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Dobiega końca kolejna, szósta już, samorządo-

wa kadencja Rady Miejskiej w Bisztynku oraz  

kadencja Burmistrza Bisztynka. 

Przypomnimy skład władz samorządowych 

Gminy i Miasta Bisztynek  VI Kadencji: 

Funkcję Burmistrza  Bisztynka, trzecią kadencję, 

pełnił Pan Jan Wójcik  

Skład Rady Miejskiej przedstawia się następują-

co: Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbi-

gniew Filipczyk.  
 

 

 
 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Wdrażania  
 Strategii Zrównoważonego Rozwoju  GiM     Komisja Rewizyjna 

1. Malinowski Stanisław – Przewodniczący                              1. Kulesa Andrzej- Przewodniczący  

2. Gach Marek – Zastępca             2. Gach Marek- Zastępca  

3. Jakubiak Wioleta - Członek Komisji             3. Bryl Władysława – Sekretarz  

4. Kulesa Andrzej - Członek Komisji                                           4. Malinowski Stanisław-Członek Komisji   

5. Łykowski Stanisław - Członek Komisji            5. Porydzaj Zdzisław- Członek Komisji   

 

 Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu,           Komisja Edukacji, Zdrowia, Spraw 

 Finansów i Gospodarki Komunalnej                                  Społecznych i Porządku Publicznego   

1.Filipczyk Zbigniew-Przewodniczący                                    1. Weglik Urszula-Przewodnicząca  

2. Sokołowska Danuta- Zastępca                                            2. Bryl Władysława-Zastępca  

3.Depta Roman-Członek Komisji                                              3. Adamus Edward- Członek Komisji  

4. Subocz- Jerzy-Członek Komisji                                             4. Dominiak Jolanta-Członek Komisji 

5.Zduniuk Ryszard-Członek Komisji                                          5. Porydzaj Zdzisław-Członek Komisji  

Od lewej: P. Andrzej Kulesa, P.Zdzisław Porydzaj, P. Jolanta Dominiak, P. Jerzy Subocz,  
P. Wioleta Jakubiak, Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik, P. Urszula Węglik, P. Danuta Sokołowska, 
P. Stanisław Malinowski, P. Władysława Bryl, P. Marek Gach, P. Ryszard Zduniuk,  Przewodni-

czący Rady Miejskiej Zbigniew Filipczyk, P. Roman Depta, P. Stanisław Łykowski. 
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Gmina Bisztynek podzielona jest na 18 sołectw i osiedla. Samorząd w terenie reprezentowany jest zatem przez Sołtysów i Rady So-

łeckie oraz Rady Osiedlowe z ich Przewodniczącymi.  

 

Dla przypomnienia prezentujemy również  wykaz sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych, choć zmiana tych 

władz czeka nas w 2015r. 

1. Agnieszka Kobryń -Sołectwo Bisztynek           11. Grażyna Kożuchowska -Sołectwo Sątopy 

2.Bronisław Świetlikowski -Sołectwo Dąbrowa  12. Bożena Dąbrowska -Sołectwo Sułowo   

3.Wioletta Olszewska -Sołectwo Grzęda        13.Jan Jadeszko -Sołectwo Troksy 

4.Barbara Gudrian Siedlanowska -Sołectwo Księżno 14.Grzegorz Bugaj -Sołectwo Troszkowo  

5. Jerzy Tatarczak -Sołectwo Lądek                15.Grzegorz Moskalik -Sołectwo Unikowo 

6.Krystyna Mackiewicz -Sołectwo Łędławki     16. Dariusz Białousz -Sołectwo Warmiany 

7. Jadwiga Kuźlik -Sołectwo Nowa Wieś Reszelska             17. Jan Mankiewicz -Sołectwo Wojkowo 

8. Bożena Depta -Sołectwo Paluzy                   18. Ewa Speruda -Sołectwo Wozławki 

9.Marianna Zapadka -Sołectwo Pleśno                              19. Irena Sujeta -Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Sątopy-Samulewo 

10.Jan Ptaszyński -Sołectwo Prosity 

 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bisztynek 

 

Od 1990 roku, kiedy to odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządu gminnego, uczestniczyłem w życiu publicznym 

naszej Gminy, najpierw będąc radnym, a od 2002 roku – z Waszej – drodzy mieszkańcy woli – pełniąc służbę na stanowisku Burmi-

strza. 

Jako Burmistrz podejmowałem aktywne działania, które zaowocowały wieloma inwestycjami, zdecydowanie zmieniającymi obraz 

Miasta i Gminy.  

Powodzenie tych działań w ogromnej mierze zawdzięczam Wam, drodzy mieszkańcy. To dzięki Waszemu wsparciu, akceptacji i 

zaufaniu mogłem z poczuciem słuszności realizować kolejne, służące nam – mieszkańcom Miasta i Gminy Bisztynek, przedsięwzię-

cia. 

Będąc Burmistrzem, w latach 2002 – 2014, podejmowałem starania o pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych, 

przede wszystkim z Unii Europejskiej.  

Na przestrzeni ostatnich 12 lat zrealizowaliśmy inwestycje za 52 mln. zł.  

Najważniejsze moje osiągnięcia to uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, w tym budowa oczyszczalni ścieków w Bisz-

tynku, całkowita modernizacja Ośrodka Kultury i Biblioteki w Bisztynku, budowa Centrum Informacji Turystycznej, przebudowa 

targowiska miejskiego, sukcesywna poprawa estetyki miasta – dachy, elewacje, zieleń, ulice i chodniki, oświetlenie, remont i rozbu-

dowa bazy oświatowej i sportowo – rekreacyjnej, doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, aktywizacja mieszkańców gminy, 

głównie poprzez fundusz sołecki.  

Mimo kończącej się kadencji, nie pozostaję bezczynny - pozostawiam mojemu następcy w pełni przygotowane do realizacji projek-

ty:  

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pleśno i Pleśnik, na co uzyskałem dofinansowanie z PROW 2007 – 2013,  

Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na co złożyłem 30 września tego roku wniosek o 

dofinansowanie z NPPDR – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Edycja 2015,  

3 projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”: modernizacja skweru w Bisztynku przy ul. Sienkiewicza,  

powstanie siłowni przy zespole boisk sportowych „Orlik”, remont świetlicy w Księżnie.  

Czynię kroki, zmierzające do budowy przydomowych oczyszczalni przy gminnych budynkach mieszkalnych, na co również powinni-

śmy otrzymać dofinansowanie z PROW 2007 – 2013.   

Życzę Wam, drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Bisztynek, abyście już niebawem cieszyli się zrealizowanymi kolejnymi przedsię-

wzięciami. Życzę Wam, aby drzemiący w Was ogromny potencjał przekładał się na sukces naszej Gminy. 

Życzę mojemu następcy, aby w pełni wykorzystał stojące przed Gminą Bisztynek możliwości, aby Gmina Bisztynek rozwijała się 

jeszcze szybciej, na miarę europejskich standardów.  

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach. Dziękuję za konstruktywną współpracę 

Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom, Dyrektorom Szkół i Przedszkola, Kierownikom jednostek Gminy, Sołtysom, współpracownikom 

oraz wszystkim mieszkańcom. 
 

  

                                  

Podziękowanie Burmistrza Bisztynka – Jana Wójcika 
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Kończąca się kadencja skłania do refleksji i podsumowań. Przypominamy zatem najważniejsze  
zadania, które zrealizowano w czasie kadencji 2010-2014 r. Z pewnością nie byłoby możliwe 

 zrealizowanie wielu przedsięwzięć bez pozyskania środków zewnętrznych.  

