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30 maja br. w Bisztynku świętowano 630-lecie nadania praw miejskich. Średniowiecz-

na oprawa uroczystości przyciągnęła sporą część mieszkańców Gminy i Miasta      

Bisztynek, na których czekały liczne atrakcje. /2 

INFORMACJE:  
Prosity w Programie „Aktywna Wieś    Warmii, 

Mazur i Powiśla”. 

INWESTYCJE:  

Trwa remont ul. Sportowej w Bisztynku. 

Trwa przebudowa ul. Sportowej w Bisztynku. Prace 

zakładające m.in. położenie nowej nawierzchni asfal-

towej potrwają do końca sierpnia. /6 
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Bisztynek obchodził 630-lecie nadania praw miejskich. 

30 maja br. w Bisztynku świętowano 

630-lecie nadania praw miejskich. 

Średniowieczna oprawa uroczystości 

przyciągnęła sporą część mieszkań-

ców Gminy i Miasta Bisztynek, na 

których czekały liczne atrakcje. 

O historii słów kilka… 
Miasto zostało założone na podstawie 

przywileju wystawionego 30 kwietnia 

1385r. przez Biskupa Henryka III 

Sorboma w oparciu o istniejącą już 

wieś o nazwie Strowangen. Wieś ta, 

jak na owe czasy była bardzo dobrze 

zaopatrzona, istniał tu: młyn zbożowy, 

olejarnia, karczma i kościół pw. Św. 

Michała (nazwany Św. Marty). Biszty-

nek w założeniu powstał jak najmniej-

szym kosztem, gdyż miał pełnić funk-

cję rynku zbytu, nie został więc wy-

posażony w mury obronne. Brak 

murów spowodował, że na przestrze-

ni lat miasto było napadane i niszczo-

ne stanowiło bowiem łatwy cel. Mia-

sto nękały nie tylko najazdy, ale także 

pożary. W wyniku pierwszego, który 

wybuchł w 1547r. dorobek dziesię-

cioleci został całkowicie zniszczony. 

W pożarze spłonęło wszystko, włącz-

nie z ratuszem. Miasto podupadło 

gospodarczo. W wyniku rozlicznych 

starań otrzymało zgodę na odbywanie 

cotygodniowych targów, co znacznie 

wspomogło lokalnych wytwórców.   

W XVI w. Bisztynek produkował 

piwo i wódkę, a podstawę utrzymania 
stanowiło rolnictwo i sukiennictwo. 

Kolejne przemarsze wojsk pustoszyły 

miasto. 
W 1400r. wzniesiono kościół farny,   

z którym wiążą się niemal wszystkie 

ważne momenty w historii Bisztynka. 

Kościół był odwiedzany przez liczne 

pielgrzymki, a tradycja ta jest konty-

nuowana po dziś dzień. A to za spra-

wą cudu jaki miał miejsce podczas 

święcenia kościoła. Biskup Sorbom 

podczas podniesienia poczuł spływają-

cą po ręce krew. 
W 1914r. na teren gminy wkroczyli 

Rosjanie, którzy dokonywali grabieży 
i podpaleń. Wtedy to spłonął dwo-

rzec, młyn i tartak. W 1920r. odbył 

się plebiscyt, w którym mieszkańcy 

mieli się opowiedzieć za przynależno-

ścią do Polski lub Niemiec. Działała 

wówczas silna propaganda antypolska, 

a że prawo głosu posiadała ludność 

urodzona na tych terenach (nie fak-

tycznie zamieszkała) duży napływ 

ludności niemieckiej oraz zastraszenie 

Polaków spowodował, że w Plebiscy-

cie nie oddano ani jednego głosu „Za 

Polską”. Dla upamiętnienia tego wy-

darzenia na skwerze koło ówczesnej 

elektrowni (dziś skwer pomiędzy 

Urzędem Pocztowym, a Urzędem 

Miejskim) postawiono pomnik z napi-

sem „Do Niemiec należymy                 

i w Niemczech pozostaniemy”. Prze-

łom XIX i XX wieku to okres,            

w którym na terenie Bisztynka wybu-

dowano wiele reprezentacyjnych 

budynków. Zgrupowane w pobliżu 

ratusza stanowiły centrum miasta. 

W Ratuszu znajdowała się siedziba 

rady i ławy miejskiej, a także składy 

kupieckie. W 1939r. Ratusz uległ 

zniszczeniu w wyniku pożaru, na-

tomiast sklepy wokół spalili Rosja-

nie po wkroczeniu na teren miasta 

Armii Czerwonej w 1945r. Z daw-

nego centrum z bankami, hotelem 

oraz licznymi sklepami pozostał 

pusty plac, którego ośrodkiem  

stała się wybudowana w latach    

60-tych fontanna, która obecnie 

została przekształcone w skwer, 

na którym dokonuje się nasadzeń 

jednorocznych. 
Pomimo wojennych i powojen-

nych zniszczeń pozostało w Bisz-

tynku sporo reprezentacyjnych 

budowli m.in. siedziba Urzędu 

Miejskiego w stylu francuskiego 

renesansu, gmach poczty w stylu 

neogotyckim czy apteka mieszczą-

ca się w typowej XIX-wiecznej 

kamiennicy.  

 

Fot. A. Grabowski 
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Historyczna parada 
Uroczystości rozpoczęła parada     

w iście średniowiecznym stylu. 

Przemarsz władz oraz mieszkań-

ców ubranych w stroje z minionej 

epoki, któremu towarzyszyli ryce-

rze konni i piesi wzbudził ogromne 
zaciekawienie. W tym dniu władzę 

w mieście przejęli najmłodsi, otrzy-

mując od Burmistrza Bisztynka 

Marka Dominiaka klucze do mia-

steczka. O dobry nastrój przyby-

łych zadbały zespoły wokalne, ta-

neczne i kabaretowe działające      

w Ośrodku Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Bisztynku, Przedszkolu 

Samorządowym, Gimnazjum Pu-

blicznym oraz Szkołach Podstawo-

wych. Uroczystości uświetnił także 

występ Wokalnego Zespołu Doro-

słych „MOZAIKA”. Dużym zainte-

resowaniem cieszył się pokaz ka-

skaderski walk rycerzy w zbrojach 

organizowany przez Bractwo Ry-

cerskie z Nidzicy. Podczas uroczy-

stości wybrano także najciekawszy 

strój z minionej epoki. Obchody na 

Placu Targowym poprzedziły audy-

cje wyjazdowego Studia Radia 

Olsztyn, które ulokowało się wła-

śnie na „targowicy”. Na uczestni-

ków uroczystości czekały stoiska 

lokalnych rzemieślników- Danuty 

Stawiarz, Kamili Zawadzkiej, Elż-

biety Tarki oraz świetnie zaopa-

trzone stoiska sołectw- Bisztynka, 

Troszkowa, Lądka i Łędławek. 

Swoje prace zaprezentował także 

Dom Pomocy Społecznej z Bisztyn-

ka, a Przedszkole Samorządowe 

tradycyjnie zorganizowało loterię 

fantową. Sołectwo Bisztynek zor-

ganizowało licytację tortu z her-

bem Bisztynka. Na amatorów do-

brego jedzenia czekał bigos oraz 

kiełbaski z grilla. Najmłodsi zaś 

otrzymali lody oraz watę cukrową. 
Wśród gwiazd, które wystąpiły na 

scenie znalazły się The Ukrainian 

Folk, Asteria, Verdis oraz Spec-

trum. 

