
14 stycznia br. w Ośrodku 
Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Bisztynku odbyła się premie-
ra widowiska teatralnego 
„Legenda o Królewnie Guste-
baldzie”.  
Widowisko było zwień czeńiem 

projektu pt. „Potyczki ze sztuką- 
trańsgrańiczńe warsztaty arty-
styczńe” realizowańego przez 
Os rodek Kultury i Aktywńos ci 
Lokalńej w Bisztyńku przy wspo ł-
pracy z Ceńtrum Kultury w Zele-
ńogradsku- mies cie partńerskim 
Bisztyńka. 
Celem projektu było wzmocńie-

ńie wspo łpracy kulturalńej mło-

dziez y z tereńu pograńicza 
Polski i Rosji oraz podńiesieńie 
poziomu wiedzy i umiejętńos ci 
poprzez uczestńictwo we 
wspo lńych warsztatach arty-
styczńych. 
Na realizację projektu OKiAL 

otrzymał grańt w wysokos ci 50 
tys. euro z Norweskiego Me-
chańizmu Fińańsowego w ra-
mach Fuńduszu Wsparcia Ińi-
cjatyw Lokalńych, Międzyre-
giońalńych i Trańsgrańiczńych 
w Euroregiońie Niemeń.           
W ramach trwającego 6 mie-
sięcy przedsięwzięcia zorgańi-
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Bisztynek  
życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

 pełnych wiary  i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół  

oraz wesołego „Alleluja”. 

Pismo bezpłatne ISSN 2083-1846 

Delegacja ukraińska z wizytą w Bisztynku. 

23 marca 2012r.  gości-
liśmy delegację z  ukra-
ińskiego miasta Wer-
chowyna, w skład której 
wchodzili: Starosta Re-
jonu Werchowyńskiego, 
Burmistrz oraz Prze-
wodniczący Rady Rajo-
nu Werchowyna.  Celem 
wizyty było wzajemńe 
zapozńańie, a w przyszło-
s ci byc  moz e ro wńiez  
zacies ńieńie wzajemńej 
wspo łpracy. Odwiedzają-
cym Bisztyńek gos ciom 

przybliz ońo ńieco historię 
ńaszego miasta z wyko-
rzystańiem prezeńtacji 
multimedialńej. W pro-
gramie wizyty zńalazł się 
ro wńiez  spacer ulicami 
Bisztyńka. Z wielkim za-
ciekawieńiem delegacja 
wysłuchała legeńdy             
o Kamieńiu Diabelskim, 
podziwiając okazały eks-
pońat. Przybyli gos cie 
podczas swojej wizyty 
odwiedzili takz e m.iń. 
Zespo ł Szko ł z ukraiń skim 

językiem ńauczańia w Go rowie Iławeckim. 

Przybyłych gości powitał  

Burmistrz Jan Wójcik. 
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Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa. 

zowańe zostały warsztaty 
plastyczńe, muzyczńe, tańecz-
ńe, teatralńe i fotograficzńe, 
w kto rych uczestńiczyły dzie-
ci i młodziez  z Bisztyńka           
i Zeleńogradska.  Premiera 
widowiska teatralńego, koń -
czącego przedsięwzięcie od-
była się w Bisztyńku. Wido-
wisko zostało przyjęte owacją 
ńa stojącą i cieszyło się bar-
dzo duz ym zaińteresowa-
ńiem, o czym s wiadczyła sala 
os rodka kultury wypełńiońa 
po brzegi. Imprezie towarzy-
szyła wystawa fotograficzńa                    
z warsztato w i ińńych działań  
projektowych oraz plastycz-
ńa, prac powstałych w trakcie 
warsztato w z ro z ńych techńik 
plastyczńych. 
Widowisko i wystawa zostały 
zaprezeńtowańa ro wńiez         
u ńaszego partńera w Zeleńo-
gradsku. 
W przedstawieniu "Legenda 
o Królewnie Gustebaldzie" 

udział brali: 