Najwięcej projektów zrealizowano dzięki pozyskaniu dofinansowania z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich,  

 
w tym w ramach Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” Dzięki temu, że w Zarządzie 

Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” posiadamy swoich przedstawicieli w osobach Pani Krystyny Zawistowskiej – Zastęp-

cy Burmistrza Bisztynka i Pana Zbigniewa Filipczyka- Przewodniczącego Rady Miejskiej, którzy na bieżąco przekazują informacje o 

możliwości pozyskania środków finansowych na różne zadania gminne, możliwym staje się złożenie wniosków na wiele projektów 

gminnych. 

 

 

Zrealizowane projekty to : 

Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku  

Nowo wybudowany budynek mieści się w Bisztynku przy ul. Findera 2.Każdy turysta 

odwiedzający naszą Gminę ma teraz możliwość zatrzymać się i odpocząć, ustalić dalszy 

przebieg swojej trasy czy uzyskać niezbędne informacje i materiały promocyjne. W 

Centrum  można także korzystać z komputerów, które są ogólnodostępne dla wszyst-

kich mieszkańców oraz turystów. Pomieszczenia Centrum udostępniane są również na 

cele społeczne – służą wszystkim mieszkańcom. Koszt inwestycji to 772 tys. zł. przy 

dofinansowaniu z PROW 2007-2013 w wysokości  500 tys. zł.   

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku  

Powstało nowoczesne miejsce handlu, gdzie handlowcy mogą sprzedawać swoje produkty w godnych warunkach, z zachowaniem 

wszelkich standardów sanitarnych i weterynaryjnych, cały plac został utwardzony, wyznaczone zostały ciągi komunikacyjne, powstał 

budynek socjalno – sanitarny, wybudowano 7 zadaszonych wiat, plac targowy ograniczony został estetycznym ogrodzeniem. Koszt 

inwestycji to 1 mln. 650 tys. zł. przy dofinansowaniu z PROW 2007-2013 w wysokości  936 tys. zł.  

Modernizacja skweru miejskiego przy kamieniu plebiscytowym oraz  

modernizacja skweru przy ul. Kolejowej  

Przy kamieniu plebiscytowym powstały ścieżki spacerowe zachęcające do space-

rów oraz ławki dzięki, którym można odpocząć na świeżym powietrzu. Zamonto-

wano też śmietniki, aby dbać o nowo urządzoną zieleń. Wzdłuż chodnika powsta-

ła skarpa, która została obsadzona roślinami wieloletnimi. Na realizację tej inwe-

stycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł. w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt PROW na lata 2007-2013. 

Całkowity koszt to ponad 48 tys. zł.   

 
 

Skwer przy ul. kamieni plebiscytowym 
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Na skwerze przy ul. Kolejowej zmoderni-

zowano istniejące alejki spacerowe, wyko-

nano remont chodnika, odtworzono istnie-

jące trawniki, dokonano nasadzeń materia-

łem roślinnym wieloletnim. Zakupiono 

także ławki parkowe i kosze na śmieci. 

Planuje się dodatkowo zagęścić alejki spa-

cerowe, aby poprawić komfort poruszania 

się wśród zieleni. Koszt modernizacji to 60 

tys. zł. przy dofinansowaniu 25 tys. zł. 
Skwer przy ul. Kolejowej  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej 

w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy  

Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek długofalowym działaniem rozwoju 

turystycznego 

W ramach tego projektu opracowane zostało logo i hasło Gminy Bisztynek, 

zakupiono baner reklamowy i roll –up, informator turystyczny w formie 

składanej mapy oraz komplet gadżetów promocyjnych (notesy, teczki, smy-

cze, długopisy, torby).Całkowity  koszt związany z realizacją tego projektu 

wyniósł 21 tys. zł  zł przy dofinansowaniu 14 tys. zł . 

Rada Miejska w Bisztynku ustaliła zasady używania loga i hasła promocyjnego 

Gminy Bisztynek. Według przyjętego regulaminu logo jest własnością Gminy 

i posługiwać się nim mogą Burmistrz Bisztynka i Rada Miejska oraz jednostki 

organizacyjne Gminy. W innych przypadkach, wystarczy złożyć wniosek, 

którego wzór dostępny jest w Urzędzie Miejskim, a logo i hasło zostanie 

udostępnione bezpłatnie.  Logo i hasło promocyjne Gminy Bisztynek  

Dzięki realizacji inwestycji zakupiony został nowy wóz asenizacyjny, który służy Zakładowi Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztynku oraz, powstała sieć kanalizacyjna o łącznej 

długości 3 tys. mb. Wartość  inwestycji to ponad 1,8 mln. zł. przy dofinansowaniu z Unii Europej-

skiej  w  ramach PROW w wysokości niespełna 1,1 mln. zł  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej 

wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego  

W ramach tego projektu wykonaliśmy: kanalizację sanitarną Troksy - Sątopy, dojazd do terenu pompowni w Troksach, sieć wodo-

ciągową Sułowo, Pleśno- Pleśnik, przyłącze sieci wodociągowej Sułowo, Pleśno - Pleśnik, sieć wodociągową Nowa Wieś Reszelska, 

Grzęda-Wojkowo, Troksy-Mołdyty, Paluzy, przyłącze sieci wodociągowej Nowa Wieś Reszelska, Grzęda-Wojkowo, Troksy-

Mołdyty, Paluzy. Wybudowano 43 km sieci wodociągowej z przyłączami i 5,74 km kanalizacji sanitarnej. Wartość  inwestycji to 3,4 

mln. zł. przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej  w  ramach PROW w wysokości 1,7 mln. zł 

Wozławki  

Prace prowadzone w świetlicach objęły m.in. wymianę pokrycia dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z malowaniem 

elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną wewnętrzną, instalację 

oświetlenia i gniazd wtykowych oraz instalację odgromową, remont podłóg, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji na nie-

czystości płynne, wygospodarowanie pomieszczenia socjalnego  z wc oraz malowanie wewnętrzne. Ponadto świetlice zostały wyposa-

żone w stoły, krzesła, regały, a także sprzęt, z którego dzieci i młodzież będą mogły skorzystać w wolnym czasie, jak np. stół do bilar-

du, stół do tenisa. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 456 tys. zł. Dofinansowanie z UE—254 tys., środki własne gminy-147 tys. zł. 

Remont świetlic w Unikowie, Prositach i Wozławkach  

Prosity Unikowo  



 Str. 5 INWESTYCJE 

Realizowane były również projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Infomaty oraz PIAP- y w Bisztynku  

 W ramach projektu pn. „Rozbudowa  szerokopasmowego 

dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie 

Warmińsko– Mazurskim” Gmina Bisztynek otrzymała 2 

infomaty z dostępem do internetu oraz 11 stanowisk kom-

puterowych (PIAP) w pełni wyposażonych, które początko-

wo znajdowały się w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokal-

nej oraz pomieszczeniu Przedszkola Samorządowego wy-

korzystywanym przez świetlicę środowiskową. Obecnie  

komputery z OKiAL zostały przeniesione do Centrum 

Informacji Turystycznej, gdzie są ogólnodostępne dla 

wszystkich. Najbardziej jednak cieszą dzieci, które bardzo 

chętnie z nich korzystają. 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach  

Całkowity koszt budowy placu to 24 tys. zł. przy dofinansowaniu 15 tys. Plac zabaw składa się z 

następujących elementów: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki metalowej z dwoma 

siedziskami, huśtawki „ważki”, karuzeli tarczowej, sześciokąta wielofunkcyjnego ze ścianką wspi-

naczkową i przeplotnią z lin. Pozostałe szkoły podstawowe już wcześniej zyskały place zabaw w 

ramach programu „Radosna Szkoła”. Szkoła w Sątopach była ostatnią, która nie posiadała takiego 

placu.  