Dziękujemy za pomoc w organizacji 

uroczystych Obchodów 630-lecia 

nadania praw miejskich Bisztynkowi: 

P. Janowi Jaciwowi Prezesowi Spółki „Paluzy” w Paluzach”, firmie IGLOTEX, P. Katarzynie i Dariuszowi Oniszkom wła-

ścicielom Piekarni „OKRUSZEK” z Bisztynka, P. Romanowi Godlewskiemu właścicielowi stoiska z watą cukrową oraz 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dzieci ze świetlicy środowiskowej. 

Klucze do miasta z rąk Burmistrza Bisztynka odebrali najmłodsi. 

Zespół „Grzędzianki” ze Szkoły Podstawowej w Grzędzie. 
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Występy Przedszkolaków zakończyły się dużymi oklaskami. 

Kabaret przedstawiła młodzież z Gimnazjum Publicznego w Bisztynku. Zespół wokalny „Wesołe Nutki” z Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. 

Pokazy walk rycerzy konnych i pieszych. 

Fot. UM Bisztynek 
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Lokalni rzemieślnicy zaprezentowali swoje wyroby. 

Przedszkole Samorządowe w Bisztynku zorganizowało loterię. Do skosztowania miody zachęcała P. Bożena Dąbrowska z Sułowa. 

Stosika Sołectw:  Bisztynka (z lewej) oraz Lądka (z prawej). 
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Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r. 
30 czerwca br. na sesji Rada Miej-

ska w Bisztynku podjęła uchwałę, 

w której udzieliła Burmistrzowi 

Bisztynka absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2014. 

Co to jest absolutorium? 

Udzielenie przez Radę absoluto-

rium jest wyrazem akceptacji spra-

wozdania z wykonania uchwały 

budżetowej. Jest ono narzędziem 

oceny organu wykonawczego, czyli 

Burmistrza. Konieczność absoluto-

rium wynika z ustawy o samorzą-

dzie gminnym oraz ustawy o finan-

sach publicznych. Rada ocenia 

prawidłowość prowadzonej go-

spodarki finansowej w ramach 

przyjętego budżetu, a szczególnie 

stan zrealizowanych wydatków        

i dochodów w stosunku do zapla-
nowanych. Pozytywną opinię         

o wykonaniu budżetu wydała Ko-

misja Rewizyjna Rady Miejskiej 

oraz Regionalna Izba Obrachunko-

wa w Olsztynie. Komisje Rady 

Miejskiej nie wzniosły zastrzeżeń 

do przedłożonego sprawozdania. 

O zrealizowanym budżecie 

Dochody budżetu wykonano na 

poziomie 99% planu (23 mln. 417 

tys. zł.) Wydatki zrealizowano na 

poziomie 97% planu (23 mln. 694 

tys. zł.)  

Kolejny rok realizowane były wy-

datki w ramach funduszu sołeckie-

go. Sołectwa wykorzystały kwotę 

256 tys. zł. Wykonywane były 

remonty świetlic wiejskich oraz 

dokonywano zakupów wyposaże-

dożywienie osób potrzebujących z 

programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” – 

w ramach porozumienia z Wojewo-

dą Warmińsko – Mazurskim;     

91 743 zł na stypendia szkolne 

oraz zasiłki szkolne dla uczniów z 

terenu gminy i miasta,-   dotacja 

budżetu państwa, 14 916 zł z rzą-

dowego programu pomocy ucz-

niom tzw. „Wyprawka szkolna”- 

dotacja         z budżetu państwa,  

31 398 zł  na dofinansowanie 

kształcenia młodocianych, 18 628 

zł na usuwanie wyrobów zawierają-

cych azbest          z terenu Gminy i 

Miasta Bisztynek- dotacja z 

WFOŚiGW w Olsztynie. 

W ubiegłym roku ze środków 

własnych wykonano między inny-
mi przebudowę i remont kotłowni 

przy ul. Słonecznej za 199 tys. zł        

i rozdział sieci wodociągowej           

w Paluzach za kwotę 28 072 zł. 

Wykonano dokumentację na budo-

wę przydomowej oczyszczalni         

w Księżnie(5860zł) co było niezbęd-

ne przy składaniu wniosku o dofi-

nansowanie budowy kanalizacji        

w Wojkowie, z PROW 2007-2013. 

Gmina uzyskała te dofinansowanie     

i już inwestycję zrealizowała.           

W ubiegłym roku zakupiono rów-

nież równiarkę, w części dofinanso-

waną środkami funduszu sołeckie-

go. Zakupiono od PSP w Bartoszy-

cach używany samochód VW 

Transporter za 5732 zł. 

W okresie sprawozdawczym 

nia świetlic, organizowano place 

zabaw dla dzieci i kontynuowano 

estetyzację sołectw. 

W roku 2014r. realizowano 

szereg inwestycji gminnych          

i remontów, na które pozyska-

no środki zewnętrzne w łącznej 

kwocie 1 806 000,00 zł, w tym: 

936 tys. zł na przebudowę targowi-

ska miejskiego z PROW,             

242 tys. zł na remont ul. Kolejowej 

z budżetu państwa w ramach tzw. 

„Schetynówek”, 121 tys. zł na dofi-

nansowanie remontu ul. Kolejowej 

od Powiatu Bartoszyckiego,        

115 tys. zł na budowę sieci wodo-

ciągowej dla miejscowości Pleśno, 

Pleśnik, 122 tys. zł na szlak pieszy 

Sątopy- Sątopy-Samulewo z PROW, 

94 tys. zł na remont Bramy Lidz-
barskiej z Ministerstwa Kultury          

i Dziedzictwa Narodowego, ponad-

to z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 25 000 zł na remont 

świetlicy w Wozławkach, 25 000 zł 

na skwer przy ul. Kolejowej w Bisz-

tynku, 14 000 zł na logo i hasło 

promocyjne gminy, 15 000 zł na 

plac zabaw w Sątopach przy szkole, 

48 000 zł na remont świetlicy wiej-

skiej w Księżnie, 24 000 zł na siłow-

nię zewnętrzną w Sątopach-

Samulewie, 25 000 zł na utwardze-

nie placu przy Szkole Podstawowej 

w Sątopach. Prócz zadań inwestycyj-

nych i remontowych wykonywano 

również inne działania przy udziale 

środków zewnętrznych, na które 

otrzymano m. in.:       200.000 zł na 

ogółem wydatki majątkowe 

wyniosły 4 054 tys. zł,               

tj. 17,1 %  wykonanych wydat-

ków budżetu Gminy za 2014r. 

W 2014r. prowadzone również 

były prace na drogach i ulicach. 

Wykonano między innymi remont 

nawierzchni w Sątopach wraz        

z przebudową chodnika na tzw. 

Dołku, poprawiono chodnik przy 

OKiAL, wykonywano remonty 

cząstkowe, profilowano i równano 

drogi gminne. W grudniu ubiegłe-

go roku zakupiono 1 tys. ton żwi-

ru, którym stabilizowano na-

wierzchnię dróg wyłożonych tłucz-

niem kamiennym. Przebudowano 

chodniki przy ul. Słonecznej           

nr 5 i 7 wraz z odwodnieniem 

oraz przy ul. Kajki. 
Burmistrz w swoim wystąpieniu 

podziękował radnym, sołtysom 

oraz przewodniczącym rad osie-

dlowych za wkład pracy i zaanga-

żowanie w rozwiązywanie wspól-

nym problemów oraz bardzo do-

brą współpracę. „Podsumować 

mogłem w zasadzie działania moje-

go poprzednika, gdyż w większości 

to on był realizatorem budżetu, ja 

wykonywałem go od 9 grudnia 

2014r. W ubiegłym roku wiele 

zrobiono i pozyskano środki na 

realizację inwestycji tegorocznych. 