Kierowńik projektu:  
Magdaleńa Gutkowska 

 
Koordyńator ze strońy partńera: 

Tatiańa Prońajeva 
Rez yseria: Aleksańdra  

Z abiń ska,  
Krzysztof Bujńowski 

Sceńariusz: Aleksańdra  
Z abiń ska 

Choreografia:  
Aleksańdra Jaworska 

Muzyka: Krzysztof Kowalski 
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Kro lewńa Gustebalda -  

Diańa Kuczyń ska 
Kro l Jeziora - Robert Kozoń 
Złota Rybka - Olesia Lisevitch 
Szczupak - Damiań Giczewski 

Prusowie - Krystyńa Zubrickaya, 
Daria Popova, Katarzyńa Derbiń, 
Kacper Kobryń , Robert Kozoń, 

Mateusz Serwik,  
Artur Grabowski 

Rybki - Ańńa Rozvadovskaya, 
Ańńa Kozlova 

Niedz wiedzica -  
Ekaterińa Koscyuk 

Misie - Karolińa Sobo t-
ka,  

Oliwia Kuczyń ska 
Ptaki - Valeria Budilov-

skaja,  
Ludmiła Zhurilo 

Tańcerki - Ańastasia 
Volkova, Ekaterińa 
Tlkachova, Ksieńia 

Otińova, Polińa Maka-
rova,  

Vladislava Laukart,  
Viktoria Salamińa,  

Olesia Lisevit 
 

 

 Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej              
w Bisztynku 
przekształcony               

Gmińa  Bisztyńek otrzymała dofińańso-
wańie z Warmiń sko– Mazurskiego 
Szkolńego Związku Sportowego w Olsz-
tyńie  koszto w osobowych projektu 
„Ańimator– Moje Boisko ORLIK 2012”. 
Ańimatorem jest P. Katarzyńa Chomicz
– ńauczycielka wychowańia fizyczńego 
w Szkole  Podstawowej w Grzędzie. Do 
podstawowych zadań  Ańimatora ńale-
z y: ińicjowańie,  orgańizacja i plańowa-
ńie zajęc  i imprez sportowych dla ro z -
ńych grup wiekowych,  wspo łpraca ze 
szkołami w celu promocji aktywńos ci 
fizyczńej, wspo łpraca z orgańizacjami 
pozarządowymi i klubami sportowymi, 
orgańizowańie i wspo łorgańizowańie 
imprez sportowych oraz ińńych wyda-
rzeń  promujących zdrowy styl z ycia. 

Burmistrz Bisztynka informuje…. 

28 paz dzierńika 2011r. Rada Miejska 
w Bisztyńku podjęła uchwałę w spra-
wie utworzeńia przez Gmińę Spo łki         
z  ograńiczońą odpowiedzialńos cią       
w miejsce istńiejącego Zakładu Budz e-
towego Gospodarki Komuńalńej                 
i Mieszkańiowej w Bisztyńku.  
 3 styczńia 2012r. dokońańo rejestracji 
spo łki, kto ra ńabyła osobowos c  praw-
ńą.  Prezesem Spo łki została P. Iwońa 
Fafiń ska– Subocz, kto ra wczes ńiej 
pełńiła fuńkcję kierowńika zakładu 
budz etowego. Zakład Gospodarki Ko-
muńalńej i Mieszkańiowej w Bisztyńku 
Spo łka z o.o.  przejęła zadańia zakładu 
budz etowego m.iń. w zakresie admińi-
strowańia zasobem lokalowym gmińy, 
dostarczańia eńergii cieplńej do bu-
dyńko w mieszkańiowych i uz ytko-
wych, gospodarki wodńo– s ciekowej 
oraz dodatkowo zadań  będących  poza 
sferą uz yteczńos ci publiczńej, ale waz -
ńych dla  gmińy.  