Budowa turystycznego szlaku pieszego w Gminie Bisztynek 

łączącego Sątopy i Sątopy-Samulewo 

Czujność naszych przedstawicieli w Zarządzie Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zaką-

tek” i ich zaangażowanie umożliwiło zapoczątkowanie prac projektowych i złożenie wniosku 

na budowę szlaku pieszego w Sątopach-Samulewie. Zbudowano szlak o długości około 1 km  

i szerokości 1,5m, który połączył Sątopy i Sątopy-Samulewo. Jest to niezwykle istotny odci-

nek łączący największe osiedle ze Szkołą Podstawową, mający duże znaczenie dla bezpie-

czeństwa dzieci i młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 187 tys. zł przy dofi-

nansowaniu unijnym w wysokości 122 tys. zł.  

Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy-Samulewo   

rozwojem tożsamości społecznej  

W zakresie przeprowadzonych prac powstała plenerowa scena letnia oraz budynek socjalno-

sanitarny. Plac przed sceną został wyposażony w oświetlenie zewnętrzne oraz zagospodarowany: 

wykonano przyłącza oraz chodnik przy budynku. Wokół placu powstały estetyczne trawniki, za-

kupiono ławki oraz dokonano nasadzeń krzewów wielorocznych. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy 

zyskali miejsce idealne do organizacji różnego rodzaju uroczystości, wspólnego świętowania  

i sąsiedzkiej integracji. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 362 tys. zł, w tym z unii -221 tys. zł.  

Dbamy o zdrowie mieszkańców-budujemy siłownie zewnętrzne   

Nieopodal Placu Zabaw i Sceny Letniej w Sątopach-Samulewie powstała pierwsza siłownia 

zewnętrzna dla wszystkich dbających o zdrowie i kondycję. Projekt został dofinansowany z 

PROW 207-2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” w kwocie 24 tys. 

zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 36 tys. zł. W ramach realizacji zadania zamontowano 

urządzenia przeznaczone do ćwiczeń na świeżym powietrzu są to m.in. biegacz wolnostojący, 

orbitrek wolnostojący, twister wolnostojący, wioślarz wolnostojący. W ramach realizacji zada-

nia zamontowano także tablicę, 2 ławki parkowe i kosz na śmieci. Siłownia cieszy się bardzo 

dużym zainteresowaniem mieszkańców. Kolejna siłownia powstanie w Bisztynku już I półroczu 

2015 roku przy zespole boisk sportowych „Orlik”. 

Infomaty 
Komputery w Centrum Informacji  

Turystycznej  
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Program DZIEDZICTWO KULTUROWE - priorytet 
1„Ochrona zabytków” 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego 
W maju bieżącego roku rozpoczęły się prace konserwatorsko – 

restauratorskie Bramy Lidzbarskiej. Przypominamy, że wszystkie 

prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Olsztynie.  

W trakcie prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich 

spod XIX-wiecznych tynków ukazał się dobrze zachowany baro-

kowy wystrój Bramy Lidzbarskiej (ceglane gzymsy i przyczółki 

elewacji szczytowych, spływy wolutowe, kolorystyka, ślady i po-

zostałości nadproży oraz otworów okiennych w tym okno owal-

ne przyczółka wschodniego) a także nierozpoznane dotychczas 

elementy i fragmenty wystroju gotyckiego (blendy i otwory 

okienne, szczelina-strzelnica oraz maculnice).  

Z uwagi na nowe okoliczności, konieczne stało się wykonanie 

projektu zamiennego, uwzględniającego uwypuklenie powyższych 

cennych zabytkowych elementów. Tym samym, nastąpi odtwo-

rzenie elewacji bramy w nawiązaniu do wyglądu bramy z okresu 

barokowego z rekonstrukcją cienkowarstwowej wyprawy tynkar-

skiej i kolorystyce określonej na podstawie zachowanych reliktów 

kolorów: czerwień żelazowa i czerń. W przejeździe bramnym 

zakłada się pozostawienie odsłoniętych zachowanych wątków  

gotyckich.  

Zmiany projektu Bramy Lidzbarskiej, a także wymóg uzyskania 

nowego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Bisztynek, Brama Lidzbarska (XV/XVI) prace konserwatorskie i restauratorskie 

elewacji i stolarki zewnętrznej  

    Kolejny nowy samochód dla OSP  

Po OSP Bisztynek przyszedł czas na Ochotniczą Straż Pożarną Sątopy – Samulewo, która 

otrzymała nowy samochód ratowniczo- gaśniczy MAN- TGM 13,290 GBA 2,5/25 przystosowa-

ny do celów ratownictwa ekologicznego. Gmina Bisztynek otrzymała dofinansowanie z RPO 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 550 tys. zł. Całkowita wartość projektu wy-

niosła 687 tys. zł  

Nie tylko środki unijne zasilały nasz budżet. Skutecznie pozyskaliśmy środki z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu i  

Turystyki 

Po wieloletnich staraniach, pozyskane zostały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont i wyposażenie 

budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej oraz Biblioteki Publicznej w Bisztynku. Obiekt wygląda niezwykle okazale i stanowi 

niewątpliwie wizytówkę naszego miasta. Łącznie na realizację zadania w całym okresie począwszy od 2010 r., w którym wykonano 

projekt budowlany, wydatkowano 2,4 mln. zł., w tym środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 

822 tys. zł, środki przekazane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wys. 434 tys. zł. środki przekazane przez 

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 

kwocie 222 tys. zł. oraz środki własne gminy w wysokości 880 tys. zł. 

Remont i wyposażenie budynku Ośrodka Kultury i Aktywności  

Lokalnej oraz Biblioteki Publicznej w Bisztynku  

 Olsztynie uniemożli-

wiło Wykonawcy zrea-

lizowanie wszystkich 

prac w pierwotnie 

zakładanym terminie, 

to jest do końca sierp-

nia br.  

Obecnie posiadamy 

zmienione dokumenty, 

a wykonawca zadekla-

rował dokończenie 

przewidzianych prac 

konserwatorsko – 

restauratorskich Bra-

my Lidzbarskiej w 

połowie grudnia tego 

roku.  

Przypominamy, że po 

zakończeniu prac, 

zakłada się zamknięcie 
ruchu kołowego w 

przejeździe bramnym – 

jest to zalecenie kon-

serwatora, a także wskazanie dotującego – Pana Ministra, aby 

zabytek po odrestaurowaniu nie był ponownie narażony na jakie-

kolwiek uszkodzenia.  
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Nie wszystkie inwestycje mogą uzyskać dofinansowanie, dlatego też mogą być 

realizowane tylko ze środków własnych gminy 

Realizacja zadania ko-

nieczna była po uszko-

dzeniach w wyniku 

nawałnicy z gradobi-

ciem z 04.07.2012 ro-

ku. Gmina otrzymała 

dofinansowanie  w 

wysokości 135 tys. 

Remont płyty boiska obejmował dodatkowo wyposażenie  

w automatyczny system nawadniania. 

Remontu budynku sanitarno- szatnio-

wego przy zespole boisk sportowych 

Orlik 2012 oraz płyty boiska Stadionu 

Miejskiego w Bisztynku 

Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji 

w Sątopach–budowa sali gimnastycznej  

Całkowita wartość inwe-

stycji wyniosła ponad 2,5 

mln. zł, w tym dofinanso-

wanie z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki – 480 

tys. zł. Powstały obiekt 

składa się z sali sporto-

wej, sali korekcyjnej z 

zapleczem sanitarno–

socjalnym i magazyno-

wym. Nowo powstały 

obiekt sportowy służy nie 

tylko uczniom uczęszcza-

jącym do szkoły podsta-

wowej, ale także całej 

okolicznej społeczności. 

