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Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,  

pogody w sercu i radości płynącej z faktu   
Zmartwychwstania Pańskiego  

oraz wszelkiej  pomyślności 
życzą 

 Rada Miejska w Bisz-

tynku na XIX sesji   

w dniu 28 lutego 

2013r. wyraziła wolę 

zawarcia umowy       

o współpracy part-

nerskiej z miastem 

Werchowina na 

Ukrainie. 
Przypomnijmy, że Gmina 

Bisztynek od marca 

2009 r. współpracuje      

z miastem Zelenogradsk 

w Obwodzie Kalinin-

gradzkim.          W ra-

mach tej współpracy 

zrealizowano       z po-

wodzeniem wiele przed-

sięwzięć społeczno-

kulturalnych po obu 

stronach granicy. Do-

tychczas to jedyne mia-

sto partnerskie. 
W dniach 22-25 marca 

2012 r. z oficjalną wizytą 

przybyli do nas   przed-

stawiciele władz samo-

rządowych mia-

sta Werchowina w Ob-

wodzie Iwano-

Frankowskim na Ukra-

inie. Celem wizyty było 

poznanie partnerów oraz 

podjęcie wstępnych roz-

mów dotyczących nawią-

zania współpracy pomię-

dzy miastami. Spotkanie 

zakończyło się wstępną 

decyzją o woli dalszych 

rozmów określających 

zakres i zasady współpra-

cy oraz zaproszeniem ze 

strony ukraińskiej do 

odbycia  w ich mieście 

wizyty Burmistrza oraz 

przedstawicieli naszego 

miasta. 
W dniach 20-23 września 

przedstawiciele Bisztynka 

udali się           z wizytą 

na Ukrainę        w celu 

dalszych rozmów doty-

czących współpracy obu 

miast. W tym też czasie 

w Werchowinie odbywał 

się Międzynarodowy 

Podczas oficjalnej wizyty w Bisztynku w marcu 2012r.  

(u góry) oraz rewizyta delegacji  Bisztynka na Ukrainie  

(na dole). 
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Festiwal Huculski. Delegacja z Bisz-

tynka mogła zatem uczestniczyć          

w wielu wydarzeniach kulturalnych.  

Rozmawiano także na temat wypra-

cowania wstępnego dokumentu 

zawierającego cele i zasady partner-

stwa między naszymi miastami           

i ustalenia kolejnych wspólnych kro-

ków i inicjatyw. Przedstawiciele obu 

stron wyrazili wolę podpisania umo-

wy partnerskiej po uprzednim zasię-

gnięciu opinii Rad Miejskich. 

Określone wstępne założenia takiej 

umowy to m.in. wspieranie przyjaźni 

i zrozumienia między obu miastami, 

nawiązywanie kontaktów między 

mieszkańcami Bisztynka i Wercho-

winy oraz umożliwianie im wymiany 

doświadczeń i wiedzy w różnych 

dziedzinach, czy też nawiązywanie 

kontaktów między przedsiębior-

stwami w celu rozwoju handlu   

przedsiębiorczości. Słów kilka o Werchowinie... 

Karpaty Ukraińskie: Werchowyna (Żabie), Верховина (Жаб'є) 

Jedna z większych wsi huculskich, położona nad Czarnym Czeremoszem – dopływem Prutu, na wysokości 600 m n.p.m. Nad miejsco-

wością góruje pasmo Czarnohory oraz Karpat Pokuckich i właśnie dzięki takiej lokalizacji Werchowyna jest wspaniałym punktem 

wypadowym w te grupy górskie. Walory wsi doceniono już przed I Wojną Światową, gdyż działało tutaj wtedy schronisko turystyczne 

zwane „Dworek Czarnohorski”, założone przez Towarzystwo Tatrzańskie - Oddział Kołomyjski. W okresie międzywojennym Żabie 

było siedzibą gminy w powiecie kosowskim w województwie stanisławowskim. Była to wtedy największa gmina w całej II Rzeczypospo-