Do dńia 16 marca br. moz ńa było skła-
dac  wńioski do Samorządu Wojewo dz-
twa Warmiń sko– Mazurskiego za po-
s redńictwem LGD „Warmiń ski Zaką-
tek” ńa dofińańsowańie w ramach 
wdraz ańia Lokalńych Strategii Rozwo-
ju operacji, kto re spełńiają waruńki 
przyzńańia pomocy w ramach działa-
ńia Odńowa i Rozwo j Wsi. 
Gmińa Bisztyńek w ramach tego pro-
gramu złoz yła wńiosek o dofińańsowa-
ńie budowy Ceńtrum Ińformacji Tury-
styczńej w Bisztyńku ńa ul. Fińdera. 

 Wniosek                              
o dofinansowanie 
budowy Informacji 
Turystycznej złożony 

 „Animator– moje boisko 
ORLIK 2012” 
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Zasadńiczą słuz bę wojskową odbyło 

pięciu syńo w Pań stwa Łomz yń skich: 

Jańusz, Jacek, Jarosław, Tadeusz i Karol. 

W wojsku słuz y takz e wńuk odzńaczo-

ńych Kamil Kozioł. Uroczystej dekoracji 

dokońał ppłk Piotr Chełmicki Komeń-

dańt Wojskowej Komeńdy Uzupełńień     

w Lidzbarku Warmiń skim oraz Jań Wo j-

cik Burmistrz Bisztyńka. Gratulacje              

i z yczeńia w imieńiu Dowo dcy 1 Os rodka 

Radioelektrońiczńego oraz Dowo dcy 

GRE Lidzbark Warmiń ski przekazała kpt. 

Rafał Kądziela.  W uroczystos ci uczestńi-

czył takz e Przewodńiczący Rady Miej-

skiej w Bisztyńku Zbigńiew Filipczyk 

oraz rodzińa odzńaczońych. Uhońorowa-

ńi medalami usłyszeli wiele sło w uzńańia  

za wychowawczy trud w duchu patrioty-

zmu, kto ry  zaowocował wychowańiem 

dzieci ńa wspańiałych obywateli  Rzeczy-

pospolitej Polskiej. „Dziękując za Pań-

stwa poświęcenie   w kultywowaniu trady-

cji, wartości patriotycznych oraz umiło-

wania Ojczyzny życzę   zdrowia,  rodzin-

Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. 

Uroczystej dekoracji dokonał  

ppłk. Piotr Chełmicki. 

Złotym Medalem za Zasługi Dla 
Obronności Kraju uhonorowano 
Państwa Zofię i Rudolfa Łomżyń-
skich z Troks. Uroczystość odbyła 
się 2 lutego br. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Bisztynku. 

„Medal Za Zasługi dla Obrońńos ci 

Kraju” jest ńadawańy przez Mińistra 

Obrońy Narodowej rodzicom,  kto rych 

co ńajmńiej trzech syńo w pełńiło ńie-

ńagańńą słuz bę wojskową w celu oka-

zańia wysokiego uzńańia rodzicom, 

kto rzy wychowali dzieci ńa wzoro-

wych i ofiarńych z ołńierzy.  

II Bal charytatywny „Dar Serca”. 

ńie działające  w radach ro-
dzico w Szkoły Podstawowej      
w Bisztyńku oraz Gimńazjum 
Publiczńego w Bisztyńku:       
P. Agńieszka Kobryń ,                   
P. Agńieszka Gach oraz P. 
Iwońa Oleksik. Docho d z II 
Balu charytatywńego został 
przezńaczońy ńa pomoc ro-
dzińom cięz ko chorych dzie-
ci: 6-letńiego Mateusza 
Szumskiego z Wozławek 
zmagającego się z guzem 
mo zgu oraz   3-letńiej Sańdry 
Kuzyk, kto ra od roku choruje 
ńa białaczkę. 
P. Agńieszka Kobryń  ńie kry-
ła zaskoczeńia zaińteresowa-
ńiem  i chęcią ńiesieńia po-
mocy okazywańej ze strońy 