Rozpoczęliśmy inwestycje drogowe przy dofinansowaniu z Naro-

dowy Program Przebudowy Dróg  

Pierwszą przebudowywaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych drogą była ul. Kolejowa w Bisztynku  

W ramach zadania przebudowano drogę powiatową nr 157 I N wraz z budową zatoki autobuso-

wej w obrębie kompleksu szkolnego w Bisztynku. Wartość poprzetargowa to 484 tys. zł, w tym z 

budżetu państwa – 242 tys. zł. Pozostała część sfinansowana została w połowie przez Powiat Bar-

toszycki i Gminę Bisztynek. Mimo, iż jest to droga powiatowa, Burmistrz Bisztynka podjął inicjaty-

wę wykonania jej remontu, a Rada Miejska w Bisztynku zdecydowała o przeznaczeniu środków z 

budżetu gminy. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni, budowę chodnika, budowę 

zatoki autobusowej z peronem, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Oprócz tego wymienio-

no także przy ulicy lampy, będące własnością Gminy Bisztynek. Inwestycja ta znacznie zwiększy 

bezpieczeństwo uczestników ruchy pieszego oraz kołowego i podniesie komfort komunikacyjny.  

Przebudowa i remont kotłowni przy ul. Słonecznej 

 zakończony 30.09.2014  

Wykonawca Firma Handlowo Usługowa HYDROMOS In-

stalacje sanitarne c.o i gazowe Zenon Moskal z Węgorzewa 

wszystkie prace wykonał w terminie. Umowa opiewała na 

kwotę 190 tys. zł brutto i pochodziła ze środków własnych 

Gminy. Prace obejmowały zamontowanie 3 kotłów central-

nego ogrzewania i ciepłej wody oraz komina stalowego. 

Zakupu kotła i komina dokonano w 2013 roku. Łączny koszt 

zakupu wyniósł 35 437 zł. Opracowano wtedy także doku-

mentację projektową na wymianę kotłów i przystosowanie 

instalacji do zakupionych urządzeń. Zakład Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku Sp. z o.o., zajmujący 

się między innymi administrowaniem kotłownią zyskał tym 

samym zmodernizowany obiekt.  

Kotły  centralnego ogrzewania i  

ciepłej wody  
Komin stalowy  

Prace remontowe ciągów pieszych i komunikacyjnych w 

Bisztynku 

Zmodernizowany został parking znajdujący się przy Urzędzie Miejskim w Bisztynku. Plac zo-

stał poszerzony i utwardzony, wykonano zejścia z placu na skwer, dokończono chodnik do ul. 

Kąpielowej oraz wykonano chodnik wzdłuż powstałej skarpy.  

 
Parking przy Urzędzie Miejskim 
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ul. Słoneczna  

Sukcesywnie remontowane są ciągi piesze. Wykonano skwery w centrum miasta i nowe chodniki przy ul. Kajki i Placu Chopina 

oraz przy ul. Słonecznej, 

Wymieniane są również w mieście nowe lampy. 

ul. Kajki  Nowe lampy  

Odnowiono elewacje kamienic przy ul. Kościelnej, Findera i Buczka  

W wyniku zniszczeń dokonanych przez nawałnicę z gradobiciem z dnia 4 lipca 2012r. oraz dzięki środkom przekazanym przez Cari-

tas odnowione zostały kamieniczki przy ul. Kościelnej, Buczka i Findera.   

ul. Buczka ul. Findera ul. Kościelna 

Rozdział sieci wodociągowej w Paluzach  
W celu uporządkowania kosztów wodociągów na terenie gminy Burmistrz Bisztynka zadecydował o  rozdziale sieci w miejscowości 

Paluzy. W tym celu wykonano stosowną dokumentację projektową. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” Wal-

demar Baran z Lidzbarka Warmińskiego, który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 23 484 zł brutto. Zakończenie  realizacji 

inwestycji planowane jest do dnia 31 października 2014 r. Obecnie część mieszkańców zaopatrywanych jest w wodę przez Spółkę 

Paluzy – koszty dostawy przekraczają znacznie przychody pochodzące z opłat za wodę, wnoszonych przez tych mieszkańców do 

ZGKiM w Bisztynku. 

W roku 2012 i 2013 większość działań Burmistrza związana była z usuwaniem skut-

ków nawałnicy z gradobiciem z dnia 4 lipca 2012 roku 

Dzięki staraniom Burmistrza Bisztynka i pozyskaniu ogromnych środków finansowych udało nam się poprawić wizerunek naszego 

miasta.  

Ogółem w latach 2012 – 2013 wydatki z budżetu na usuwanie skutków gradobicia (bez zasiłków, wypłaconych mieszkańcom) wynio-

sły 5.2 mln. zł, w tym środki zewnętrzne (budżetu państwa, środki innych samorządów, CARITAS, darczyńców)– 4.2 mln. zł. 

(80%) i środki własne Gminy (w większości pochodzące z odszkodowań od ubezpieczyciela) – 1 mln. zł. (20%). 

Przypomnimy zatem jakie budynki udało nam się wyremontować.: 

 

Budynki użyteczności publicznej: 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z Biblioteką , Szkoła Podstawowa w Bisztynku , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bisztynku, Budynek sanitarno-szatniowy znajdujący się na Stadionie Miejskim w Bisztynku, Przedszkole Samorządowe w Bisztynku 

wraz z placem zabaw, Przychodnia „Sanitas”, Posterunek Policji w Bisztynku, Szkoła Podstawowa w Bisztynku , Gimnazjum Publiczne 

w Bisztynku , Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, Urząd Miejski, Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej. 

 

Komunalne budynki mieszkalne, stanowiące własność gminy:  

ul. Buczka 3 i 7,  ul. Findera 1,3,4 i 7, ul. Grodzka 1,  ul. Górnośląska 2 i 7, ul. Kajki 4 i 11, ul. Konopnickiej 13, ul. Kościelna 

16,23,27,33, ul. Reja 1 i 3, ul. Sienkiewicza 3, ul. Wojska Polskiego 13, ul .Żeromskiego 15 i 17.  

 

Wspólnoty: Buczka 2, Kajki 12,13,15, Konopnickiej 11,17,19, Kolejowa 3,4,6b,20,24, Kościelna 15,18, 29,Kościuszki 1, 9-go Maja 9, 

Reja 5, Orzeszkowej 12, Reymonta 2,10,12, Sienkiewicza 6,24, Słoneczna 3a, 3b, 5,7,9, Struga 14, Wojska Polskiego 7,28,  Żeromskie-
go 11,13,19. 
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 Poniżej kilka zdjęć wyremontowanych budynków: 

ul. Reja  5 Budynek Ośrodka Zdrowia w Bisztynku Remiza OSP Bisztynek  

ZGKiM Kompleks szkolny w Bisztynku 

Fundusz sołecki, funkcjonujący w Gminie Bisztynek nieprzerwanie od 2010 roku  

zaktywizował mieszkańców 

Główną rolę przy realizacji przedsięwzięć, ustalanych w każdym roku przez mieszkańców poszczególnych sołectw, pełnią Sołtysi, 

którzy to zajmują się bezpośrednim nadzorem nad realizacją przedsięwzięć oraz wykorzystaniem funduszu, zgodnie z przeznacze-

niem. 

W naszym przekonaniu, dzięki zaangażowaniu Sołtysów w wykorzystanie środków funduszu sołeckiego, poszczególne miejscowości 

znacząco się zmieniły, co zdecydowanie poprawiło wizerunek naszej Gminy. Zauważa się również wzrost inicjatyw oddolnych. 

W latach 2010 – 2013 wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 657 tys. zł., w tym środki własne z budżetu gminy – 508 tys. zł, 

środki z budżetu państwa – 149 tys. zł. 