litej. Podczas swojej międzywojennej świetności przyjmowano tu dużą ilość letników, a ze względu na licznie występujące tu źródła 

mineralne, wieś zyskała miano wsi zdrojowej. Rozwijało się tu prężnie rzemiosło artystyczne, a na potrzeby przyjezdnych hodowano 

również konie. Jak podają źródła z 1880 roku wieś była zamieszkiwana przez Hucułów, Polaków i Żydów, z czego zdecydowaną więk-

szość stanowili Huculi, około 4000 osób zamieszkiwało 1,5 tysiąca chat. Funkcjonowały tu dwie parafie grekokatolickie. W Ilci zacho-

wała się do dziś drewniana cerkiew w stylu huculskim p.w. Świętej Trójcy z 1881 roku. W centrum miejscowości znajduje się również 

niewielki kirkut, jedyny ślad po mieszkających tu kiedyś Żydach. Nazwa „Żabie” funkcjonowała do 1962 r., wtedy to wieś zmieniła 

nazwę na Werchowyna, lecz obecnie obydwie nazwy są w użyciu. Aktualnie miejscowość jest dziś jednym z większych centrów tury-

stycznych w ukraińskich Karpatach. Werchowyna rozwija się na nowo, gdyż z przedwojennych kurortów praktycznie nic się nie zacho-

wało. Noclegi zapewnić mogą liczne kwatery prywatne, a także działa tu hotel i schronisko – Turbaza Werchowyna. Zimą na gości 

czekają dwa wyciągi narciarskie. Będąc tutaj nie sposób pominąć prywatnego muzeum, znanego muzyka Romana Kumłyka.   
www.karpaty.travel.pl 

Krajobraz Werchowiny./ Archiwum UM w Bisztynku 

Remont i modernizacja siedziby Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej 

Pierwszy etap prac remontowych 

Ośrodka Kultury i Aktywności Lo-

kalnej zakładający stan surowy za-

mknięty  jest zakończony.   
Przypomnijmy, że w 2010r. opracowano 

dokumentację dotyczącą remontu i mo-

dernizacji budynku Ośrodka Kultury         
i Aktywności Lokalnej, a w roku 2012r. 

rozpoczęto remont budynku. Pod koniec 

2012r. Burmistrz Bisztynka złożył wnio-

sek do Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego w Warszawie na re-

mont, rozbudowę i wyposażenie Ośrod-

ka. Wniosek złożony został do priorytetu 

Infrastruktura Kultury, środki finansowe 

zabezpieczone w tym priorytecie na rok 

2013 wyniosły 8 mln. zł. Łącznie na 

pierwszy nabór wypłynęło ok. 430 wnio-

sków. Budynek OKiAL od dawna wyma-

gał kapitalnego remontu, dlatego po gra-

dobiciu, które miało miejsce                     

4 lipca 2012r., rozpoczął się gruntowny remont zgodnie  z wcześniej opracowaną doku-

mentacją architektoniczną. Wykonano pierwszy etap prac polegający na remoncie dachu, 

ociepleniu i wykonaniu elewacji oraz wymianie okien. Decyzją Ministra Kultury wniosek 

Gminy Bisztynek został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 400 tys. zł., co 

przy udziale środków własnych gminy na podobnym poziomie powinno  

pozwolić na wykonanie pozostałych robót budowlanych. 

Siedziba Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej przed remontem. 

fot. A. Grab. 

http://www.karpaty.travel.pl
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Już niebawem rozpocznie się remont płyty boiska Stadionu Miejskiego 
 w Bisztynku 

W październiku 2012r. Gmina Bisztynek 

złożyła wniosek do Ministra Sportu i Tury-

styki o dofinansowanie zadania inwestycyj-

nego  pn. „Remont budynku sanitarno- 

szatniowego przy zespole boisk sporto-

wych Orlik 2012 oraz płyty boiska sporto-

wego na obiekcie Stadionu Miejskiego         

w Bisztynku uszkodzonych w wyniku na-

wałnicy z gradobiciem, która wystąpiła       

w dniu 04.07.2012r. w Bisztynku.”  