4 lutego 2012 odbył się 
Bal charytatywny „Dar 
Serca”. Bal organizowany 
w szczytnym celu zbiórki 
środków na rzecz dwójki 
chorych dzieci mieszka-
jących na terenie Gminy 
Bisztynek odbył się już 
po raz drugi. Zebrano 
prawie 11  tysięcy zło-
tych. 
Sukces, jakim zakoń czył 
się bal w roku ubiegłym 
zachęcił orgańizatorki do 
końtyńuacji przedsięwzię-
cia. Przypomńijmy, w roku 
2011 zebrańo s rodki            
w wysokos ci pońad 7 ty-
sięcy złotych. Gło wńymi 
orgańizatorkami były Pa-

społeczńos ci. „Bisztynek 
to malutkie miasteczko   
i nie mieszkają tu ludzie 
wyjątkowo bogaci. Dla-
tego tym bardziej dzię-
kujemy za okazane cho-
rym dzieciom dobro          
i dary serca, za wrażli-
wość i zrozumienie sytu-
acji samych dzieci jak         
i ich rodziców” - mo wiła 
Agńieszka Kobryń . Or-
gańizacja balu ńie była-
by moz liwa bez wspar-
cia spońsoro w oraz oso b 
ińdywidualńych, kto re przy-
gotowały przedmioty ńa 
licytację  i loterię fańtową, 
zaoferowały pomoc  orgańi-
zacyjńą. Wszystkim tym or-

nego szczęścia oraz  pomyślności   w życiu 

osobistym.”- mo wił Burmistrz Bisztyńka 

Jań Wo jcik. 

Państwo Zofia i Rudolf Łomżyńscy. 

Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik  

gratulował odznaczonym. 

gańizatorki składały gorące 
podziękowańia.  

W imieniu organizatorów głos         

zabrała P. Agnieszka Kobryń. 

OSP Sątopy– Samulewo realizuje projekt „Ratuję to co najcenniejsze– życie ”. 

 W dniach 16-21 stycznia 
2012r. OSP Sątopy- Samu-
lewo zrealizowała I etap 
projektu pn. „Ratuję to co 
najcenniejsze– życie” zdo-

bywanie wiedzy i umie-
jętności z zakresu kwalifi-
kowanej pierwszej pomo-
cy społeczności lokalnej 
poprzez uczestnictwo       

w projekcie wzięło 22 miesz-
kań co w  Gmińy Bisztyńek         
z miejscowos ci: Troszkowo, 
Uńikowo, Paluzy, Bisztyńek      
i Sątopy-Samulewo w wieku 

w konkursie oraz zdanie 
egzaminu. Wńiosek ńa dofi-
ńańsowańie składańy był za 
pos redńictwem LGD 
„Warmiński Zakątek”. Udział 
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„Małymi krokami do celu”. Kobieta Roku 2011. 

Kolejny rok Miejski 
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bisztynku 
realizuje projekt syste-
mowy współfinansowa-
ny przez Unię Europej-
ską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki 2007-
2013.  
Projekt systemowy 
„Małymi krokami do ce-
lu”  w tym roku skiero-
wańy był do  grupy 46 
oso b korzystających ze 
s wiadczeń  pomocy spo-
łeczńej z tereńu Gmińy 
Bisztyńek oraz młodziez y 
zagroz ońej wyklucze-
ńiem społeczńym.  
Celem projektu jest 
wzrost kompeteńcji z y-
ciowych i umiejętńos ci 
społeczńo-zawodowych 
zagroz ońych wyklucze-
ńiem społeczńym po-
przez zastosowańie form 
aktywńej ińtegracji i pra-
cy. 
W ramach działań  6 oso b 
wzięło udział w szkoleńiu 
techńolog robo t wykoń -
czeńiowych w budowńic-
twie, 10 oso b zostało 
skierowańych ńa kurs 
kelńer barmań, a 15 oso b 
wzięło udział w szkoleńiu 

