym logiem  

i hasłem.  

Remont świetlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb 

Wiejskiego Centrum Turystyki Aktywnej 

7 maja br. Burmistrz Bisztynka Jan Wój-

cik w Urzędzie Marszałkowskim w Olsz-

tynie podpisał umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013 w ramach 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” operacji „Remont świe-

tlicy w Wozławkach w zakresie przystosowania dla potrzeb Wiejskiego Cen-

trum Turystyki Aktywnej”. Planowane dofinansowanie to 25 tys. zł. 

W dniu 22.06.2014 r., po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamó-

wienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowar-

tości kwoty 30 000 euro, wyłoniony został wykonawca zadania Zakład 

Remontowo-Budowlany  Wojciech Lewandowski z Bartoszyc. Zaofero-

wana cena to 79.738,98 zł. brutto. Umowę z właścicielem firmy, której 

zlecono zadanie podpisano 27.06.2014r. 

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane roboty malarskie i wykończeniowe, instalacja centralnego ogrzewania, 

zasilnie wymiana rozdzielnicy, instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacja odgromowa, roboty demontażowe 

oraz instalacje elektryczne wewnętrzne. Wykonanie tych prac umożliwi właściwe korzystanie ze świetlicy mieszkańcom 

Sołectwa Wozławki. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do dnia 18 sierpnia 2014r. 

Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek  

Świetlica w Wozławkach przed remontem  
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Nowe chodniki w mieście   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wywóz tłucznia  

W maju br. rozpoczęliśmy wywóz tłucznia składowanego w Troksach na drogi gminne. Do dnia dzisiejszego tłuczeń 

został nawieziony na następujące odcinki dróg gminnych: Łędławki-Nowa Wieś Reszelska-Sątopy, Pleśno-Pleśnik, 

Troszkowo w kier. Dąbrowy, Troszkowo –Bisztynek, z Grzędy w kierunku Paluz i częściowo drogi gminne w Uniko-

wie i Paluzach. Dotychczas wywieziono 2.710 ton tłucznia.  Część z nich jest jeszcze w trakcie realizacji i wymaga sta-

bilizacji i zagęszczenia piaskiem. Prace są i będą sukcesywnie realizowane. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bisztynek  

  Wiaty 

 

W miesiącu czerwcu br. ze środków własnych Gminy wykonano końcowy re-

mont chodników przy ulicy Kajki (prawa strona) z nawiązaniem do placu Cho-

pina. Wykonawcą robót była firma usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar 

Komsta z Bisztynka wyłoniona w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej  

o powierzchni 252 m2 z okrawężniko-

waniem i wykonaniem robót towarzy-

szących takich jak uzupełnienie masą 

bitumiczną uszkodzonych miejsc przy 

krawężnikach drogowych. Całkowity 

koszt realizacji zadania zamknął  

się w kwocie 26 629zł brutto. 

Obecnie trwają prace związane z remontem ciągów pieszych przy ulicy Sło-

necznej. Wykonawcą robót jest firma Mariusz Parobij Usługi Budowlano-

Brukarskie z Bisztynka. Zakres robót obejmuje wykonanie nowych ciągów pie-

szych wzdłuż budynków mieszkalnych nr 5 i 7 przy ulicy Słonecznej o łącznej 

powierzchni 192 m2. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 21 254 zł brutto i sfinansowany zostanie ze środków 

własnych Gminy. W ramach prowadzonych robót publicznych Gmina wykonuje także drenaż odwadniający od budyn-

ków do istniejących  studni deszczowych.  

Ul. Słoneczna  

Ul.  Kajki 

W czerwcu br. zakupiono dwie wiaty przystankowe typu „ATENA”. Jedną 

z nich ustawiono w Troszkowie w miejscu uszkodzonej pojazdem mechanicznym, 

a koszty z tym związane poniosło nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Druga 

wiata przystankowa została zakupiona przez sołectwo Prosity i zostanie ustawiona 

po wykonaniu płyty betonowej we wskazanym miejscu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dnia 20.05.2014 r., w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania, Gmina Bisztynek 

otrzymała promesę od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Olsztynie z jednoczesną informacją, że zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy i Miasta Bisztynek” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach Działania  

-4 Azbest, Poddziałanie 4.1 – Usuwanie Azbestu w 2014 roku w formie dotacji wstępnie do  

kwoty  23.533,00 zł. Dofinansowanie obejmuje w formie dotacji do 85% kosztów kwalifikowanych ze 

środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie. 
W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, którego wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w celu wyłonienia Wykonawcy zadania. 

Zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Bisztynek wnioskami, o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierają-

cych azbest, w ramach niniejszego zadania w 2014 roku, planowane jest usunięcie z terenu gminy Bisztynek ok. 36 ton 

materiałów zawierających azbest. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2014r. 

Wiata przystankowa w  

Troszkowie 
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W dniu 11 kwietnia 2014 do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

w Warszawie Burmistrz Bisztynka złożył dwa wnioski z których 

jeden dotyczył zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 

z 0,4% rezerwy  na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkol-

ny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych i opiewał na kwotę 

25.455,00 zł., drugi  zaś wniosek dotyczył wyposażenia w  pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny pomieszczeń do nauki 

dzieci 6-letnich opiewał na kwotę 40.384,00 zł.  Z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wiemy, że zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu17 czerwca 

br. pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne przyznając nam 

kwotę w wysokości  23.230,00 zł. Za otrzymane środki zostaną doposażone świetlice w szkołach podstawowych. Drugi 

wniosek  będzie rozpatrzony po przekazaniu stanu faktycznego  dotyczącego liczby dzieci sześcioletnich. 

W tym roku Festiwal Cittaslow zawitał do Rynu. Była to już piąta edycja, któ-

ra odbyła się 24 maja na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego. Gospodarz Festiwalu 

dołączył do sieci  polskich miasteczek Cittaslow w 2012 roku. Festiwal Cittaslow 

to idealna okazja do zaprezentowania przez członków Polskiej Krajowej Sieci Miast Citta-

slow lokalnego rzemiosła, walorów turystyczno - krajobrazowych czy dorobku artystycz-

nego. Szansę taką miały miasta, które 

należą do wspomnianej Sieci Miast czyli 

czternaście miejscowości z Wojewódz-

twa Warmińsko-Mazurskiego: Barcze-

wo, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, 

Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, 

Olsztynek, Pasym, Reszel, Ryn, a także jedno miasto z Wielkopolski: 

Murowana Goślina. Podczas Festiwalu można było również zapoznać 

się ze stoiskami promocyjnymi dwóch nowych miast, które dołączyły 

do Sieci dzień przed Festiwalem czyli 23 maja. Tego dnia odbyło się 

posiedzenie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow podczas której 

przyjęto jednogłośnie członkowstwo Kalet ze Śląska i Rejowca Fa-

brycznego z Województwa Lubelskiego. Dzięki temu Polska Sieć liczy 

już 17 miast. Walory Bisztynka oprócz stoiska promocyjnego repre-

zentowali lokalni artyści P. Danuta Stawiarz zajmująca się koronkar-

stwem i wyrobami z włóczki oraz podopieczni z Domu Pomocy Społecznej prezentujący prace manualne  

w formie obrazkowej. Bisztynek promował również nasz rodzimy zespół wokalny „Mozaika”.  Uczestnicy festiwalu 

mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. kiermaszu wyrobów rzemieślniczych, tradycyjnej żywności, występów muzycz-

Najnowsze informacje z ZGKiM Sp.  z o.o. 

W dniu 1 czerwca 2014 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Bisztynku dotarł nowy sprzęt zakupiony przez spółkę. Mienie firmy 

wzbogaciło sie o ciągnik McCormick, przyczepę samowyładowującą oraz ko-

siarkę rotacyjną z mulczerem. Nowy sprzęt znacznie ułatwi pracę, zwłaszcza 

koszenie dużych powierzchni - płyty sta-

dionu, cmentarzy w Sątopach i Bisztynku 

przy ul. Grodzkiej. Dotychczas eksploat-

owany, leciwy ciągnik miał bardzo ograni-

czoną moc i nie radził sobie z przewoże-

niem cięższych ładunków. Tym bardziej 

cieszy  nowy McCormick. To kolejne , po 

wyposażeniu w meble budynku biurowego, zakupie narzędzi i sprzętów budowla-

nych - doposażanie spółki. Wszystkie zakupy ZGKiM Sp. z o.o. finansuje we wła-

snym zakresie w ramach samodzielnie zawartych umów. 