W roku 2014 wydatki funduszu sołeckiego planowane są w wysokości 279 tys. zł., w tym środki własne z budżetu gminy – 

223 tys. zł., środki z budżetu państwa – 56 tys. zł. 

Przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa to urządzanie terenów rekreacyjnych, w tym placów zabaw, boisk, zakup altan, urządza-

nie terenów zielonych, remonty i wyposażenie świetlic, remonty dróg i chodników, budowa parkingów, zakup kosiarek do utrzyma-

nia terenów zielonych. W roku 2014, z inicjatywy Burmistrza Bisztynka, częściowo ze środków funduszu sołeckiego, zakupiona zosta-

ła równiarka BAUKEMA SHM-4. 

Każde nowe zadanie wiąże się z nowymi wyzwaniami, które mogą przysporzyć również wiele problemów. Realizacja funduszu sołec-

kiego, również nie obywa się bez drobnych wątpliwości, jednakże całość tego zadania należy ocenić zdecydowanie pozytywnie.     

Potwierdzeniem na ogromne uznanie dla Sołtysów i mieszkańców poszczególnych sołectw niech będzie poniższy fotoreportaż. 

Sołectwo  Bisztynek  

Sołectwo Księżno 

Księżno-trwa remont dachu  świetlicy 

Dąbrowa-remont świetlicy 

Sołectwo Dąbrowa Sołectwo  Grzęda 

Grzęda – remont świetlicy   

Janowiec –trwa remont chodnika  

Bisztynek Kolonia-remonty dróg 
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Sołectwo Łędławki  

Łędławki-remont świetlicy  

Sołectwo Lądek  

Lądek –remont świetlicy  

Sołectwo Troszkowo 

Troszkowo– remont świetlicy  

Krzewina –plac zabaw 

Sołectwo Pleśno  

Pleśnik, Pleśno-place zabaw  

Pleśno – remont świetlicy  

Nowa Wieś Reszelska– plac zabaw, tereny 

rekreacyjne 

Sołectwo Nowa Wieś Reszelska  Sołectwo Paluzy  

Paluzy-plac zabaw, remont świetlicy  

Sołectwo Prosity 

Prosity – budowa parkingu,  

remont świetlicy  

Sołectwo Sątopy  

Sątopy (tzw. I)- plac zabaw  

Sątopy –plac zabaw  

Sołectwo Sułowo 

Sułowo– plac zabaw, boisko 

Sołectwo Troksy 

Troksy– plac zabaw, remont świetlicy 
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Gmina Bisztynek w trosce o dobro komunalne  

w obecnej kadencji dokonała przekształcenia Za-

kładu Budżetowego w Spółkę Prawa handlowego 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. został utworzony na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku nr VIII/50/11 z dnia 28.10.2011r. w 

celu wykonywania zadań własnych Gminy Bisztynek o charakterze użyteczności 

publicznej.  

Dotychczas wykonywane przez Zakład Budżetowy zadania zostały powierzone 

nowopowstałej Spółce. Zadania te to: utrzymanie cmentarzy komunalnych – cmen-

tarze w Bisztynku przy ul. Wojska Polskiego i ul. Grodzkiej, cmentarz w Sątopach, 

administrowanie targowiskiem miejskim w Bisztynku, zarządzanie gminnym zaso-

bem lokalowym, administrowanie Stadionem Miejskim w Bisztynku, eksploatacji  

i zarządzanie infrastrukturą techniczną w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz od-

prowadzanie ścieków, administrowanie kotłownią osiedlową w Bisztynku oraz  

kotłowniami wydzielonymi ze szkół w Grzędzie i Sątopach. Spółka prowadzi usługi 

na rzecz mieszkańców: szklenie okien, drobne remonty, udrażnianie kanalizacji, 

transport itp. W listopadzie 2013 r. spółka przeprowadziła się z tymczasowo zaj-

mowanych pomieszczeń na Stadionie Miejskim do własnej siedziby, wyremontowa-

nej po zniszczeniu przez gradobicie 4 lipca 2012 roku. Własnym sumptem wszystkie 

pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble, zakupiono część nowych komputerów, wymieniono wewnętrzną instalację cen-

tralnego ogrzewania. Już w pierwszym roku działalności spółka uzyskała dodatni wynik finansowy. Zyski są przeznaczane na rozwój 

spółki. Przez okres jej istnienia doposażono skromne dotąd wyposażenie w narzędzia i sprzęty. Zakupiono podstawowe sprzęty typu 

betoniarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, pompy, itp. W roku 2014 zakupiono nowy ciągnik McCormick, kosiarkę rotacyjną, 

przyczepę ciągnikową jednoosiową oraz tak niezbędną,  używaną koparko-ładowarkę CATERPILLAR.  

Spółka poszerza swoją działalność. Dochody z czynszów umożliwiają sukcesywne remonty mienia gminnego. Wspólnoty mieszkanio-

we, którymi zarządza Spółka podejmują coraz odważniejsze decyzje związane z remontami części wspólnych. Niespełna 3 – letni 

okres działalności Spółki utwierdził nas w przekonaniu, że podjęta przez Burmistrza Bisztynka w 2011 roku inicjatywa przekształce-

nia zakładu budżetowego w spółkę była trafną decyzją  

Wyremontowany budynek ZGKiM  ciągnik McCormick                            koparko-ładowarka CATERPILLAR

Sołectwo Unikowo 

Unikowo-plac zabaw, remont świetlicy  

Sołectwo Warmiany  

Warmiany-plac zabaw, tereny rekreacyjne 

Sołectwo Wojkowo 

Wojkowo-plac zabaw, tereny rekreacyjne 

Sołectwo Wozławki 

Wozławki– plac zabaw, wyposażenie świetlicy 
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Mimo kończącej się kadencji, nadal pozyskujemy środki na dalsze projekty 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bisztynek aktualnie prowadzone są prace, aby zao-

patrzyć w wodę wszystkich mieszkańców Gminy, poprawić gospodarkę wodną ograniczając koszty pro-

dukcji wody, wyłączyć z eksploatacji stację uzdatnia wody w Pleśniku i wybudować odcinek sieci wodociągowej o długości 2606 m. W 

celu zapewnienia dofinansowania zadania Burmistrz Bisztynka złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z 

PROW 2007 – 2013 budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Pleśno i Pleśnik. Wniosek został zatwierdzony przez Zarząd Wo-

jewództwa Warmińsko - Mazurskiego do realizacji w dniu 21 października tego roku, a już w dniu 22  października Burmistrz Bisztyn-

ka podpisał umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL – OLSZTYN” w Dywitach Sp. 

z o.o. Nadzór inwestorski pełniła będzie firma NADZÓR I PROJEKTOWANIE Bronisław Tomkowicz z Lidzbarka Warmińskiego. 

Inwestycja jest obecnie realizowana. 

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pleśno i Pleśnik  

Kolejne tereny zielone w mieście  

Już niedługo będziemy mogli cieszyć się kolejną zielenią, która zyska nowy wygląd. Planowane jest zmodernizowanie skweru w Bisz-

tynku znajdujący się przy ul. Sienkiewicza (skrzyżowanie z ul. Findera, ul. Kościuszki i ul. Kąpielową). Projekt zostanie dofinansowany 

z PROW w kwocie 22 tys. zł., a całkowity koszt wyniesie ok. 52 tys. zł. Termin wykonania planowany jest na rok 2015. W ramach 

projektu zmodernizowane zostaną istniejące alejki spacerowe oraz nastąpi odtworzenie istniejących trawników, dokonanie nasadzeń 

roślinami wieloletnimi oraz montaż elementów małej architektury. Zostaną zakupione także 4 ławki, 2  kosze na śmieci oraz 2 stojaki 

na rowery.  