10 marca 2012 w Gimnazjum Publicz-
nym w Bisztynku po raz drugi odbyła 
się uroczystość z okazji dnia kobiet 
połączona z ogłoszeniem wyników ple-
biscytu na Kobiety Roku Gminy i Mia-
sta Bisztynek.  
Impreza zorgańizowańa została przez 

ńieformalńą grupę mieszkań co w Czaso-
przestrzeń , Ceńtrum Kultury i Aktywńos ci 
Społeczńej Bisztyńek Kulturowo, Klub 
Kobiet Aktywńych oraz Crazy Mothers. 
Podczas imprezy zaprezeńtowały się Ka-
tarzyńa Derbiń i Agńieszka Zio łkowskiej, 
Kabaret        „z Nazwy” z Olsztyńa. Pońadto 
odbył się mińi pokaz mody, podczas kto -
rego prezeńtowańo stroje projektańtki 
Karolińy Karpowicz oraz dodatki Kamili 
Zawadzkiej, Dańuty Stawiarz, Martyńy 
Gruszki  i Wioletty Sadolewskiej. W pro-
gramie imprezy zńalazł się występ grupy 
„Czkawka” działającej przy DPS    w Bisz-
tyńku, zatań czyły ro wńiez  dziewczęta         
z grupy tańeczńej „Gwiazdy Warmii”. 
Gwoz dziem programu było ogłoszeńie 
wyńiko w plebiscytu ńa Kobiety Roku. 
Ws ro d wyro z ńiońych kobiet zńalazły się:       
P. Iwońa Brzostek, P. Dańuta Joń czyk,          
P. Krystyńa Kosmala, P. Alińa Mroczek,      
P. Graz yńa Podsiadło. Kobietami Roku, 
kto re otrzymały statuetkę „Złotą Ro z ę” 
zostały: P. Agńieszka Komsta, P. Iwońa 
Oleksik, P. Katarzyńa Ońiszko, P. Ireńa 
Sujeta, P. Ewa  Speruda i P. Ańńa Zapolska. 
Szczego lńe wyro z ńieńie otrzymały Pańie, 
kto re zorgańizowały bal charytatywńy ńa 
rzecz chorych dzieci z ńaszej gmińy–           
P.  Agńieszka Gach, P. Agńieszka Kobryń ,  
P. Iwońa Oleksik oraz P. Ańńa Pietkiewicz. 
Imprezę, pod patrońatem Starosty barto-
szyckiego poprowadził P. Marek Domi-
ńiak  i P. Ańia Drozdowska.            KAMA 

podstawy obsługi progra-
mo w komputerowych         
z obsługą kas fiskalńych.  
W ramach Klubu Ińtegra-
cji Społeczńej  beńeficjeń-
ci uczestńiczyli w warsz-
tatach z psychologiem, 
kto re zakładały: treńińg 
kompeteńcji  i umiejętńo-
s ci społeczńych, otwarte-
go komuńikowańia się, 
podńiesieńie samooceńy              
i motywacji. Pońadto 
zorgańizowańe zostały 
warsztaty z doradcą za-
wodowym, kto rych celem 
było zwiększeńie lub 
wykształceńie ńiezbęd-
ńych umiejętńos ci do 
poszukiwańia pracy, 
utrzymańia zatrudńieńia 
oraz budowańia prawi-
dłowych relacji zawodo-
wo-społeczńych. W ra-
mach Programu Aktyw-
ńos ci Lokalńej działańia 
skierowańe były do mło-
dziez y w wieku 15-25 lat 
i obejmowały: warsztaty 
aktywizacji zawodowej, 
treńińg kompeteńcji             
i umiejętńos ci społecz-
ńych, ińdywidualńą tera-
pię psychologiczńą lub 
rodzińńą, warsztaty arty-
styczńe, kurs pierwszej 
pomocy. W ramach dzia-
łań  s rodowiskowych, 
zaplańowańo orgańizację 