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonego 

wniosku Gmina Bisztynek otrzymała dofinanso-

wanie w wysokości ok. 135 tys. zł., stanowiące 

80% wartości całego zadania. W roku 2012 zre-

alizowano pierwszą część inwestycji zakładającą 

remont budynku sanitarno- szatniowego przy 

Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie 
budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Sątopach 

Złożony przez Gminę Bisztynek pro-

jekt pn. „Plac zabaw przy Szkole Pod-

stawowej w Sątopach- bezpieczne 

przerwy i popołudnia- miejsce integra-

cji dzieci i rodziców” uzyskał pozytyw-

ną ocenę Rady Lokalnej Grupy Działa-

nia „Warmiński Zakątek”, a tym sa-

mym przeszedł wstępną weryfikację      

i znajduje się w trakcie oceny przez 

Warmińsko-Mazurski Urząd Marszał-

kowski. Jest zatem szansa, że ostatnia 

szkoła w naszej gminie, która nie po-

siada placu zabaw, będzie go miała. 
Na realizację projektu Gmina Bisztynek 

ubiega się o dofinansowanie unijne w wyso-

fot. Archiwum UM w Bisztynku 

Wizualizacja siedziby OKiAL ( z lewej), oraz stan obecny (z prawej). 

kompleksie Orlik 2012. Druga część inwestycji w zakresie remontu płyty boiska 

przewidziana jest do realizacji do końca czerwca br. 

kości niespełna 24 999,00 zł. Projekt 

złożony został w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

dla małych projektów, tj. operacji, któ-

re nie odpowiadają warunkom przyzna-

nia pomocy w ramach działań Osi 3, ale 

przyczyniają się do osiągnięcia celów 

tej osi. Projekt przewiduje powstanie 

placu zabaw, który umożliwi dzieciom 

czynne i zdrowe spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu. Ponadto stworzo-

ne zostaną warunki do bezpiecznego      

i przyjemnego wypoczynku rodzin         

z dziećmi. 

Przypominamy właścicielom nieruchomości z terenu  

Gminy i Miasta Bisztynek o obowiązku złożenia  

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi. 

Deklarację należy złożyć do 31 marca 2013r.  

w Urzędzie Miejskim w Bisztynku. 

Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim  

oraz na stronie internetowej 

http://bip.warmia.mazury.pl/bisztynek_gmina_miejsko_-_wiejska 

II etap operacji 
„Rozbudowa                         
i modernizacja 
infrastruktury wodno– 
ściekowej wraz                     
z zakupem pojazdu 
asenizacyjnego 

Rozpoczęto II etap operacji 

„Rozbudowa i modernizacja infra-

struktury wodno-ściekowej wraz z za-

kupem pojazdu asenizacyjnego”. I etap 

zakładający zakup pojazdu asenizacyj-

nego został zrealizowany w roku 

 2011r. 
W ramach II etapu ogłoszony został przetarg 

nieograniczony na budowę kanalizacji sani-

tarnej w miejscowości Sątopy. W ramach 

otrzymanego dofinansowania z Unii Europej-

skiej z działania Podstawowe usługi dla go-

spodarki i ludności wiejskiej, Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich udzielona pomoc 

w tym zakresie ma wynieść  1 234 tys. zł. 
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Gmina  Bisztynek otrzymała dofinansowanie z Zarządu 

Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Warsza-

wie kosztów osobowych projektu „Animator– Moje Bo-

isko ORLIK 2012”.  
Animatorem jest P. Katarzyna Chomicz– nauczycielka wychowa-

nia fizycznego w Szkole  Podstawowej w Grzędzie oraz P. Marcin 

Patrejko– nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Pu-
blicznym w Bisztynku. Do podstawowych zadań Animatora nale-

ży: inicjowanie,  organizacja i planowanie zajęć i imprez sporto-

wych dla różnych grup wiekowych,  współpraca ze szkołami         

w celu promocji aktywności fizycznej, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i klubami sportowymi, organizowanie i współor-

ganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promują-

cych zdrowy styl życia. 