Dziękuję Wam za wnioski i spo-

strzeżenia, za pomoc w rozwiązy-

waniu problemów”- mówił bur-

mistrz. 

Trwa remont ul. Sportowej. 

17 czerwca br. podpisano umowę   

z Wojewodą Warmińsko- Mazur-

skim dotyczącą remontu ul. Sporto-

wej. Obecnie trwają prace mające 

na celu przebudowę ulicy wraz          

z infrastrukturą towarzyszącą. Pla-

nowany termin zakończenia prac to 

31 sierpnia br. Przebudowana ul. 

Sportowa będzie posiadała sieć 

burzową, wjazdy do indywidualnych 

posesji oraz oświetlenie uliczne na 

własnej sieci. Zadanie jest realizo-

wane w ramach Narodowego Pro-

gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 

etap II Bezpieczeństwo- Dostęp-

ność- Rozwój. 

Trwają prace konserwatorskie 

elewacji budynku Urzędu Miejskie-

go. Mimo, że prace wciąż trwają 

budynek już prezentuje się okazale. 

Priorytetem prowadzonych robót 

jest przywrócenie oryginalnych 

elementów budynku. W związku    

z tym zdjęto z elewacji luźne prze-

wody, instalacje i elementy mocują-

ce, a odparzone tynki oraz cemen-

towe uzupełnienia zostały usunięte. 

Ponadto dokonano dezynfekcji 

specjalnym preparatem cokołu na 

elewacji północno- wschodniej, 

powierzchnia elewacji została 

oczyszczona z powłok malarskich, 

miejsca pęknięć muru zostały 

wzmocnione, drobne ubytki cegieł 

oraz tynkowych detali (bonie, opa-

ski, gzymsy) zostały uzupełnio-

ne.    /R. Rysztowski 

Budynek Urzędu Miejskiego pięknieje. 

Fot. UM Bisztynek 
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Zadanie dot. infrastruktury wodno-

ściekowej zostało zakończone. 

Zakończyła się właśnie inwestycja zakładająca budowę sieci kanaliza-

cji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo o łącznej długości 1,28 km. 

oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świe-

tlicy wiejskiej w Księżnie. Łączny koszt inwestycji to ponad 335tys. 

zł. Na realizację zadania Gmina Bisztynek otrzymała dofinansowanie 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 

75% kosztów kwalifikowanych./ R. Rysztowski 

Odnawialne Źródła Energii w Bisztynku. 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 7 lipca 2015 

roku zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowa-

nia dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wyko-

rzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania 

energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej dla naboru 

w 2015 roku. Wśród wniosków ubiegających się o dofinansowanie 

był również wniosek złożony przez Gminę Bisztynek. 

Przypomnijmy, że w związku z ogłoszeniem Zarządu Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego o naborze wniosków zorganizowane zo-

stały w Bisztynku spotkania z mieszkańcami. Zainteresowanie okaza-

ło się bardzo duże i Burmistrz Bisztynka podjął decyzję o aplikowaniu 

o środki. Beneficjentem konkursu jest gmina, która w ramach dofi-

nansowania będzie mogła zrealizować wszystkie rodzaje mikroinsta-

lacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w tym m.in. ogniwa 

fotowoltaiczne, kotły na biomasę, kolektory słoneczne czy pompy 

ciepła. 

Wszyscy zainteresowani zostali zobowiązani do uzupełnienia ankiety 

umożliwiającej sporządzenie programu funkcjonalno- użytkowego, 
stanowiącego niezbędny element wniosku. 

14 lipca br. podpisana została umowa z Marszałkiem Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadania. Obecnie ogłoszony 

został przetarg na wyłonienie wykonawcy. /A. Porydzaj 

Prosity w Programie  

„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. 

27 maja br. Sejmik Województwa Warmińsko- Mazurskiego pod-

jął decyzję o przyznaniu pomocy finansowej 36 projektom                

w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.  

Wśród projektów, które uzyskały decyzję o dofinansowaniu w wysokości   

10 tys. zł. znalazł się projekt złożony z inicjatywy mieszkańców Sołectwa 

Prosity pn. „Podniesienie poziomu estetyki i atrakcyjności turystycznej Prosit 

poprzez utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowo-

ści.” Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu inicjatywa oddolna będzie realizo-

wana jeszcze w tym roku. / A. Porydzaj 

Przedsięwzięcie pn. „Podniesienie poziomu estetyki i atrakcyjności turystycznej 

Prosit poprzez utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku  

w centrum miejscowości” zostało zrealizowane przy dofinansowaniu  

Samorządu Województwa Warmińsko– Mazurskiego. 
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Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. 

Rada Miejska w Bisztynku             

30 czerwca br. przyjęła 

„Ponadlokalny Program Rewitaliza-

cji Sieci Miast Cittaslow w zakresie 

miasta Bisztynek”. Program stwarza 

możliwość aplikowania o środki 

pochodzące z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego (RPO). Środki 

dla gminy są zarezerwowane i reali-

zując projekt obowiązuje procedu-

Kościół  ewangelicki (z lewej) oraz budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy        

Społecznej oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztynku. 

ra bezkonkursowa. 

 

Stowarzyszenie „Polskie Mia-

sta Cittaslow” 

Miasta członkowskie Polskiej Krajo-

wej Sieci Miast Cittaslow, aby móc 

skorzystać ze środków zarezerwo-

wanych w RPO stworzyły Stowa-

rzyszenie „Polskie Miasta Citta-

slow”, które będzie realizowało 

Program. Rada Miejska w Bisztynku  

uchwałą z dnia 17 marca br. wyra-

ziła wolę przystąpienia do Stowa-

rzyszenia. 

 

Główne założenia Programu 

Program przewiduje do realizacji     

3 przedsięwzięcia inwestycyjne,      

w tym jedno rezerwowe.  

Rewitalizacja obszaru Bisztynka 
poprzez podniesienie atrakcyj-

ności społecznej wraz z nada-

niem walorów funkcjonalnych      

i estetycznych przestrzeni pu-

blicznej poprzez usuwanie defi-

cytów funkcji przestrzennej          

i substancji budowlanej. 

Zadanie przewiduje utworzenie 

Centrum Aktywizacji wraz z wypo-

sażeniem w oparciu o adaptację 

istniejącej zabudowy opuszczonego 

kościoła ewangelickiego dla osób 

zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym poprzez aktywne włącze-

nie tych osób w organizację imprez 

kulturalnych i wystaw historycz-

nych. Przewidywalny zakres prac 

obejmuje: opracowanie dokumen-

tacji projektowej obejmującej za-

kres niezbędny do przystosowania 

obiektu do nowej funkcji, prace 

restauratorskie wnętrza w zakresie 

wymiany okien z zachowaniem 
historycznej formy, polichromie 

ścian i sufitu, odtworzenie posadzki 

wraz z instalacją ogrzewania podło-

gowego i izolacją cieplną obiektu, 

wygospodarowanie pomieszczeń 

sanitarnych i technicznych. 

Modernizacja budynku Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Bisztynku 

Konieczność realizacji projektu 

wynika z braku pomieszczeń, gdyż 

obecny zasób pomieszczeń budyn-

ku MOPS nie zaspokaja potrzeb 

funkcjonalnych. Realizacja przed-

sięwzięcia umożliwi dzięki uzyska-

nym dodatkowo pomieszczeniom 

rozwój ekonomii społecznej, 

utworzenie spółdzielni socjalnej, 

świetlicy środowiskowej. Zakres 

planowanych działań obejmuje: 

opracowanie dokumentacji pro-

jektowej oraz realizacje projektu. 