Rozpoczęto montaż siedzisk na Stadionie Miejskim w Bisztynku. 105 szt. krzese-

łek w kolorze niebieskim dostarczył Urząd Miejski, 95 szt. zakupiła spółka, która dokona również montażu w ramach 

zawartej umowy o administrowanie stadionem. 

Festiwal Cittaslow w Rynie 

Stoisko promocyjne Bisztynka  

INWESTYCJE / WYDARZENIA 

Środki pozyskane na doposażenie świetlic szkolnych 
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 nych miast członkowskich Cittaslow oraz wielu konkursów z 

nagrodami. Dodatkową atrakcją budzącą wiele emocji przy któ-

rej tworzyły się duże kolejki była możliwość odbycia  godzinne-

go rejsu statkiem „Barbara” po jeziorze Ryńskim. Wielkim zain-

teresowaniem cieszyła się również bezpłatna degustacji potraw, 

którą przygotowali restauratorzy – członkowie sieci 

„Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Istotną czę-

ścią Festiwalu była także konferencja pt. „ Miasta Cittaslow,  

a rozwój społeczności” w której udział wzięli przedstawiciele 

władz i Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzysze-

nia Cittaslow. Bisztynek reprezentowały Pani Krystyna Zawi-

stowska Zastępca Burmistrza Bisztynka i Pani Iwona Banach 

Sekretarz Gminy i Miasta Bisztynek. Festiwal zorganizował Sa-

morząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach 

projektu „Cittaslow-sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” ze  środków Regionalne-

go Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

Bisztynek promował zespół Mozaika  

VII Forum Aktywności Wiejskiej w Pilniku 

30 maja br. w Pilniku odbyło się VII Forum Ak-

tywności Wiejskiej pn „Eko Aktywna Warmia”. 

Głównym zamierzeniem tego wydarzenia jest 

integracja mieszkańców 11 gmin członkowskich. 

Spotkania organizowane są corocznie w różnych 

miejscowościach. Organizacją Forum zajęła się Lokalna Grupa Dzia-

łania „Warmiński Zakątek” i Gmina Lidzbark Warmiński. Naszą gmi-

nę reprezentowali: Pan Zbigniew Filipczyk Przewodniczący Rady 

Miejskiej, Pani Krystyna Zawistowska Zastępca Burmistrza, Pani Iwo-

na Banach Sekretarz Gminy i Miasta Bisztynek oraz licznie przybyli 

sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Bisztynku. Wszystkich 

uczestników przywitała: P. Małgorzata Ofierska- Prezes LGD 

„Warmiński Zakątek” 

oraz P. Artur Jankowski – Wójt Gminy Lidzbark Warmiński. Przybyli 

goście mogli spróbować specjałów domowej roboty przyrządzonych 

przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z Gminy Lidzbark War-

miński. W programie artystycznym wystąpiło wiele artystów m.in. Ze-

spół Czerwony Tulipan, Kapela Rogóżanie, Furman, Zespołu Pieśni i Tań-

ca Ignalin, Czesław Band z Runowa oraz grupa taneczna „Strefa tańca 

Natura Dance”. Pomiędzy występami zaplanowano dla drużyn gminnych 

dwie konkurencje. Polegały one na prezentacji najciekawszych miejsc na 

szlakach rowerowych w swojej gminie oraz na przygotowaniu w ciągu 20 

minut Ekologicznej Kreacji zrobionej z materiałów przyjaznych środowi-

sku. Spośród 11 gmin w tym roku główną nagrodę czyli puchar GRAND 

PRIX VII Forum Aktywności Wiejskiej zdobyła Gmina Orneta. 

W niedzielę 1 czerwca na placu przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku 

zorganizowano po raz drugi Piknik Rodzinny zbiegający się z przypadającym  

w tym dniu Międzynarodowym Dniem Dziecka i Warmińsko-Mazurskimi Dnia-

mi Rodziny. Licznie przybyłych rodziców, dziadków oraz świętujących najmłod-

szych mieszkańców naszej gminy zabawiał klaun Tofcio Drabinka oraz pluszaki 

Myszka Mini i Miki. Dzieci wraz z rodzicami brały udział w licznych konkursach 

manualnych i sprawnościowych nagradzanych słodkimi upominkami. Każde 

dziecko otrzymało z rąk Tofcia zwierzaczka zrobionego z balonów, a Panie Go-

sia, Krysia i Jola malowały twarze  wszystkim zainteresowanym makijażem inspi-

rowanym postaciami bajkowymi. Impreza była zorganizowana wspólnie  

z Urzędem Miejskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przedszkolem Samorządowym  

w Bisztynku.  