Animator Moje Boisko ORLIK 2012 

Kameralny wieczór z teatrem i muzyką 

Ponad siedemdziesiąt pań 

spotkało się 16 marca 2013r. 

w gościnnej restauracji 

„Marysieńka”, aby zażyć nieco 

emocji teatralnych, spotkać 

się z ze znajomymi, posłuchać 

śpiewanych przez zespół 

„Mozaika” piosenek i dobrze 

się bawić./M. Gutkowska 
 Impreza miała formę zamkniętą ze 

względu na ograniczenia lokalowe, 

ale przede wszystkim na formę 

teatralną, która przeznaczona jest 

dla niewielkiej grupy odbiorców, 

właśnie w niewielkim kameralnym 

gronie. Uczestniczki spotkania to 

przedstawicielki różnych grup 

zawodowych, społecznych, samo-

rządów wiejskich, radnych oraz te 

aktywnie włączające się na co 

dzień w życie społeczno- kultural-

ne gminy. Zaproszeni do Bisztynka 

aktorzy teatru im. Stefana Jaracza 

w Olsztynie—Katarzyna Kropi-

dłowska i Marian Czarkowski  - 

zaprezentowali sztukę francuskiego 

pisarza Pierre Sauvil pt. „Słońce dla 

dwojga” - błyskotliwą komedię 

obyczajową o spotkaniu dwóch 

pokoleń: wyzwolonej, dość bez-

czelnej młodej dziewczyny ze spo-

kojnym, dobrze ułożonym leka-

rzem w średnim wieku, nade 

wszystko ceniącym sobie w życiu 

spokój i wygodę. Żywy dialog, cel-

ny dowcip, znakomite obserwacje 

charakterów, mnóstwo zaskakują-

cych zwrotów akcji, ale też mądra 

zaduma nad człowiekiem i jego 

odwiecznym dążeniem do ciepła       

i bliskości drugiej osoby. Publicz-

ność przyjęła przedstawienie          

z wielkim zadowoleniem i bardzo 
żywo reagowała na rozgrywającą 

się akcję sztuki. Artyści oklaskiwani 

byli długo, a po przedstawieniu 

zostali  z publicznością by poroz-
Aktorzy teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie  

Katarzyna Kropidłowska i Marian Czarkowski . 

Elewacje kamieniczek przy  
ul. Findera zostaną odnowione 

Dzięki staraniom Burmistrza rozpoczynają się remonty 

elewacji kamieniczek przy ul. Findera w Bisztynku. Środki 

na niniejszy cel przekazał darczyńca. Poprzez te prace 

nasze miasto z pewnością wypięknieje. 

/ M. Grabowska 
Prace polegające na remoncie elewacji budynków mieszkalnych 

przy ul. Findera 1, 3, 7 w Bisztynku związane są ze skutkami nawał-

nicy z gradobiciem, która przetoczyła się przez miasto i okolice       

4 lipca 2012r. W ramach wykonywanych robót przewiduje się 

zeskrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie podłoża, malowa-

nie tynków zewnętrznych z uwzględnieniem malowania opasek 

okiennych, odsłonięcie istniejących cokołów z kamienia naturalne-

go, wykonanie obróbek, malowanie gzymsów, stolarki okiennej       

i drzwiowej. Zakłada się, że prace wykonane zostaną do 15 kwiet-

nia br. jest jednak prawdopodobieństwo, że ze względu na prze-

dłużającą się zimową aurę termin ten może ulec przesunięciu. 