Poprawa mobilności mieszkań-
ców poprzez nadanie walorów 

funkcjonalnych i estetycznych 

przestrzeni publicznej- REZER-

WOWE 

Zadanie przewiduje powstanie 

szlaku rowerowo- dydaktycznego 

o długości ok. 4km. Przebiegają-

cym w układzie ulic: Kąpielowej, 

Słonecznej, Obwodowej, Struga, 

Kajki, Moniuszki, Konopnickiej, 

Grunwaldzkiej, Szkolnej, Polnej, 

Pl. Wolności, Słonecznej, Nowego 

Osiedla, Orzeszkowej i Sportowej 

wraz z infrastrukturą rekreacyjną. 

Planuje się wykonanie na trasie 

przebiegu: siłowni zewnętrznej (ul. 

Kąpielowa), placu zabaw (ul. Sło-

neczna), parkingów (ul. Kajki, 

Kolejowa, Sportowa). 

25-lecie samorządu w Gminie Bisztynek. 

29 maja br. obchodzono 25-

lecie powstania samorządów. 

W Ośrodku Kultury i Aktyw-

ności Lokalnej w Bisztynku 

odbyła się uroczysta Gala, pod-

czas której podsumowano 

osiągnięcia samorządu na 

przestrzeni 25-ciu lat istnienia. 
Wszystkich przybyłych na uroczy-

stość powitał Burmistrz Bisztynka 

Marek Dominiak. W swoim prze-

mówieniu burmistrz przedstawił 

rys historyczny powstania samorzą-

dów w Polsce. „Dzisiejsza uroczy-

stość jest znakomitą okazją do 

podsumowania doświadczeń i do-

konań samorządów sześciu kaden-

cji. Przez te 25 lat zmieniło się 

wiele w Gminie Bisztynek. Jestem 

dumny, że mogę stać dzisiaj na 

czele gminy, której władze działają 

wspólnie dla jej dobra i rozwoju.”- 

mówił Marek Dominiak. Następnie 

głos zabrał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Zbigniew Drozdowski. 
Osiągnięcia poszczególnych kaden-

cji przedstawione zostały w postaci 

prezentacji multimedialnej. Uczest-

nicy uroczystości otrzymali z rąk 

Burmistrza oraz Przewodniczącego 

Rady pamiątkowe medale nawiązu-

jące do 630-lecia nadania praw 

miejskich Bisztynkowi. Pamiątko-

wym grawertonem wyróżniony 

został P. Jerzy Tatarczak Sołtys 

Sołectwa Lądek I, II, III, IV, V, VI 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 
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kadencji w uznaniu za długoletnie 

nieprzerwane pełnienie funkcji 

sołtysa. O oprawę muzyczną zadbał 

Kwartet NUOVO oraz gościnnie 

Maciej Niedźwiedź- kontrabas oraz 

Sławomir Horodyski- perkusja          

z Filharmonii Warmińsko- Mazur-

skiej. Po pamiątkowym zdjęciu 

przyszedł czas na tort. Uroczystej 

gali towarzyszyła wystawa zdjęć 

prezentujących Gminę Bisztynek 

ukazaną przez pryzmat zrealizowa-

nych na przestrzeni 25 lat zamie-

rzeń, prezentując „jak było” i „jak 

jest”. 

Dziękujemy P. Katarzynie i Dariuszo-

wi Oniszkom właścicielom piekarni 

„OKRUSZEK” za zapewnienie słod-

kiego poczęstunku w postaci tortu. 

Jubileusz 680-lecia istnienia Sułowa. 

4 lipca br. wieś Sułowo obchodziła jubileusz 680-lecia istnienia. Z tej 

okazji Sołtys oraz Rada Sołecka zorganizowali mieszkańcom oraz 

wszystkim przybyłym wiele atrakcji. 

Z historii Sułowa. 
Sułowo to wieś leżąca na Warmii, która przez większość swego histo-

rycznego bytu leżała w komornictwie, a potem w powiecie lidzbarskim. 

W powiecie bartoszyckim znalazła się na początku lat 60-tych XX wie-

ku. Od 1975 roku z kolei, była częścią powiatu biskupieckiego. Była 

początkowo częścią parafii Kiwity. Później utworzono tu samodzielną 

parafię. Lokował je biskup warmiński Hermann z Pragi 20 grudnia 1335 

r. Wójt krajowy Henryk Luter działający w imieniu i z upoważnienia 

biskupa wyznaczył zamieszkujących tu Prusów Scholina i Machisa na 

zasadźców. Wieś otrzymała 60 włók (około 1000 ha) ziemi zwolnio-

nych z danin przez 14 lat. Od Prusa Scholina pochodzi nazwa wsi, czyli 

Schulen. Przed lokacją wieś nosiła nazwę Heiligenkreuz, czyli Święty 

Krzyż, co wspomniano w akcie lokacyjnym. W tymże akcie wspomina 

się też o "powstającej kaplicy Krzyża Świętego" na uposażenie której 

przeznaczono 2 włóki gruntu. Jedną włókę przeznaczono na użytku 

wspólnego. Akt lokacyjny pozwalał na budowę młyna wodnego i gospo-

dy. Zobowiązywał też mieszkańców do budowy bastionu obronnego. 

Na bastionie tym, zwanym "górą ucieczki" później, bo w latach 1380-

1400, wybudowano istniejący do dziś kościół p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Drewnianą wieżę zaopatrzoną w izbicę dobudowano tu        

w roku 1700. W izbicy tej był zawieszono wykonany w 1660 roku       

w Królewcu. Dzwon ten obecnie znajduje się w parafii Heimersdorf      

w Kolonii w Niemczech. Najstarszymi zabytkami wyposażenia kościoła 

są granitowe chrzcielnica i kropielnica pochodzące z XV wieku. Pozo-

stałe elementy wyposażenia pochodzą z XVII i XVIII wieku. Z wieku 

XVII są np. malowane panele umieszczone w emporze organowej          

z XVIII wieku. Ołtarz główny wykonany został około 1730 roku. Trzy 

duże obrazy apostołów namalował Roch Langhanki z Bisztynka w 1770 

roku. Wcześniejszy, bo z ok. 1730 r. jest obraz Matki Bożej z błogosła-

wionym Dominikiem. O 5 lat młodsza jest bogato zdobiona ambona. 

Poza kościołem w Sułowie znajdują się inne zabytki a w tym 9 kapliczek 

warmińskich i 7 przydrożnych krzyży. W Sułowie w 1939 roku miesz-
kało 581 osób. W 1935 r. w miejscowej szkole 2 nauczycieli uczyło 122 

dzieci. Dziś w Sułowie mieszka około 150 osób a budynek szkoły nie 

spełnia funkcji edukacyjnych tylko mieszkalne. W roku 1945 wieś nazy-

wano: Sokoły. Nie jest jasne skąd wzięła się ta nazwa. Prawdopodobnie 

pierwsi osadnicy przybyli tu ze wsi o tej nazwie i chcieli ją zachować. 

Nazwa Sokoły występuje na urzędowych dokumentach z 1945r., które 

eksponowane były na wystawie podczas festynu. Nie udało się zacho-

wać tej nazwy, bowiem już przed II wojną Schulen zwana była przez 

Polaków mieszkających na Warmii Sułowem i tę nazwę władze admini-

stracyjne ostatecznie jej nadały. /A. Grabowski 

Uroczystości w Sułowie 

Uroczystości rozpoczęła msza św., którą odprawił tamtejszy proboszcz 

ks. Aleksander Sieńkowski. Na uczestników obchodów czekała specjal-

nie zorganizowana wystawa starego sprzętu rolniczego i wyposażenia 

domów oraz wystawa starych, archiwalnych fotografii Sułowa i okolic. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska serwujące miód, domowe 

nalewki, a także specjały Sołectw: Sułowa i Grzędy. Swoje wyroby pre-

zentowali także lokalni rzemieślnicy. O dobry nastrój najmłodszych 

zadbały Animatorki z Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisz-

tynku organizując różnego rodzaju gry i zabawy. Na wszystkich przyby-

łych czekał ogromny tort wykonany przez mieszkańców Sułowa.        