 Piknik Rodzinny w Bisztynku 

             WYDARZENIA 
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27 czerwca br. uczniowie z Gminy Bisztynek uroczystym apelem 

zakończyli rok szkolny 2013/2014. Koniec roku to czas podsumo-

wań i nagradzania najlepszych uczniów. Burmistrz Bisztynka jak co 

roku wyróżnił uczniów, którzy odnieśli sukcesy w  nauce i zachowa-

niu oraz w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

Nagrody Burmistrza z rąk Pani Krystyny Zawistowskiej Zastępcy 

Burmistrza otrzymali następujący uczniowie: 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku: 

Bartłomiej Horoszko, Dominika Gach, Jakub Paszkiewicz, Justyna 

Speruda, Michał Gołębiewski, Wiktoria Drozdowska, Piotr Tabaka, 

Wiktoria Derbin. 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku: 

Ilona Jarząbek, Jarosław Jwanyk, Jakub Zagozdon, Monika Aleksan-

drowicz, Maciej Capłap, Sylwester Kokoszka, Grzegorz Kuczyński, 

Grzegorz Romanowski. 

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzę-

dzie: 

Klaudia Młyńska, Natalia Wypyszczak, Agata Watros, Dominika 

Mrówka. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Satopach: 

Sara Śniadach, Angelika Piegat 

Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. 

Wróćcie do szkół z uśmiechem na twarzy, wypoczęci i pełni energii 

do pracy w nowym roku szkolnym. 

W dniu 29.06.2014r. odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-

pożarnicze, których gospodarzem była jednostka OSP Paluzy. Zawo-

dy otworzył Prezes Oddziału Powiatowego OSP RP w Bartoszycach, 

a zarazem Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik. Przywitał wszystkich Stra-

żaków Ochotników i zgromadzonych widzów oraz życzył udanej 

sportowej rywalizacji. Następnie uhonorowano medalami i odznacze-

niami zasłużonych druhów. 

Złoty medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh 

Roman Depta (OSP Paluzy), dh Zbigniew Filipczyk Prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku honorowy członek 

OSP Sątopy-Samulewo, Srebrny medal „Za Zasługi dla Po-

żarnictwa” otrzymał dh Mieczysław Depta (OSP Paluzy), 

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Jan Jaciw Dyrektor Spółki „PALUZY”. Wrę-

czono także odznaczenia „Wzorowy Strażak”,  „Odznakę za wysługę lat” oraz statuetki za bezintere-

sowną pomoc w działalności strażackiej , które otrzymali: Pani Bożena Depta Sołtys wsi Paluzy i Pan 

Jan Jaciw Dyrektor Spółki „PALUZY”. W zawodach wzięło udział 8 jednostek seniorów: Bisztynek, Sątopy-

Samulewo, Wozławki, Paluzy, Grzęda, Troszkowo oraz gościnnie OSP Lutry i OSP Sątopy powiat Nowy Tomyśl, woj. 

Wielkopolskie, 7 drużyn młodzieżowych: Troszkowo, Sątopy-Samulewo, Unikowo, Grzęda, Paluzy, Wozławki i 1 dru-

żyna kobieca: Wozławki. Zgodnie z regulaminem zawody odbyły  się  

w 2 konkurencjach: bieg sztafetowy i ćwiczenie bojowe. Ostateczna 

klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco: wśród Seniorów 

najlepszą jednostką została OSP Troszkowo, II miejsce zajęła OSP 

Wozławki, III OSP Paluzy. W kategorii Drużyn Młodzieżowych I miej-

sce zajęła MDP Grzęda, II miejsce MDP Paluzy, III miejsce MDP Uniko-

wo. Drużyna Kobieca OSP Wozławki była bezkonkurencyjna, zajęła  

I miejsce. Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza i jednocześnie Prezesa 

Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Bisztynku dyplomy  

i puchary. Gospodarze zawodów wywiązali się ze swoich obowiązków 

bardzo dobrze. Zapewnili odpowiednią pogodę, wspaniałą atmosferę 

oraz przygotowali tradycyjna grochówkę. 