Już niebawem rozpoczną się prace  
związane z modernizacją skweru 
wokół kamienia plebiscytowego 

Już wkrótce rozpocznie się modernizacja skweru pomię-

dzy budynkiem Urzędu Miejskiego, a Urzędem Poczto-

wym. Pięknie urządzony teren ma służyć mieszkańcom 

oraz turystom odwiedzającym naszą gminę. / M. Grabow-

ska 
Na realizację zadania pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej 

Bisztynka – zagospodarowanie i modernizacja skweru miejskie-
go.” pozyskano dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Gru-

py Działania „Warmiński Zakątek” w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt PROW 

na lata 2007-2013 w wysokości 25 tys. zł.  Całkowita wartość to 

ponad 48 tys. zł. Projekt przewiduje powstanie ścieżek spacero-

wych, które zostaną wyposażone w ławki oraz śmietniki, a także 

utworzenie wzdłuż chodnika skarpy i obsadzenie jej roślinami 

wieloletnimi. 
Kamienice przy ul. Findera w Bisztynku. 

mawiać, czy zrobić zdjęcie.  
Myślę, że z tą formą teatru jeszcze nie raz będziemy mogli 

spotkać się w Bisztynku. W drugiej części spotkania można 

było posłuchać piosenek przygotowanych przez zespół 

wokalny „Mozaika”.  
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W ramach gminnego kon-

kursu „Popisowe pisanki” 

21 marca – w pierwszym 

dniu wiosny zorganizowali-

śmy akcję wspólnego zdo-

bienia jaj wielkanocnych. 

W akcji wzięły udział szko-

ły, biblioteki, świetli-

ce ,uczestnicy specjalni, 

seniorzy oraz wszyscy 

chętni, którzy się zgłosili. / 

P. M. Gutkowska 

Ci którzy nie uczestniczyli we 

wspólnej zabawie mogli dostar-

czyć gotowe prace do OKiAL – 

wpłynęło ich wiele i wszystkie 

są piękne. 

Powołana komisja miała nie lada 

kłopot jak ocenić i docenić 

wszystkich uczestników kon-

kursu. Postanowiono nagrodzić 

po kilka prac w poszczególnych 

grupach wiekowych – bez przy-

znawania miejsc. 

Nagrodzone prace zostaną 

umieszczone na świątecznych 

banerach zdobiących  miasto w 

okresie świątecznym, a ze zdjęć 

pozostałych prac wykonana 

będzie wystawa fotograficzna 

umieszczona w gablotach znajdu-

jących się wzdłuż głównej ulicy 

miasta. 

Wszystkie grupy szkolne i przed-

szkolne czy też świetlicowe 

otrzymają słodkie upominki,          

a placówki dyplomy za udział. 

Występ zespołu wokalnego MOZAIKA 

Popisowe pisanki. 

Nagrody rzeczowe otrzymają wszyscy wyróżnieni tj. 

Przedszkole i klasy I - III 

- Aleksandra Ziejło (SP Sątopy-Samulewo) 

-  Aurelia Wicińska(SP Sątopy-Samulewo) 

- Weronika Zarecka (SP Sątopy-Samulewo) 

- Hania Drozdowska(SP Bisztynek) 

- Katarzyna Wiłkojć (SP Sątopy-Samulewo) 

Klasy IV – VI 

- Patrycja Kosmala (SP Bisztynek) 

- Mateusz Janik (SP Sątopy-Samulewo) 

- Agata Watros (SP Grzęda) 

- Emilia Kolesar( SP Bisztynek) 

- Gimnazjum Publiczne – praca zbiorowa 

Dorośli: 

- Bożena Ryś  (Bisztynek) 

- Andrzej Grabowski(Bisztynek) 

- Justyna Kwaśniewska  (Sątopy-Samulewo) 

- Jolanta Bruj(Bisztynek) 

- Iwona Subocz(Bisztynek) 

- Marianna Saramak(Bisztynek) 
- Filia biblioteczna Sątopy-Samulewo 

Prace P. Andrzeja Grabowskiego 
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Grupa latarników Polski 

Cyfrowej Równych Szans     

i marynarze z ORP 

„Kondor” na zaproszenie 

Europosłanki Danuty Hü-

Hübner odwiedzili Brukse-

lę oraz Antwerpię. W wy-

cieczce uczestniczyło 17. 

najaktywniejszych wolon-

tariuszy (latarników) pro-

wadzących zajęcia doty-

czące cyfrowego świata      

z seniorami w Polsce. 