Kontynuacja inwestycji drogowych w mieście  ze środków Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych–przebudowy ul. 

Sportowej w Bisztynku w 2015 roku 
Prowadzone przez Burmistrza Bisztynka z Zarządem Powiatu Bartoszyckiego rozmowy, aby wspólnie remontować kolejną (po ul. 
Kolejowej) drogę powiatową w mieście przyniosły spodziewane, uzgodnione już na początku tego roku efekty (o czym pisaliśmy w 
pierwszym numerze tegorocznego Biuletynu) – Powiat Bartoszycki przygotował dokumentację, na podstawie której Gmina Bisztynek 
dokonała zgłoszenia robót na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastruktura towarzy-
szącą”. Głównym założeniem przebudowy ulicy Sportowej jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu 
poprzez zmianę nawierzchni jezdni z płyt drogowych na nawierzchnię bitumiczną, poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 mb, budowę 
chodników o szerokości 2 mb oraz zjazdów do posesji, przebudowę linii energetycznej SN oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego, 
budowę kanalizacji deszczowej i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym barier, progu zwalniającego oraz mijanki. Wyznaczo-
ne zostaną przejścia dla pieszych, w szczególności w okolicy „Kompleksu Boisk Sportowych – Orlik 2012” i Stadionu Miejskiego. 
Wartość kosztorysowa zadania to 1.469.583,00 zł. 

Remont świetlicy w Księżnie 
W ramach realizacja zadania zostaną wykonane następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty tynkarskie  i wy-
kończeniowe ścian, ścianki działowe, sufit podwieszany, izolacja i wykończenie stropu, posadzki, roboty budowlane pozostałe, doj-
ście do budynku, instalacje wodno-kanalizacyjne, roboty instalacyjno - eklektyczne. Wartość całego projektu to kwota 77 519 zł przy 
dofinansowaniu 50 tys. zł.  

Siłownia zewnętrzna w Bisztynku już I półroczu 2015 roku 
Przewiduje się powstanie siłowni przy zespole boisk sportowych „Orlik”. Planuje się wykonać utwardzenie nawierzchni i zamonto-
wać urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Całkowita wartość projektu  to kwota  44 tys. zł, a dofinansowanie z PROW 
2007 – 2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” wyniesie 25 tys. zł.  

Uwaga! Miejsca zjazdów do posesji uzgadniane będą bezpośrednio przed realizacją zadania. 
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W dniu 30 września Burmistrz Bisztynka złożył w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wniosek o dofinansowanie zada-
nia „Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastruktura towarzyszącą” w ramach programu wieloletniego 
pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Edycja 2015. 
Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów.  
Biorąc pod uwagę zasady punktacji, w celu uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie wniosku, w dniu 26 września tego roku, 
Rada Miejska w Bisztynku i Rada Powiatu Bartoszyckiego podjęły zgodne uchwały o zaliczeniu od 2015r. ulicy Spor-
towej do kategorii dróg gminnych, a w dniu 29 września br. Burmistrz Bisztynka podpisał umowę partnerstwa z 
Powiatem Bartoszyckim na realizację zadania „Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastruktura towa-
rzyszącą”, zgodnie z którą, Powiat Bartoszycki współfinansować będzie zadanie w wysokości 350.000,00 zł, spodziewane 
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie 734.791,00 zł, niezbędne środki własne Gminy Bisz-
tynek to 384.792,00 zł. 
Liczymy, że wartość poprzetargowa będzie znacznie niższa – dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
wyniesie 50% wartości poprzetargowej, dofinansowanie Powiatu pozostanie bez zmian. Wydatki ze środków własnych Gminy zmniej-
szą się. 
Jednocześnie, w dniu 29 września tego roku Burmistrz Bisztynka podpisał umowę partnerstwa z Powiatem Bartoszyc-
kim na realizację zadania „Przebudowa DP Nr 1571N na długości 4,701 km wraz z budową zatok autobusowych w 
msc.Paluzy” (remont odcinka drogi powiatowej Paluzy-Łędławki). Wartość kosztorysowa zadania to 4.990.841,00 zł. Gmina Bisz-
tynek współfinansować będzie zadnie w wysokości 350.000,00 zł, spodziewane dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie 2.495.420,00 zł, niezbędne środki własne Powiatu Bartoszyckiego to 2.145.421,00 zł.  
Wzajemne współfinansowanie zwiększa szanse obu samorządów na uzyskanie dofinansowania, a sukces obu wniosków wpłynie na 
poprawę stanu dróg w naszej Gminie.  

  11 lecie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego 
      Przerobu Odpadów Komunalnych  

W roku 2014 Spółka Sękity kontynuowała 
swoją działalność statutową. 11 lipca br. 
odbyła się uroczystość jedenastolecia Spół-
ki. Burmistrz Bisztynka jako przewodniczą-
cy Zgromadzenia Wspólników przekazał na 
ręce Prezesa grawerton w którym zawarte 
są podziękowania i wyrazy uznania wszyst-
kim pracownikom. Na wniosek Prezesa 

Zarządu, za szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki komunalnej wyróżnieni zostali 
Złota Odznaką „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej” Pani Helena Rogal, Pan Zdzisław 
Sztylc, Pan Adam Żyliński i Pan Jan Zawada . Wielu pracowników otrzymało dyplomy i 
gratyfikacje pieniężne. MZKPOK w ostatnim okresie dużo inwestuje.  Nowymi nabytkami 
są: samochód ciężarowy IVECO, wózek widłowy TOYOTA. Obecnie trwa budowa hali 
na balast posortowniczy i ściana osłonowa przy wiacie rozładunku odpadów. 

Wózek widłowy TOYOTA 

Dożynki Gminne 2014 

Święto Płodów Ziemi to jedna z najważniejszych uroczystości  religijno - ludowych 
w tradycji polskiej wsi. Jest wyrazem naszego hołdu i szacunku dla ludzkiego wysił-
ku, dzięki któremu na stołach naszych domostw nie brakuje kromki chleba. Tego-
roczne dożynki tradycyjnie rozpoczęła Msza św. w intencji rolników w Kościele pw. Św. Macieja 
Apostoła z udziałem pocztów sztandarowych. Po uroczystym nabożeństwie korowód dożynko-
wy na czele ze starostami: Panią Dorotą Romanowską z Wozławek oraz Panem Józefem Mało-
lepszym z Wozławek przeszedł ulicami Bisztynka na Targowisko Miejskie, gdzie kontynuowano 
dalszą cześć uroczystości. Wszystkich przybyłych gości przywitała Zastępca Burmistrza Bisztyn-
ka Pani Krystyna Zawistowska „Dożynki to radość z udanych plonów, uwieńczenie całorocznego 
trudu włożonego w siew i zbiory, po których przychodzi należny odpoczynek. Wdzięczni jesteśmy Bogu 
za dar urodzajnej ziemi, rolnikom za siew i całoroczną pracę”. Po  ceremonii powitania starostowie 
dożynek przekazali Pani Wiceburmistrz  chleb wypieczony z tegorocznego ziarna, symbolizujący 
pracowitość I gospodarność rolników. Następnie  zabrali głos  zaproszeni goście: Poseł na Sejm 
RP Miron Sycz, Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa 
Zbigniew Pietrzak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Mańkut, Wicestarosta Barto-
szycki Janusz Dąbrowski oraz przedstawicielka miasta partnerskiego Zelenogradsk Ludmiła Pochomienko. Tradycyjnie uhonorowano 
odznaczeniami „Zasłużony dla rolnictwa”. Na wniosek Burmistrza Bisztynka odznakę otrzymała Pani Grażyna Gieglis.  
Wyróżnienie otrzymali ponadto: Państwo Barbara i Jan Małolepszy, Państwo Regina i Ryszard Zdanowicz, Państwo Elż-
bieta i Andrzej Zagozdon, Państwo Elżbieta i Jan Aftyka, Państwo Beata i Waldemar Kornatowscy, Pan Stanisław 
Malinowski, Państwo Elżbieta i Edward Kilk, Państwo Beata i Cezary Iwaniak, Państwo Agnieszka i Sławomir Sa-
dziak, Państwo Grażyna i Artur Hawryszkiewicz, Państwo Halina i Ryszard Zera, Państwo Anna i Mieczysław Tar-
kowian. Pamiątkowe statuetki wręczyli: Wiceburmistrz Krystyna Zawistowska i Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Filipczyk. 
Przyznano także wyróżnienia Izby Rolniczej, które wręczyli: Pani Agnieszka Kobryń i Pan Jerzy Tatarczak. Otrzymali je: Państwo 