W części artystycznej wystąpił Zespół Wokalny Dorosłych 

„MOZAIKA” oraz zespół „Bez Nazwy” oraz zespół „MALAIKA”. Ra-

townicy Medyczni z fundacji Ratujmy Życie instruowali jak należy 

udzielać pierwszej pomocy. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna 

przy zespole Black Jack z Mrągowa. 

Kościół  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sułowie. 

Zespół wokalny dorosłych „MOZAIKA”. 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 
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50-lecie Szkoły Podstawowej w Sątopach. 

Jubileusz 50-lecia Szkoły 

Podstawowej im. Marii Ko-

nopnickiej w Sątopach stał 

się świętem lokalnej spo-

łeczności. Praktycznie każ-

dy mieszkaniec wsi jest 

związany z placówką oświa-

tową i jest albo jej wycho-

wankiem, albo rodzicem 

ucznia, albo dziadkiem, 

babcią wnucząt będących 

uczniami tej szkoły. 

Takiej liczby gości honorowych 

i przyjaciół sątopska podsta-

wówka nie gościła już dawno. 

Wśród gości honorowych na 

jubileuszu, w dniu 30 maja 2015 

roku, nie zabrakło przedstawi-

cieli władz samorządowych       

w osobie Burmistrza Miasta 
Bisztynek, Marka Dominiaka, 

przedstawicieli Rady Miejskiej   

w Bisztynku, ks. proboszcza 

miejscowej parafii Jana Sztygla,  

dyrektorów okolicznych szkół, 

byłych nauczycieli, pracowni-

ków, absolwentów sątopskiej  

szkoły, rodziców. 

Uroczystości jubileuszowe 

poprzedziła Msza święta             

w miejscowym kościele. Po 

zakończeniu nabożeństwa 

uczestnicy uroczystości udali się 

do szkoły w eskorcie jednego     

z absolwentów na motocyklu, 

prowadzącego kolumnę  ze 

sztandarem pamiątkowym, 

wykonanym własnoręcznie. 

Dalsza część uroczystości miała 

miejsce w szkole. Na szkolnym 

korytarzu  zostały odsłonięte 

tablice pamiątkowe z okazji     

50-lecia szkoły i nadania jej 

imienia Marii Konopnickiej.  

Fundatorem tablic jest jeden      

z absolwentów emocjonalnie 

związany ze szkołą. Wybite na 

płycie marmurowej słowa „Są 

miejsca, czasy i ludzie, których 

się nie zapomina...” staną się 

pamiątką na długie lata  histo-

rycznego jubileuszu szkoły.  

50 długich lat istnienia szkoły, 

prawie setka nauczycielskich       

i około 2 tysięcy uczniowskich 

biografii, jeszcze więcej wspo-

mnień. Pierwsza szkoła po woj-

nie w Sątopach powstała            

w 1947 roku. Pozostał z tego 

czasu list  pierwszej kierownicz-
ki i nauczycielki, Janiny Wdo-

wińskiej, która opisała również  

w kronice trudne pierwsze lata  

funkcjonowania szkoły w naszej 

miejscowości. Kiedy uczniów 

przybywało i warunki nauczania 

stały się nie do zniesienia, pod-

jęto decyzję o budowie nowego 

budynku szkoły, ale odwlekano 

ją z roku na rok. Wreszcie       

10 stycznia 1965 roku 

spełniły się marzenia     

i uczniów, i rodziców, 

i nauczycieli – oddano 

do użytku nowo wy-

budowaną tysiąclatkę. 

Był to budynek jednak 

zbyt mały, aby pomie-

ścić wciąż rosnącą 

liczbę dzieci nie tylko 

z Sątop, ale i okolicz-

nych wsi, gdzie sukce-

sywnie likwidowano 

szkoły. Po kilkunastu 

latach konieczna była 

rozbudowa szkoły, aby 

lekcje nie musiały 

kończyć się nawet      

o 19.05. W ostatnich 

latach, staraniami  
dyrekcji szkoły, orga-

nu prowadzącego oraz 

nauczycieli i rodziców szkoła 

stała się nowoczesną placówką, 

dobrze wyposażoną, wyremon-

towaną i estetyczną, która od-

nosi sukcesy w wielu dziedzi-

nach.  W tym roku szkolnym 

n au kę  w  n i e j  p o b i e r a              

112 uczniów, których kształci        

i wychowuje 13 pedagogów, pod 

kierownictwem pani dyrektor, 

Barbary Zasady. Jubileuszowe 

spotkanie gości, absolwentów, 

rodziców, nauczycieli i uczniów 

miało  charakter niezwykły, pod-

niosły i  historyczny. Łączyło        

w sobie już zapisaną kartę         

50-letnich wydarzeń szkoły          

z teraźniejszością. Było również 

chwilą zadumy, refleksji i wspo-

mnień. Wystąpienie Pani Dyrek-

tor okraszone prezentacją multi-

medialną przypomniało wszyst-

kim , jak zmieniała się sątopska 

oświata na przestrzeni minio-

nych 50 lat.  Niewątpliwie, naj-

większą wartością przez te lata 

byli uczniowie i nauczyciele, 

którzy zawsze stanowią 

duszę szkoły, to oni w każ-

dym czasie przynosili szkole 

ogromną chwałę. Nie za-

brakło także wspomnień 

absolwentów, które wzru-

szały, ale i bawiły do łez.  

Ale było też trochę poważ-

nie. Program artystyczny, 

zaprezentowany przez 

uczniów szkoły był sporym 
przeżyciem.  Uczniowie z 

kółka tanecznego odtańczyli 

poloneza, odśpiewano Ro-

tę, recytowano poezję. 

Chór szkolny odśpiewał 

ponadto piosenkę „50 lat 

minęło”       i „Gdzie są 

dzisiaj tamci ludzie”. Jednak 

najbardziej wzruszającym 

momentem uroczystości 

była kolejna prezentacja 

zdjęć z przeszłości. Wiele z nich 

to już dzisiaj unikatowa pamiątka 

z lat szkolnych dla wielu absol-

wentów         i nauczycieli. Na 

zakończenie części oficjalnej, jak 

na urodziny przystało, wjechał 

tort urodzinowy, zdmuchnięto 

świeczki na torcie i wszyscy 

uczestnicy uroczystości odśpie-

wali „Sto lat”. Tort był imponują-

cy i smakował wszystkim.  Pozo-

stałe atrakcje czekały na gości na 

boisku szkolnym oraz na małej 

sali gimnastycznej. Z tak donio-

słej okazji swoje dzieła zaprezen-

towali absolwenci, nauczyciele i 

rodzice uczniów. Można było 

obejrzeć prace malarskie, rysun-

ki, obrazy haftowane, malowane 

butelki, witraże, biżuterię, ozdo-

by szydełkowe oraz pamiątki z 

drewna         i zdobione techniką 

decupage. Na planszach przygo-

towane zostały wystawy zdjęć, 

jak zmieniała się szkoła, jakie 

sukcesy odnosiliśmy,  gdzie jeź-

dziliśmy na wycieczki         i co o 

nas pisały gazety. Na listach roczni-

ków absolwenci mogli odnaleźć 

swoje nazwisko. Z tej okazji także 

można było nabyć biuletyn okolicz-

nościowy. Sporym zainteresowa-

niem cieszyły się udostępnione do 

oglądania kroniki. Na zdjęciach w 

kronikach szkolnych i klasowych 

byli uczniowie odszukiwali siebie, 

wspominali i zwiedzali szkołę. Uro-

czystość trwała kilka godzin, więc 

docenione zostały przez gości atrak-

cje kulinarne: sątopska grochówka, 

kiełbaska z grilla i pieczona na ogni-

sku, pierogi, smalczyk z wiejskim 

chlebem i ogórkami małosolnymi. 