Wśród nich było dwoje la-

tarników          z naszej gmi-

ny: P. Aniela Janik z Sątop 

oraz P. Andrzej Grabowski 

z Bisztynka. Zapraszamy do 

ich relacji z tego wydarze-

nia…/ A. Grabowski 
Projekt Polski Cyfrowej Rów-

nych Szans to przedsięwzięcie 

oparte na działaniach lokalnych. 

Projekt polega na podjęciu dzia-

łań mających na celu przekona-

nie osób w wieku ponad 50 lat 

do korzystania      

z komputera, 

Internetu i in-

nych udogodnień 

technologii cy-

frowej. Działania 

prowadzą wo-

lontariusze na-

zwani latarnika-

mi. W Gminie 

Bisztynek są to 

P. Aniela Janik    

z Sątop oraz          

Latarnicy z Bisztynka w stolicy Europy. 

fot. A. Grab. 

Praca zbiorowa Gimnazjum Publicznego w Bisztynku.  Praca P. Bożeny Ryś.  Praca P. Iwony Subocz  

III Bal charytatywny „Dar Serca” 

W ostatnią sobotę karnawału odbył 

się w Bisztynku, już po raz trzeci, 

Bal Charytatywny "Dar Serca", bę-

dący zwieńczeniem akcji charytatyw-

nej na rzecz chorych dzieci, organi-

zowanej przez Agnieszkę Kobryń, 

Agnieszkę Gach, Iwonę Oleksik            

i Annę Pietkiewicz - mamy z rad 

rodziców przy Szkole Podstawowej     

i Gimnazjum w Bisztynku.   

 

Tegoroczna zbiórka była prowadzona na 

leczenie i rehabilitację Moniki Łobodziń-

skiej z Warmian - 16 latki, która               

w kwietniu ubiegłego roku, tuż po wzięciu 

udziału w konkursie recytatorskim             

w Bartoszycach, uległa wypadkowi drogo-

wemu, w którym doznała poważnych ura-

zów czaszkowo-mózgowych i Mateusza 

Gocłowskiego - 5 latka z Warmian, który 
urodził się z wodogłowiem i padaczką. Bal 

odbył się w barze "Pasadena" w Bisztynku. 

Gościnnie i charytatywnie wystąpił zespół 

"Taurus" z Sępopola, który grał już wcze-

śniej, podczas I balu. Podczas balu oraz        

w wyniku prowadzonej akcji zbiórki udało 

się zebrać, dla dzieci, kwotę 11.528 zł. 

zatem do rąk rodziców trafiło po 5764zł, 

przekazanych po podpisaniu stosownych 

umów. 

W balu udział wzięło około 60 osób. Wła-

dze Gminy Bisztynek reprezentował Prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku 

Zbigniew Filipczyk. Jak co roku, tegorocz-

nemu balowi i jego organizatorkom przy-

świecała myśl  „wielkich tego świata".       

W tym roku była to myśl bł. Jana Pawła II:  

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, 

nie przez to kim jest, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi". 
„Pomoc osobom znajdującym się w trud-

nej sytuacji jest działaniem bardzo po-

trzebnym. Uważam, że wsparcie ich jest 

ważne, gdyż każdy z nas może znaleźć się 

w takiej sytuacji życiowej. Pomoc w jaki-

kolwiek sposób tym rodzinom wynika        

z potrzeby serca, przynosi radość i zado-

wolenie wewnętrzne. Dawanie cząstki 

siebie, drobna pomoc, zwyczajna ludzka 

życzliwość wzmacniają psychicznie, dodają 

energii do działania, szukania innych roz-

wiązań, leczenia i dalszej rehabilitacji.”- 

mówiła jedna z organizatorek P. Anna 

Pietkiewicz. 

 

 Zebrane środki zostały przekazane rodzicom dzieci. 