Uczniowie zakończyli rok szkolny 2013/2014 

Fot. A.Grabowski 

Fot. A.Grabowski 

Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze Paluzy 2014 
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Rada Miejska w Bisztynku na sesji Rady Miejskiej  

w dniu 3 kwietnia 2014 r. podjęła uchwałę Nr 

XXVIII/200/14 w sprawie zgłoszenia sołectw do 

Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko

-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miej-

scem, w którym warto żyć…” w 2014 r. Do pro-

gramu zgłoszono sołectwa Grzęda i Prosity. Jedno-

cześnie Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Bisztynka z dnia 3 kwietnia 2014 roku powołano  Pana Adriana  

Porydzaj – pracownika Urzędu Miejskiego w Bisztynku na gminnego koordynatora Programu Odnowy Wsi. Odnowa 

wsi to nazwa programu w którym chodzi o rozwój lokalny zarówno wsi jak i ich społeczności.  W Polsce Program 

zaczął działać w 1997 r. w woj. opolskim, potem śląskim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim. Województwo 

Warmińsko-Mazurskie przystąpiło do Programu w 2012 roku. W pierwszym naborze przyjęto do Programu 40 so-

łectw 25 gmin. Drugi nabór miał miejsce w maju 2014 r. (każda gmina mogła zgłosić maksymalnie 2 Sołectwa). Dnia 13 

maja Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie przyjęcia kolejnych 40 sołectw do 

Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w któ-

rym warto żyć…”. Ze zgłoszonych przez Gminę Bisztynek Sołectw do  uczestnictwa w Programie zakwalifikowane 

zostało Sołectwo Prosity. Obecnie w programie jest zatem 80 sołectw z 38 

gmin województwa warmińsko-mazurskiego. 
W związku z przystąpieniem sołectwa Prosity do Programu Odnowy Wsi 

odbyły się pierwsze spotkania mieszkańców z moderatorem Programu  

Panem Piotrem Szopińskim. 
Moderator to osoba wytypowana przez Samorząd województwa mająca na 

celu wspieranie w animowaniu lokalnej społeczności, planowaniu działań ani-

macyjnych, wskazaniu kierunków działania Grupy Odnowy Wsi. Moderator 

zapewnia wsparcie przy tworzeniu Planu Odnowy Miejscowości oraz dostar-

cza niezbędną wiedzę z zakresu funkcjonowania Grup, komunikacji, konflik-

tów i ich rozwiązywania, pomaga identyfikować problemy mieszkańców oraz 

sołectwa i pomaga w ich rozwiązywaniu. 
Podczas pierwszych spotkań mieszkańców Sołectwa Prosity, które odbywały 

się w Świetlicy Wiejskiej w Prositach, mieszkańcy sołectwa uchwałą zebrania 

wiejskiego, z pośród wszystkich zebranych, dokonali wyboru osób do Grupy 

Odnowy Wsi Prosity oraz dokonali wyboru Lidera Grupy, Panią  Beatę  Ma-

jewską. 
Zaplanowane są już kolejne spotkania mieszkańców Sołectwa Prosity pod-

czas, których będą oni aktywnie uczestniczyć w zidentyfikowaniu problemów 

wsi, opracowaniu aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Prosity,  

a następnie konsekwentnej jego realizacji, poprzez efektywne wykorzystywa-

nie oferowanych form wsparcia w ramach organizowanych konkursów dota-

cyjnych dla gmin, w szczególności na zadania inwestycyjne i projekty miękkie 

oferowane w ramach uczestnictwa Sołectwa Prosity w Programie Odnowy 

Wsi.  

 

 

Organizatorzy: Urząd miejski w Bisztynku, Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „IMPULS”, LKS 

„REDUTA” Bisztynek: 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA IX LETNIE ROZGRYWKI SOŁECKIE I 

RAD OSIEDLOWYCH W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR BURMISTRZA 

BISZTYNKA  

Pierwszy turniej odbędzie się 6 lipca br. w Paluzach o godz.: 13:00, a kolejne będą 

rozgrywane w następującej kolejności: 13.07. Grzęda, 20.07. Unikowo, a ostatni fina-

łowy 27.07 w Troszkowie.  

Życzymy udanej sportowej rywalizacji!!! 

 

Sołectwo Prosity w Programie Odnowy Wsi 