Na deser ciasto, kawa, herbata,         

a woda z miętą i cytryną skutecznie 

chłodziła emocje, jakie towarzyszyły 
spotkaniom absolwentów z nauczy-

cielami, kolegami, wspomnieniom 

kolegów ze szkolnej ławy, spotkany-

mi po latach. Na pamiątkę wszyscy 

goście otrzymali okolicznościowe 

zapinki. / E. Rucińska 

Fot. SP Sątopy 

Fot. SP Sątopy 
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Międzynarodowe Spotkania Englingowskie w Prositach. 

 5 lipca 2015 r. Prosity gościły niemal 

200 gości z różnych stron Polski i za-

granicy          (z Warszawy, Gdańska, 

Bydgoszczy, Grudziądza, ze Śląska,          

z Niemiec i Szwajcarii). Byli to głównie 

członkowie Ruchu Szensztackiego, któ-
rego współzałożycielem był Prositcza-

nin, Józef Engling (1898-1918). Jego 

dom rodzinny w Prositach 28 jest od lat 

Izbą Pamięci i miejscem spotkań zain-

teresowanych tą wspaniałą osobą i du-

chowością Ruchu (więcej o Ruchu 

Szensztackim: www.szensztat.pl).  

  

Okazją do przybycia było uroczyste zawiesze-

nie tablicy pamiątkowej na Domu Rodzinnym 

Englinga - z okazji przybycia załozyciela Ru-

chu, ojca Józefa Kentenicha (1885-1968) do 

Prosit w 1934 r. Ten bardzo znany wówczas 

równieżna Warmii rekolekcjonista i pedagog 

przybył tu, jak sam powiedział - z miłości do 

Józefa Englinga, swego ucznia i wychowanka. 

Matka Józefa nie miała 

czym przywitać tak 

za cnego gośc i a ,         

w zaskoczeniu nabrała 

więc wody ze studni, 

by nią ochłodzić przy-

bysza. Scenka ta zo-

stała odegrana pod-

c z a s  S p o t k a ń               

i uwieczniona na fil-

mie. Owocem Spo-

tkań było też poświę-

cenie kapliczki Matki 

Bożej w ogrodzie 

Englinga. Jest ona 

wyrazem nadziei, że 

wkrótce stanie tam 

Sanktuarium Matki 

Bożej Trzykroć Prze-

dziwnej, charaktery-

styczne dla Ruchu 

Szensztackiego na 

całym świecie. Józef 

Engling jako niespełna 
d w u d z i e s t o l a t e k , 

oddał swe życie           

w ofierze, by Maryja 

mogła z tego Sanktua-

rium rozdawać łaski 

zadomowienia, prze-

miany duchowej           

i owocnego apostol-

stwa.  Spotkania ubo-

gaciła grupa dzieci ze 

Szkoły Podstawowej z Franknowa 

pod opieką dyrektora, pana Wło-

dzimierza Suchockiego. Grupa ode-

grała sztukę polsko-niemiecką          

w plenerze. Animatorki z Ośrodka 

Kultury w Bisztynku przygotowały 

interesujący program dla dzieci.      

O godz. 15 odbył się wykład ks. dra 

Ludwika Fąsa z Pieniężna o ks. Ad-

albercie Prothmanie - proboszczu 

prosickim, rozstrzelanym 4. lutego 

1945 przez Rosjan w progu parafii. 

Jego proces beatyfikacyjny toczy się 

w ramach procesu Męczenników 

Warmińskich. Mieszkańcy Prosit zaangażowali 

się w Spotkania piekąc ciasta, uczestnicząc we 

Mszy świętej, w wykładzie i przedstawieniach. 

Razem dokonali poświęcenia kapliczki, którą 

przepięknie wykonali (Państwo Kosiorek - wy-

konanie; Państwo G. B. Majewscy - ufundowa-
nie)/A. Kostka  

Ruch Szensztacki jest ruchem katolickim, który 

skupia się na formacji osobowości chrześcijań-

skiej. Przypomina on o powołaniu chrześcijan do 

świętości i apostolstwa. Oferuje formację dzieci 

i dorosłych w ramach rekolekcji, spotkań i piel-

grzymek.  Józef Engling urzeczywistnił to powo-

łanie w stopniu heroicznym. Stąd proces beatyfi-

kacyjny, który toczy się w Rzymie.  Osoby zain-

teresowane formacją w Ruchu mogą skontakto-

wać się z p. dr Alicją Kostka alkosta@wp.pl 

Spotkania odbywają się w Domu Englinga           

w Prositach. Więcej o Ruchu Szensztackim na 

stronach: www.szensztat.pl, schoen-

statt.org, schoenstatt.de Strona o Józefie 

Englingu: www.engling.pl  

Spotkanie autorskie z Izabelą 

Lewandowską i Edwardem 

Cyfusem. 

5 czerwca  w sali widowiskowej 

OKiAL odbyło się spotkanie autor-

skie z dr.hab. Izabelą Lewandowską

- historykiem i regionalistką            

z UWM oraz wybitnym piewcą mowy warmiń-

skiej, znawcą historii Warmii Edwardem Cyfusem. 

Przyczynkiem do spotkania było między innymi 

wydanie przez panią Lewandowską książki -

"Dziedzictwo Ziem Pruskich - Dzieje i Kultura 

Warmii i Mazur", wyjątkowego podręcznika, kom-

pendium wiedzy o naszym regionie, o jego historii, 

kulturze, języku i ludziach. Bardzo istotnym tema-

tem, któremu poświęcono dużo czasu było poję-

cie  tożsamości i świadomości regionalnej oraz 

dziedzictwo kulturowe Warmii oraz to dlaczego 

należy je pielęgnować, chronić i przekazywać         

z pokolenia na pokolenie. Był  to wykład pogłębio-

ny przez Edwarda Cyfusa barwną opowieścią        

o losach Warmiaków, który taką tematyką zajmu-

je się w swoich książkach-powieściach oraz ele-

mentarzach  gwary warmińskiej. Podczas spotka-

nia można było nabyć książki opatrzone autografa-

mi zarówno pani doktor Lewandowskiej jak               

i znakomitego piewcy mowy warmińskiej, nato-

miast studenci UTW, którzy przybyli na spotkanie 

otrzymali pierwsze wpisy do indeksów. /OKiAL 

Dzień Ziemi w SP w Grzędzie. 

Międzynarodowy Dzień Ziemiuczczono w SP im. 

PTL  w Grzędzie wystawiając spektakl teatralny o 

tematyce ekologicznej. Główna bohaterka przed-

stawienia - zanieczyszczona Ziemia, odtrącona 

przez inne planety, błąka sie po kosmosie do 

chwili, gdy zostaje posprzątana przez dzieci. Czy-

sta i szczęśliwa zostaje zaakceptowana przez ro-

dzinę Układu Słonecznego i wszystko dobrze się 

kończy. Tę historię, okraszoną piosenkami, opo-

wiedzieli społeczności szkolnej członkowie Koła 

Artystycznego pod kierunkiem Anny Olszyńskiej./ 

SP Grzęda 

Fot. OKiAL 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski Fot. SP Grzęda 
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Konkurs na najładniejszego ślimaka 

 rozstrzygnięty. 