Fot. Organizatorki 
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P. A. Grabowski z Bisztynka. Na 

wycieczkę pojechali latarnicy, 

którzy przeprowadzili  i zrelacjo-

nowali największą ilość zajęć. 

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć 

Atomium, czyli olbrzymich roz-

miarów atom żelaza będący już 

wizytówką, a nawet logo Brukseli 

oraz najważniejsze zabytkowe 

obiektym.in.: Kościół Notre 

Dame du Sablon, katedrę św. 

Michała Archanioła i św. Guduli, 

panoramę miasta ze wzgórza, 

czyli z Górnego Miasta, kamieni-

ce, wśród których wiele jest 

średniowiecznych, słynnego Ma-

nekenpixa i jej żeński odpowied-

nik.  Drugi dzień pobytu poświę-

cony był spotkaniu z Europsłanką 

prof. Danutą Hübner, zwiedzaniu 
Parlamentu Europejskiego, spo-

tkaniu z polskimi pracownikami 

Komisji Europejskiej, zajmujący-

mi się szeroko pojętym światem 

cyfrowym i zwiedzaniu Anwerpii. 

Danuta    Hübner poinformowała 

nas o jej najbliższych zadaniach 

związanych z walką o budżet Unii 

Europejskiej. Przedstawiciele KE 

poznali projekt Polski Cyfrowej 

Równych Szans. Zaprezentował 

go Michał Golemo z PCRS          

a potem kolejno wszyscy latarni-

cy. Z kolei pracownicy KE mówi-

li o kłopotach z szerokopasmo-

wym dostępem do Internetu      

w Polsce, projektach medycz-

nych, cyfrowych itd. Przy okazji 

okazało się, że projekt Polski 

Pamiątkowe zdjęcie Latarników z Europosłanką Danutą Hübner. 

Latarnicy z Gminy Bisztynek: P. Aniela Janik  

oraz P. Andrzej Grabowski ( z prawej) 

III turniej Czerwona Kartka dla Rasizmu. 

D r u ż y n a  o  n a z w i e 

"Paczukistan" zwyciężyła   

w rywalizacji piłkarskiej III 

Turnieju Piłki Halowej 

"Czerwona Kartka dla Rasi-

zmu", jaki odbywał się 23      

i 24 lutego 2013 w Bisztyn-

ku. W turniejowych zmaga-

niach wystartowało 16 dru-

żyn piłkarskich. Imprezę 

zorganizowało stowarzysze-

nie Centrum Kultury              

i Aktywności Społecznej 

Bisztynek Kulturowo. /A. Grab 

Turniej "Czerwona Kartka dla 

Rasizmu" cieszy się coraz więk-

szym zainteresowaniem zarów-

no w Gminie Bisztynek jak          

i poza nią. W jego trzeciej edycji 

wystartowało 16 drużyn piłkar-

skich, w tym dwie spoza naszego 

powiatu. Dość niespodziewanie 

dla organizatorów, jako pierwsza 

do turnieju zgłosiła się drużyna 

Nadleśnictwa Wipsowo, a póź-

niej także zespół z Gimnazjum 

nr 23 im. Marii i Georga Dietri-

chów       w Olsztynie. Repre-

zentacja gimnazjalistów z Olsz-

tyna była drużyną o najniższej 

kowe, zbiorowe zdjęcie piłka-

rzy, piłkarek, organizatorów, 

wolontariuszy     i publiczności 

przybyłej na imprezę. Już sama 

nazwa turnieju określa jego 

przesłanie, choć nie chodzi        

w nim tylko     o rasizm w po-

średniej wieku i jedyną, która 

grała       w mieszanym, damsko

-męskim składzie przez cały 

turniej.       O znacznie więk-

szym zainteresowaniu turniejem 

i jego przesłaniem świadczy 

choćby tradycyjne już, pamiąt-

fot. A. Grab. 

fot. A. Grab. 

Cyfrowej, w którym uczestniczymy, jest 

nowatorski i wyjątkowy w skali Europy.    