Anna i Marek Stefańscy, Państwo Bożena i Zdzisław Dąbrowscy, Państwo Halina i Waldemar Cywińscy.  
W trakcie oficjalnej części dożynek rozstrzygnięto konkursy: „Gmina i Miasto Bisztynek w kwiatach” oraz „Estetyczna wieś, osiedle”. 
W tym roku pierwsze miejsce w konkursie „Gmina i Miasto Bisztynek w kwiatach” zajęły równorzędnie Pani Beata Majewska i 
Pani Barbara Mierzwińska. Tytuł Estetycznej wsi otrzymało osiedle Sątopy (tzw. I ). Mieszkańcy naszej gminy jak co roku zgod-
nie ze staropolską tradycją, wykonali wieńce dożynkowe, które oceniało jury. Przy ocenianiu kierowano się przede wszystkim różno-
rodnością materiałów naturalnych użytych do wykonania wieńca, pomysłowością i walorami estetycznymi. I miejsce zajęły wieńce 
Troszkowa Troks. Wieńce przygotowały również Spółka „Paluzy” oraz sołectwa: Bisztynek, Wozławki, Lądek, Grzęda, Paluzy, Łę-
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łdawki, Unikowo, Troszkowo, Sątopy, Troksy, Nowa Wieś Reszelska, Sułowo, Księżno. Uczestnicy Święta Plonów mogli skosztować 
grochówki przygotowanej przez OSP Sątopy-Samulewo. Na pasjonatów dobrej kuchni czekały liczne stoiska kulinarne sołectw: Bisz-
tynek, Troksy, Grzęda, Troszkowo. Lokalne produkty oferowała Pani Bożena Dąbrowska (miód), Pani Irena Wasilewska (sery, her-
batki, zioła, sadzonki) oraz Pani Jadwiga Tyszkiewicz (smalec i chleb). Odwiedzić można także było stoiska miejscowych twórców, 
które reprezentowała m.in. Pani Danuta Stawiarz (koronkarstwo, wyroby z włóczki), Pani Elżbieta Tarka (obrazy wyklejane ziarnami), 
stoiska firm działających na rzecz rolnictwa oraz stoiska handlowe. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się dodatkowe atrakcje czyli  
przejazdy bryczką  i jazda w siodle. Wiele radości dzieciom przyniosły także dmuchane zjeżdżalnie z których można było korzystać 

bezpłatnie.  
Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne. Jako pierwsza wystąpiła kapela „Śparogi”. Następnie na scenie pojawiły się zespoły 
działającej przy Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku: zespół „Mozaika”, „Wesołe Nutki” oraz duet „Bez nazwy”. 
Kolejnymi zespołami, które wprawiły publiczność w dobry nastrój były: zespół  „Stare Drobne Małże” oraz zespołu „Avinion Dance”. 
Publiczność nie pozwoliła im zejść ze sceny bez bisów. Długo oczekiwaną gwiazdą wieczoru był zespołów „CamaSutra”. Wokalistka 
zespołu Małgorzata Główka otrzymała wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą na międzynarodowych festiwalach oraz brała 
udział w wielu telewizyjnych programach muzycznych. Przeboje takie jak: „Jesteś ideałem” czy „Chce Cię mieć na chwilę” porwały 

publiczność do tańca. Dożynki zakończyły się późno w nocy zabawą taneczną, którą poprowadził D.j. Tim.   
Zorganizowanie imprezy nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność lokalnych sponsorów oraz firm związanych z rolnictwem: P. Kata-
rzyny i Dariusza Oniszków, P. Bogusławy i Feliksa Januszewiczów, P. Krystyny i Henryka Raczkowskich, P. Beaty i Czesława Klik, P. 
Krystyny i Józefa Małolepszych, Spółki „Delux” z Bartoszyc, Spółki „Agrolok” z Lutr, Spółki „Paluzy” w Paluzach, Spółki „Agrochem” 
z Dobrego Miasta, Banku Gospodarki Żywnościowej w Bartoszycach, firmy „Adob” P. Bogdana Celeja i Placówce Partner Bank BPH 

z Bartoszyc. 

Fotorelacja z Dożynek Gminnych 2014 

Przygotowano wiele pięknych wieńców dożynkowych. Pierwsze miejsce zajęły 

wieńce Troszkowa i Troks 

Wieńce dożynkowe Wieniec Troszkowa  

 

Wieniec Troks 
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25  października 2014r. o godz. 12.00 Urząd Stanu Cywilnego w Bisztynku 

po raz kolejny zorganizował uroczystość  wręczenia  medali 

„Za  długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego  mieszkańcom  Miasta i  Gminy Bisztynek. 

  

        Ten niezwykły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

 ZŁOTE GODY obchodzili Państwo :   

 
MARIANNA  I  STANISŁAW  BRZUŚKIEWICZ  

 TERESA I  ROMAN  CHODAŃ  
HALINA  I  ZDZISŁAW  FRĄTCZAK   
 BARBARA  I  STANISŁAW  GACH  

  MARIA  I  MICHAŁ  GRYCKO 
  JULIA  I STANISŁAW  JASZCZAK 

LEONARDA I STANISŁAW MICHAŁOWSCY  
 ANNA  I  MARIAN SŁYK  

  EMILIA  I  JÓZEF ŻYLIŃSCY 

Pół wieku przeżytego nierozłącznie przez dwojga ludzi, to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego  

i zbudowania trwałego gmachu, któremu na imię rodzina. To wzór i wspaniały przykład dla młodych pokoleń. Podniosłą chwilę 

uczczono symboliczną  lampką szampana i pysznym jubileuszowym tortem. Burmistrz Bisztynka  ze swej strony przekazał najser-

deczniejsze życzenia i gratulacje długich, jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności, wzajemnej życzliwości i miło-

ści. Życzył również, by każdy nowy dzień stał się źródłem samych pięknych wspomnień. Oprócz miłych słów, wyrażających szacunek 

jubilaci otrzymali kwiaty oraz pamiątkowe grawertony od Burmistrza i Kierownika USC. Uroczystość uświetnił występ artystyczny 

dzieci i młodzieży przygotowany przez dyrektor OKiAL w Bisztynku. 

Piękny jubileusz "Złotych Godów"  

Pamiątkowe zdjęcie z Burmistrzem Bisztynka Janem Wójcikiem oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

Beatą Brodowską– Kozerską: (od lewej) Państwo Emilia i Józef Żylińscy , Państwo  Leonarda i  Stanisław Michałowscy,  

Państwo Anna i Marian Słyk, Państwo Julia i Stanisław Jaszczak , Państwo Maria i Michał Grycko,  

Państwo Barbara i Stanisław Gach, Państwo Marianna i Stanisław Brzuśkiewicz, Państwo Teresa i Roman Chodań,  

Państwo Halina i Zdzisław Frątczak . 
 

 Jubilatom życzymy kolejnych rocznic w  zdrowiu i szczęściu rodzinnym.  