wyjazdo w o charakterze 
ińtegracyjńo-kulturalńym 
i turystyczńym: wyjazd 
studyjńy połączońy             
z warsztatami rękodziel-
ńiczymi – Kańał Ostro dz-
ko-Elbląski oraz Wioska 
Garńcarska   w Kamiońce. 
Wyjazd ińtegracyjńo-
edukacyjńy– Pieńięz ńo- 
Frombork-Kryńica Mor-
ska, wyjazd połączońy      
z warsztatami specjali-
styczńymi i artystyczńy-
mi – Miejsce Ińicjatyw 
Pozytywńych – Kacze 
Bagńo. 

od 18 do 65 lat, kto re działają  
w stowarzyszeńiach LKS 
„Orkań”, Stowarzyszeńie” 
Dorzecze Sajńy”, a takz e 
mieszkań co w orgańizujących 
m.iń. Turńieje Dzikich Druz yń         
w piłkę ńoz ńą. Uczestńicy 
ukoń czyli kurs  w zakresie 
kwalifikowańej pierwszej 
pomocy i uzyskali tytuł Ra-
towńika. 

         W pierwszym dńiu  ferii 

zimowych dwadzies cioro 

dzieci ze S wietlicy S rodowi-

skowej w Sątopach-

Samulewie zostało przeszko-

lońych w zakresie Pierwszej 

Pomocy w ńagłych wypad-

kach. Zajęcia miały  ńa celu 

upowszechńiańie aktywńos ci  

społeczńej, zdrowego trybu 

z ycia, samoakceptacji. Pod-

czas zajęc  dzieci brały udział 

w pozorowańych sceńkach, 

podczas kto rych udzielały 

pomocy poszkodowańym 

kolegom i kolez ańkom. Zaję-

cia  dla dzieci i dorosłych 

prowadzili lekarze, ratowńicy 

medyczńi, straz acy, ratowńi-

cy WOPR z firmy AL-MED.   

Podsumowańie projektu od-

będzie się w czerwcu 2012r. 

Zakoń czy go Turńiej Druz yń 

Ratowńiczych, podczas kto re-

go uczestńicy  wykaz ą się  

umiejętńos ciami i wiedzą  

jaką zdobyli  ńa zajęciach       

w udzielańiu pierwszej po-

mocy poszkodowańym. 
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Sątopy 

Uczńiowie Szkoły Podsta-
wowej w Sątopach wprowa-
dzili mieszkań co w wsi            
w s wiąteczńy klimat, a to za 
sprawą przedstawień  jaseł-
kowych, kto re miały miejsce 
w sali gimńastyczńej szkoły. 
Wszystkich przybyłych gos ci 
powitała dyrektor P. Barbara 
Zasada, ks. Leońard Klimek 
wygłosił  Słowo o Boz ym 
Narodzeńiu.  Jasełka w wyko-
ńańiu ńajmłodszych 
„zero wkowiczo w” wzbudziły 
aplauz widowńi. Przedstawi-
ciele klas starszych w swoim 
przedstawieńiu  wcieliły się 
w bajkowe postacie, kto re 
przybywały do stajeńki           
w Betlejem. Najstarsi uczńio-
wie wystąpili z końcertem 
kolęd polskich oraz wcielili 
się w tradycyjńe, kolędńicze 
Herody, S mierci, Diabły, Tu-

rońie i Ańioły. Na sceńie po-
jawił się tez  s w. Mikołaj. Pod-
czas imprezy odbył się kier-
masz ozdo b s wiąteczńych 
autorstwa uczńio w oraz de-
gustacja boz ońarodzeńio-
wych smakołyko w.  

 
 

Paluzy 

W dńiu 28 grudńia w s wietli-

cy wiejskiej w Paluzach               

z ińicjatywy Pańi Sołtys od-

była się zabawa choińkowa. 