W Anwerpii zwiedziliśmy jej najstarszą, 

średniowieczną część, z katedrą Notre 

Dane na czele. Mszę w tej katedrze 

można obejrzeć tylko na ekranie telewi-

zora... Obiekt jest dzierżawiony przez 

firmę pobierająca opłaty za zwiedzanie. 

Opłaty przeznaczane są na konieczne 

konserwacje i utrzymanie katedry.Całe 

miasto objęte jest patronatem Matki 

Bożej. Figury Matki Bożej są tu bardzo 

liczne. Dziesiątki zabytkowych kamienic 

są ozdobione tymi figurami lub noszą 

nazwy związane z Matką Bożą. Podobnie 

jak w Brukseli każdy, kto chce, może 

skorzystać z rowerów miejskich.  
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Rozgrywki tenisowe w Bisztynku 

 

www.bisztynek-ugim.bip-wm.pl 

 

www.wrota.warmia.mazury.pl/

bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/ 
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Publicznego w  Bisztynku odbyła 

się 54  edycja Wojewódzkiego Tur-

nieju LZS w Tenisie Stołowym         

o Puchar TVP Olsztyn. 
Miłośnicy tenisowych   zmagań rywalizo-

wali ze sobą w czterech grupach wiekowych 

w podziale na kobiety i mężczyzn. 

Grupa I– rocznik 2000  i młodsi/sze, 

Grupa II– rocznik 1999-1998 

Grupa III– rocznik 1997-1995 

Grupa IV– rocznik 1994-1973 

tocznym tego słowa znaczeniu, 

czyli o wszelkie przejawy złego 

traktowania ludzi z powodu 

różnic w kolorze skóry. 

„Chodzi o to, że wszyscy 

uczestnicy naszego turnieju chcą 

zamanifestować, że są toleran-

cyjni, że chcą być fair play nie 

tylko na boisku, ale i w życiu.       

I nie tylko chodzi o kolor skóry, 

ale też o wyznanie, o poglądy” - 

mówiła Kamila Zawadzka Prezes 

Centrum Kultury i Aktywności 

Społecznej Bisztynek Kulturowo. 

Mecze sędziowali: Marek Domi-

niak, Zbigniew Madanecki, Mar-

cin Patrejko i Cezary Szmit.       

W tym roku czerwone kartki 

rasizmowi, w przerwie piłkar-

skich zmagań, pokazały też mor-

sy z Klubu Morsów "Przerębel". 

W czasie całego turnieju każdy, 

kto chciał, mógł posilić się 

wegetariańskimi kanapkami, 

owocami i napojami. Posiłki 

pracowicie przygotowywali 

wolontar iusze dzia ła jący           

w CKiAS Bisztynek Kulturowo. 

W rywalizacji sportowej zwy-

ciężyła ostatecznie młoda   i do 

tej pory nieznana drużyna 

"Paczukistan". Tytuł najlepsze-

go zawodnika otrzymał Kamil 

Wiernicki, najlepszym bramka-

rzem został Dariusz Maćko-

wiak. Najmłodszym zawodni-

kiem był dwuletni Dominik 

Marchlewski, najstarszym - 

Edward Adamus. Tytuł drużyny 

fair play otrzymała drużyna 

OSP Grzęda. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i reprezentowali Gminę Biszty-

nek w eliminacjach rejonowych, które 

odbyły się 23 marca br. w Kętrzynie. 

Poniżej prezentujemy graczy, którzy re-

prezentowali Gminę Bisztynek w tychże 

eliminacjach awansując do kolejnego eta-

pu, który odbędzie się w Olecku                

14 kwietnia br. Życzymy powodzenia! 

Kategoria 2000 i młodsi: Furmanik Damian (Grzęda) miejsce IV 

Kategoria 1997-1995:  Cichowski Dawid (Paluzy) miejsce III 

Kategoria 1994-1973:  Cichowski Dariusz (Paluzy) miejsce IV 

Kamińska Izabela (Paluzy) miejsce III 