Podczas uroczystych obchodów 630-lecia nadania praw miejskich Bisz-

tynkowi rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszego ślimaka. Nagro-

dy i wyróżnienia wręczył Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Drozdowski. 

Ślimak- bezstresowe życie. 
Do 4 maja br. zgłaszać można było prace plastyczne ukazujące ślimaka 

wykonanego w formie przestrzennej, który nawiązywałby do loga Sieci 

Cittaslow. Przypomnijmy, że od roku 2007 Bisztynek należy do Między-

narodowej Sieci Miast Cittaslow. Celem miast należących do Sieci jest 

propagowanie  życia bez pośpiechu, zwrócenie uwagi na własną tradycję, 

kulturę, stosowanie naturalnych, lokalnych produktów, życie z poszano-

waniem ochrony środowiska i własnego otoczenia. Ruch Cittaslow negu-

je życie w ciągłym pędzie promując koncepcję dobrego i spokojnego (a 

więc bezstresowego) życia codziennego. Symbolem tego ruchu jest śli-

mak. Celem organizowanego konkursu było wykonanie ślimaka- uosabia-

jącego życie bez pośpiechu, z poszanowaniem lokalnej tradycji, kultury, 

historii i lokalnych produktów. 
W efekcie wpłynęło 21 prac konkursowych, które oceniane były w czte-

rech kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-12 lat, 13-16 lat oraz powyżej 19 

lat. Komisja konkursowa miała niezwykle trudne zadania, gdyż uczestnicy 

konkursu wykazali się dużą fantazją w doborze materiału do wykonania 

ślimaków. I tak były ślimaki wykonane z włóczki, masy solnej, drutu, 

drewna, tekturowych talerzyków jednorazowego użytku, a nawet plasti-

kowych butelek. 

Nagrody otrzymali: 

I miejsce w kategorii 5-7 lat: Nikola Białousz 

I miejsce w kategorii 8-12 lat: Paulina Ignaciuk i Kacper Butkiewicz 

I miejsce w kategorii 13-16 lat: Eliza Głód 
I miejsce w kategorii powyżej 19 lat: Teresa Czamlet, Zofia Jadesz-

ko, Krystyna Zapałowska, Magdalena Czamlet, Marek Koziej, 

Leszek Banul (mieszkańcy Troks). Przygotowany przez mieszkańców 

Troks ślimak reprezentował Bisztynek podczas Festiwalu Cittaslow           

w Gołdapi w dniu 9 maja br. 

Wyróżnienia otrzymali: 
Aniela Janik, Konrad Chęciński, Katarzyna Wiłkojć, Paulina 

Machnacz, Daria Mankiewicz, Karol Szmigiel, Oliwia Majewska, 

Karolina Zarecka, Fabian Kowalski. 

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

pomoc w organizacji konkursu. 

Festiwal Cittaslow w Gołdapi. 

Tegoroczny Festiwal Cittaslow odbył się 9 maja 

br. Corocznie Festiwal odbywa się w innym 

mieście członkowskim w tym roku organizato-

rem był Gołdap. 

Już od 6 lat Bisztynek promuje się na Festiwalach Citta-

slow. Jest to szansa na zaprezentowanie walorów przy-

rodniczych, krajobrazowych i turystycznych miasta, ale 

także szansa na zaprezentowanie wyrobów lokalnych rzemieślników oraz 

zespołów muzycznych. Festiwal jest niepowtarzalna okazją do zapoznania 

się z ofertą wszystkich miast należących do Sieci w jednym miejscu. Na 

uczestników Festiwalu czekały liczne atrakcje m.in. degustacja potraw 

przygotowanych przez członków sieci Dziedzictwo kulinarne Warmia 

Mazury Powiśle. Miasta członkowskie zmierzyły się w „Turnieju Miast 

Cittaslow”. Do rozegrania były 3 konkurencje: „Konkurs na najpiękniej-

szego ślimaka”, „Konkurs na najoryginalniejsze stoisko” oraz „Konkurs 

kajakowy”. Najwięcej punktów zdobyli gospodarze i to do nich trafił 

Super Puchar Miast. W konkursie na najładniejszego ślimaka Bisztynek 

reprezentował ślimak wykonany przez mieszkańców Troks.  

Miasteczka Cittaslow z warmińsko-mazurskiego: 

Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Gó-
rowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto 

Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel i Ryn 

Miasteczka Cittaslow spoza województwa warmińsko-mazurskiego: 

Murowana Goślina z Wielkopolski, Kalety z województwa śląskiego, 

Rejowiec Fabryczny z lubelskiego, Nowy Dwór Gdański z pomorskiego. 

Zwycięski ślimak przygotowany przez mieszkańców Troks. 

Fot. UM Lubawa 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Bisztynek 

Fot. UM Lubawa 
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Trwają letnie rozgrywki w piłkę nożną. 
Już po raz dziesiąty zorganizowano Letnie Rozgrywki Sołectw   

i Rad Osiedlowych w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bisz-

tynka.  

Rozgrywki rozpoczęły się Paluzach 27 czerwca br. Do rozgrywek zgłosi-

ło się dziesięć drużyn: Troszkowo, Sułowo, Sątopy- Samulewo, Paluzy, 

Bisztynek, Troksy, Grzęda, Unikowo, Osiedle nr II w Bisztynku oraz 

Osiedle nr III w Bisztynku. 

W Paluzach na piłkarzy, kibiców oraz wszystkich przybyłych czekały 

kiełbaski z grilla, bigos, pieczywo, smalec oraz ogórki małosolne. Zorga-

nizowanie tego było możliwe dzięki pomocy P. Jana Jaciwa Prezesa Spół-

ki „Paluzy” w Paluzach. 

 

Wyniki rozegranych meczów po pierwszym turnieju: 

1. Troszkowo - Sułowo - 2:0, 

2. Grzęda - Unikowo - 0:2, 

3. Sątopy-Samulewo - Bisztynek (FC Chlewki) - 1:1, 

4. Troksy - Bisztynek Osiedle III (Pół litra na pięciu) - 1:2, 

5. Paluzy - Bisztynek Osiedle II - 0:1, 

6. Unikowo - Troszkowo - 0:0, 

7. Grzęda - Sułowo - 0:0, 
8. Troksy - Sątopy-Samulewo - 1:5, 

9. Paluzy - Bisztynek (FC Chlewki) - 0:2, 

10. Bisztynek Osiedle II - Bisztynek Osiedle III (Pół litra na pięciu) - 1:0 

 

Drugi turniej odbył się 5 lipca br. Gospodarzami były Sątopy- Samulewo. 

Nie mieli oni łatwego zadania z uwagi na bardzo trudne warunki atmos-

feryczne. Mimo tego bardzo dobrze sobie poradzili, na piłkarzy czekały 

bowiem baseny wypełnione wodą oraz otwarte zraszacze z wodą. Na 

wszystkich czekały grochówka, kiełbaski z grilla, smalec, ogórki małosol-

ne oraz lodówka do chłodzenia napojów. 

Dla uatrakcyjnienia przerw pomiędzy meczami Latarniczki- P. Aniela 

Janik oraz P. Elżbieta Maruszczak proponowały na specjalnie przygoto-

wanym stoisku grę w wersji 3D. 