Na przybyłe dzieci czekały 

gry i końkursy zorgańizowa-

ńe przez młodziez . Zmierzyc  

się moz ńa było m.iń. w tań cu 

ńa gazecie, jedzeńiu cytryńy 

czy jedzeńiu jabłek ńa czas. 

Na wszystkich czekały ńagro-

dy. Mimo początkowej ńie-

s miałos ci do tań ca, dzieci 

dały się porwac  do wspo lńej 

zabawy. Tradycyjńie  ńa 

s wietlicę wiejska zawitał 

S więty Mikołaj, zostawiając 

ukradkiem prezeńty dla 

grzeczńych dzieci. Na uczest-

ńiko w zabawy czekał słodki 

poczęstuńek. Zorgańizowa-

ńie zabawy było moz liwe 

dzięki wsparciu Urzędu 

Miejskiego w Bisztyńku 

oraz Pań stwa Alińy i Rober-

ta Mroczko w. 

Księżno 
Dzieci ze wsi Księz ńo, Prosity 

i Lądek rozpoczęły ferie 21 

styczńia zabawą w s wietlicy 

w Księz ńie. Była prawdziwa, 

piękńa choińka oraz S w. Mi-

kołaj, kto ry obdarował słod-

kos ciami ńie tylko dzieci, ale 

i babcie, kto re tego dńia ob-

chodziły swoje s więto. Rado-

sńa atmosfera towarzyszyła 

dzieciom, rodzicom i dziad-

kom, kto rzy bawili się przy 

dz więkach muzyki zespołu 

„Sami Swoi”.  Zabawa była ńa 

tyle udańa, z e juz  4 lutego 

odbyła się kolejńa zabawa 

karńawałowa. Zabawa zosta-

ła zorgańizowańa dzięki sta-

rańiom P. Wiolety Jakubiak 

Radńej Rady Miejskiej               

w Bisztyńku oraz P. Barbary 

Gudriań- Siedlańowskiej 

Sołtys Sołectwa Księz ńo.  

Mieszkań cy Księz ńa aktyw-

ńie włączyli się w przygoto-

wańia, dekorując s wietlicę 

wiejską. Zorgańizowańie 

zabawy ńie byłoby moz liwe 

bez wsparcia fińańsowego 

Gmińńej Komisji Rozwiązy-

wańia Problemo w Alkoholo-

wych, Nadles ńictwa Barto-

szyce, Pań stwa Katarzyńy       

i Dariusza Ońiszko w, Pań -

stwa Alińy i Roberta Mrocz-

ko w, Pańi Urszuli Ras                  

i Pańa Marka Maksymiuka. 

Świąteczne akcenty w Gminie Bisztynek. 

„Gwiazdkowy Wieczór”  w Bisztynku. 

Działający na terenie Gminy Bisztynek Klub Kobiet Aktywnych we 
współpracy z Ośrodkiem Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 17 
grudnia 2011r. zorganizował imprezę środowiskową „Gwiazdkowy wie-
czór”.  

Impreza cieszyła się bardzo duz ym zaińteresowańiem społeczńos ci lokalńej, 
kto ra chętńie włączyła się w orgańizację przedsięwzięcia. 
W s wiąteczńy ńastro j wszystkich przybyłych wprowadziły „Iskierki”- zespo ł 

wokalńy działający przy OKiAL. Witając wszystkich przybyłych gos ci, przedsta-
wiońo Klub Kobiet Aktywńych. Powstał oń w 2011 roku i skupia aktywńe Pańie 
z Bisztyńka. Od czasu powstańia Klub podjął kilka ińicjatyw, jedńą z ńich było 
utworzeńie Gmińńego Zespołu Wokalńego Dorosłych. W programie imprezy 
zńalazły się: występy artystyczńe przedszkolako w, przedstawieńie jasełkowe 
przygotowańe przez dzieci z koła teatralńego działającego przy OKiAL. Pońadto 

Występ przedszkolaków. 
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Rozgrywki tenisowe. 

 

 

www.bisztynek-ugim.bip-wm.pl 

 

www.wrota.warmia.mazury.pl/

bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/ 
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urzadbisztynek@poczta.onet.pl 

Redakcja: 

Druk: Drukarnia JANTER 
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Wydawca: 
11 marca 2012r. w hali 
Gimnazjum Publiczne-
go w  Bisztynku odbyła 
się 53  edycja Woje-
wódzkiego Turnieju 
LZS w tenisie stołowym 
„o Puchar TVP Olsztyn”. 
Miłos ńicy teńisowych   
zmagań  rywalizowali ze 
sobą w czterech grupach 

wiekowych w podziale ńa 
kobiety i męz czyzń. 
Grupa I– roczńik 1998        
i młodsi/sze, 
Grupa II– roczńik 1997-
1996, 
Grupa III– roczńik 1995-
1993, 
Grupa IV– roczńik 1992-
1971.  

Najlepsi zawodńicy 
otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz ńagrody 
rzeczowe i będą repre-
zeńtowały Gmińę Biszty-
ńek w elimińacjach rejo-
ńowych. Pońiz ej prezeń-
tujemy klasyfikację czte-
rech pierwszych miejsc   
w poszczego lńych kate-
goriach wiekowych. 

Kobiety Mężczyźni 

Gr.I– 1999 i młodsi/sze 

1. Sobolewska Patrycja– Paluzy 1. Furmianik Damian– Grzęda 

2. Watros Agata– Pleśnik 2. Depta Szymon– Paluzy 

 3. Wójcik Aleksander– Grzęda 

 4. Furmianik Kamil– Grzęda 

Gr. II– 1998-1997 

1. Zagozdon Karolina– Paluzy 1. Wiłkojć Marceli– Sątopy 

2. Łucek Olga– Pleśno 2. Tabaka Mariusz– Paluzy 

 3. Depta Błażej– Palzuy 

 4. Sobolewski Patryk– Paluzy 

Gr. III– 1996-1994 

1. Watros Aleksandra– Pleśnik 1. Stefański Marcin– Bisztynek 

2. Zdrojko Dominika– Paluzy 2. Cichowski Dawid– Paluzy 

3. Nowakowska Dominika– Paluzy 3. Ruciński Kamil– Paluzy 

 4. Stankiewicz Piotr– Sątopy 

Gr. IV– 1993-1972 

1. Kamińska Izabela– Paluzy 1. Cichowski Dariusz– Paluzy 

2. Stankiewicz Natalia– Sątopy-Samulewo 2. Walencik Arkadiusz– Paluzy 

3. Sobótka Agata– Paluzy 3. Depta Hubert– Paluzy 

 4. Depta Patryk– Paluzy 

odbyły się degustacje boz ońarodzeńiowych specjało w przygotowańych przez 
Pańie z Sułowa i Paluz oraz piekarńi „Okruszek” Pań stwa Ońiszko w. Atrakcją 
wieczoru był debiut  Gmińńego Zespołu Wokalńego Dorosłych. Występ został 

przygotowańy pod czujńym okiem 
profesjońalńej iństruktorki s piewu 
P. Nataszy Ciąz yń skiej- Majewskiej. 
Pomysłodawczyńią utworzeńia 
zespołu była P. Władysława Bryl. 
Występ zespołu zakoń czyły owacje 
ńa stojąco. Zabawa podczas impre-
zy była przedńia, o czym s wiadczyc  
mogła rozbawiońa publiczńos c . 
Podczas "Gwiazdkowego Wieczoru" 
Stowarzyszeńie Bisztyńek- Kulturo-
wo zorgańizowało kiermasz ozdo b s wiąteczńych, swoje prace zaprezeńtowali 
ro wńiez  lokalńi wytwo rcy-amatorzy. 

Chętnych do skosztowania bożonarodzenio-

wych specjałów nie brakowało. 

Swój debiut miał Gminny Zespół Wokalny 

Dorosłych. 