Wyniki rozegranych meczów po  drugim turnieju: 

1. Bisztynek Osiedle 2 – Sątopy-Samulewo – 2:2 

2. Grzęda – Paluzy – 1:0  

3. Bisztynek Osiedle 3 – Troszkowo – 0:4 

4. Unikowo – Sułowo – 2:0 

5. Bisztynek FC Chlewki – Troksy – 3:0 

6. Bisztynek Osiedle 2 – Grzęda – 3:0 

7. Sątopy-Samulewo – Troszkowo – 0:0 

8. Bisztynek Osiedle 3 – Paluzy – 2:1 

9. Bisztynek FC Chlewki – Sułowo – 3:0 

10. Unikowo – Troksy – 4:0  

 

Trzeci turniej rozgrywek odbył się 12 lipca br. w Sułowie. Również         

i tutaj na piłkarzy oraz kibiców czekały kiełbaski z grilla. 

 A oto wyniki rozegranych meczów: 

1. Sątopy-Samulewo - Paluzy 1:1 

2. Bisztynek Osiedle II - Sułowo 2:1 

3. Grzęda - Bisztynek FC Chlewki 1:3 

4. Troksy - Troszkowo 0:3 

5. Bisztynek Osiedle III - Unikowo 0:2 

6. Grzęda - Sątopy-Samulewo 1:3 

7. Paluzy - Troszkowo 1:1 

8. Troksy - Sułowo 1:1 

9. Bisztynek Osiedle II - Unikowo 1:1 

10. Bisztynek FC Chlewki - Bisztynek Osiedle III 3:1 

Mistrzostwa Województwa W-M SZS          

w Lekkoatletyce. 

1.05.2015 r. w Lubawie odbyły się Mistrzostwa Województwa 

WMZ LZS w lekkiej atletyce. 

Gimnazjaliści startowali na 100 m, 300 m, 1000m, skoku w dal, pchnięcie 

kulą, rzut oszczepem i sztafecie 4 x 100 m. 

Zdecydowana większość sportowców poprawiła swoje rekordy życiowe 

i uzyskała następujące wyniki: 

100 m Abelski Kuba- 12,77 ; Szmigiel Kacper – 12,60 

300m Abelski Kuba- 41,22 ; Sadlak Łukasz – 41,24 

1000m Piskorz Mariusz -3:02,30- II miejsce- wicemistrz województwa 

Kulicki Jakub- 3: 07,85 – IV miejsce 

skok w dal Szmigiel Kacper – 4,86 ; Zarecki Dawid – 5,26 

kula (5kg)Rosiński Artur- 12,14 - III miejsce – brązowy medal 

Zarecki Dawid- 11,11 

oszczep (600g) Parobij Krystian -28,0 ; Wójcik Aleksander -25,0 

4x100m – 48,76 -VI miejsce 

100 m – Augustyniak Julia – 14,18 – VI miejsce 

300 m - Speruda Justyna – 49,27 

600 m- Kolesar Emilia – 2:00,13 

skok w dal - Schmidt Kamila - 4,66 - II miejsce- wicemistrzyni woje-

wództwa  

 Na początku czerwca uczniowie Gimnazjum w Bisztynku wzięli udział     

w Mistrzostwach Województwa W-M SZS w Indywidualnych Zawodach 

Lekkoatletycznych Gimnazjów w Lidzbarku Warmińskim. Start utalento-

wanych sportowców zakończył się sukcesem. - Nasi sportowcy spisali się 

bardzo dobrze i zdobyliśmy dwa medale – opowiadają trenerzy. - Z no-

wym rekordem życiowym (12,29m) w pchnięciu kulą Artur Rosiński 

wywalczył srebrny medal, zaś Kamila Schmidt poprawiając swój rekord   

w skoku w dal na 4.72m uplasowała sie na III miejscu. Startowaliśmy        

w większości uczniami klas I i II, co daje fajną perspektywę na przyszłość. 

Dobrym wynikiem może pochwalić się też Kamil Misior, który był VII na 

2000m(kl. I), a Justyna Speruda (kl.I) ponownie pobiła swój rekord na 

300m -48,41s, co dało jej miejsce w pierwszej "szóstce". /GP Bisztynek 

Fot. A. Grabowski 

Fot. GP Bisztynek 

Fot. GP Bisztynek 
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Szanowne Panie 
 

Informuję, iż w dniu 22 sierpnia 2015 roku (sobota)   

 

w Poliklinice w Olsztynie odbędzie się akcja z okazji obchodów  
70-lecia SP MSW z W-M CO w Olsztynie. 

W ramach akcji  Wojewódzki Ośrodek Koordynujący  

serdecznie zaprasza  
 

panie z Bisztynka i okolic  

na bezpłatne badania cytologiczne i  mammograficzne  

 

w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania  

raka piersi oraz profilaktyki  

i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.  

 

Badania cytologiczne  

przysługują paniom w wieku 25-59  lat raz na 3 lata,  

a badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat raz na 2 lata.  

 

Oprócz badań, panie będą miały możliwość skorzystania  
z bezpłatnych konsultacji: 

* dermokonsultantki, * dietetyka, * makijażystki, * brafiterki,  

* stoisko Mydlarnia u Franciszka 
 

Odbędzie się również wykład na temat profilaktyki zdrowotnej.                                                                 

Dla pań przewidziany jest poczęstunek.      
                                                                                                                                     

Koszt dojazdu jest pokrywany przez  
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący  

 

Zgłoszenia (imię, nazwisko i PESEL)  
przyjmujemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku 

osobiście (pokój nr 1 i 4), telefonicznie  (89) 718 80 31   
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mopsbisztynek@op.pl   

do 10.08.2015r. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Lidia Tomasik 

Bisztyneckie gimnazjum na pierwszym  

miejscu w udzielaniu pierwszej pomocy       

w powiecie. 

9 maja, odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycz-

nej szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów powiatu Bartoszyckie-

go. Celem mistrzostw było sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.            

W mistrzostwach wzięło udział 10 szkół: 7 gimnazjów                 

w  i 3 szkoły ponadgimnazjalne. Było sześć stacji urazowych,        

w tym jedna to testy. 

W kategorii gimnazja: 

I miejsce Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II             

w Bisztynku, 

II miejsce Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu, 

III miejsce Gimnazjum im. Straży Granicznej z Bezled. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

I miejsce  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Elizy 

Orzeszkowej, 

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N1 im. Kresowia-

ków, 

III miejsce Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego. 

Puchary i nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe oraz Urząd 

Miasta Bartoszyce. 
Drużyna z naszego gimnazjum miała następujący skład: Nikola 

Zygan-kapitan oraz członkowie zespołu: Iza Ciesielska, Sylwia 

Zamęcka, Patrycja Sobolewska i Mateusz Moltkau. Po silnym 

stresie na scenkach urazowych, były też  miłe chwile  podczas 

grillowania. / GP Bisztynek 

Zaproszenie na konsultacje społeczne  

dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  

na lata 2014-2020 

 

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”  

z siedzibą w Dobrym Mieście   

zaprasza do udziału   

 w  otwartych konsultacjach społecznych  

dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  

do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020. 

Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2015r. (czwartek)  

o godz. 10:00  

w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej  

w Bisztynku ul. Ogrodowa 2 

Zapraszamy: mieszkańców gminy, lokalnych liderów, Przedstawicieli           

Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, lokalnych przedsiębior-

ców, itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój oraz   

pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich. 

 
Spotkanie poświęcone będzie analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, 

a także celów Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Serdecznie zapraszamy. 

Mieszkańcy Gminy i Miasta Bisztynek 

 

Apelujemy o dbanie o czystość i porządek  

w miejscach  użyteczności publicznej. 
Są to skwery, tereny zielone, place miejskie, parkingi, 

przystanki autobusowe, trawniki itp. 

Miejsca takie służą nam wszystkim  

więc dbajmy o ich wygląd, nie dewastujmy. 

 

Fot. GP Bisztynek 

Fot. GP Bisztynek 