   WYDARZENIA 
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Niedziela Cittaslow w Bisztynku  

IX letnie Rozgrywki w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bisztynka 

Od 06.07 do 26.07.2014 r. odbywały się IX letnie Rozgrywki Sołectw i Rad Osiedlo-
wych w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Bisztynka. Turnieje odbyły się w Paluzach, 
Grzędzie, Unikowie, a ostatni finałowy w Troszkowie. 
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono najlepszą  drużynę Turnieju, którą zostało Troszko-
wo. Wybrano także trzech wyróżniających się zawodników, którym przyznano tytułu: 
„Króla Strzelców” został nim Waldemar Bulla z Troszkowa, tytuł  „Najlepszego 
Bramkarza”, który otrzymał Marcin Klik z Bisztynka i „Najlepszego Piłkarza”, którym 
został Adam Matejunas  reprezentujący drużynę z Łędławek. Otrzymali oni pamiątko-
we statuetki i dyplomy. Pierwsze trzy miejsca nagrodzono pucharami, dyplomami i 
nagrodami pieniężnymi. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy wraz z 
nagrodami pieniężnymi. Każda z drużyn otrzymała także piłkę nożną. Drużyny nagra-
dzali: Pan Zbigniew Filipczyk  Przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku, Pani Kry-
styna Zawistowska  Zastępca Burmistrza Bisztynka  oraz Pani Iwona Banach Sekre-
tarz Gminy i Miasta Bisztynek. Po rozdaniu nagród rozegrano już po raz drugi mecz 
piłkarki Sołtysi-Radni. Wynik tego meczu okazał się korzystniejszy dla Radnych. Pokonali oni Drużynę Sołtysów 4:2. Wszystkim me-
czom piłki nożnej towarzyszyły pikniki zorganizowane przez Sołtysów oraz Rady Sołeckie Paluz, Grzędy, Unikowa i Troszkowa.   
Organizatorami imprezy byli: Urząd miejski w Bisztynku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „IMPULS”, LKS „REDUTA” Bisztynek. 

Zwycięska drużyna Troszkowa 

Fot. A.Grabowski 

Pożegnanie lata 
W piątek 29 sierpnia na parkingu przy OKiAL koncertem pożegnano lato i wa-
kacje 2014.Od godziny 19 folkowo grał zespół Asteria z Górowa Iławeckie-
go ,który do wspólnej zabawy porwał przybyłą publiczność. Była to doskonała 
rozgrzewka przed mocnym brzmieniem olsztyńskiej rockowej kapeli MESSA, w 
której na perkusji gra Jasiek Gralla, mający swe korzenie w Bisztynku, cały kon-
cert tego właśnie zespołu muzycy zadedykowali babci Janka pani Reginie. Zarów-
no członkowie zespołu jak i menadżer nie kryli zdziwienia, że na ich występ 
przyszło, aż tyle ludzi w różnym wieku i tak świetnie się bawili przy muzyce, 
która do lekkich i przyjemnych nie należy. Na zakończenie wystąpił, jeden z 
najlepszych na Ukrainie, zespół z Lwowa -Green Silence. Każdy kto dotrwał do 
takiego finału imprezy z pewnością nie żałował czasu spędzonego z jazz rockową 
kapelą funky, która porwała wszystkich do tańca i wspólnego śpiewania. 

Już dzisiaj zapraszamy za rok ,gdy ponownie będziemy witać lato! 

W ostatnią niedziele września corocznie w miasteczkach należących do sieci miast 
Cittaslow w celu promocji i propagowania idei wspólnych działań organizowane są  
lokalne inicjatywy. Mają one na celu  przede wszystkim promowanie lokalnych artystów 
i ich produktów, a także integrację mieszkańców i przybliżenie im idei bycia Cittaslow.                                                                                                                            
W Bisztynku Niedziele Cittaslow zorganizowano 28 września w Ośrodku Kultury i 
Aktywności Lokalnej. W programie mogliśmy zobaczyć prezentację warmińskich stro-
jów ludowych o których opowiadała Dyrektor  OKiAL Pani Magdalena Gutkowska. 
Wszyscy chętni mogli także skorzystać z nauki tańca regionalnego Pofajdok. Duże zain-
teresowanie wzbudziło także spotkanie z pszczelarką Panią Bożeną Dąbrowską, dzięki 
której z bliska można było przyjrzeć się pszczołom, posłuchać opowiadań „O życiu pszczół na Warmii”, podziwiać wyroby z wosku 
pszczelego oraz zakupić miód. Zorganizowano także warsztaty garncarskie, które polegały na ulepieniu z gliny ślimaka-symbolu Citta-
slow. Wszyscy pasjonaci malarstwa mogli zobaczyć poplenerową wystawę akwareli Pani Beaty Samko pn.” Piękno Warmii”, a dla mi-
łośników książek oraz naszego regionu atrakcją była wystawa książek „O Warmio Moja Miła”. Festyn miał także na celu przybliżenie 
idei Cittaslow, dlatego swoje stoisko promocyjne wystawił również Urząd Miejski, który oferował gadżety i  foldery promocyjne zwią-
zane z miasteczkami Cittaslow oraz Bisztynkiem. Stoisko zaprezentowała także nasz lokalna artystka Pani Danuta Stawiarz, która zaj-
muje się wyrobami z włóczki i koronkarstwem. Podczas niedzielnej uroczystości nikt na pewno nie był głodny. Zadbały o to sołectwa: 
Bisztynek, Grzęda i Troksy, a także Klub Kobiet Aktywnych z Bisztynka oraz świetlica środowiskowa w Sątopach Samulewie. Skoszto-
wać można było przede wszystkim różnych rodzajów  pierogów, pasztecików, serów, kiszki ziemniaczanej,  oraz owocowych soków.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bisztynku 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku jeszcze w tym roku planuje uruchomienie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Bisztynku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i mia-
sta Bisztynek w wieku 50+(oraz młodszych) do zapisów w OKiAL Bisztynek osobiście bądź pod 
nr telefonu 897188067. 
Chcielibyśmy, aby Uniwersytet poprzez spotkania, wykłady, prelekcje rozwinął działalność eduka-
cyjną, kulturalną i społeczną. Na początek planujemy zorganizowanie zajęć w grupach: historia 
regionu, taneczna ,teatralna ,komputerowa, rękodzielnicza , zdrowie i uroda. Oferta będzie po-
szerzana zgodnie z potrzebami artykułowanymi przez uczestników. 
Cykliczne spotkania wzbogacone zostaną o  wyjazdy do kina, teatru ,na koncerty. Planujemy 
również spotkania z członkami Uniwersytetów Trzeciego Wieku ,które funkcjonują w naszym 
regionie. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów do końca listopada 2014! 
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Przypominamy wszystkim wyborcom, że w dniu 16 listopada br. wybieramy nowe władze samorządowe. Miejska Komisja Wybor-

cza w Bisztynku  zarejestrowała kandydatów na burmistrza Bisztynka i kandydatów na Radnych do RM. Lokale wyborcze tego dnia  

czynne będą od godz. 700 do godz. 2100. Informujemy zatem o numerach i granicach okręgów, liczbie radnych wybieranych w każ-

dym okręgu  i siedzibach obwodowych komisji. 

 

Numery i granice okręgów oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Numer 

okręgu 
Granica okręgu 

Liczba wy-

bieranych 

radnych 

1 

Bisztynek: 
ulice: Ceglana, Kościelna, Fryzjerska, Grodzka, Jana Kochanowskiego, Marii 

Konopnickiej, Ogrodowa, Owcza 

1 

2 

Bisztynek: 
ulice: Stare Osiedle, Gustawa Morcinka, Górnośląska, Grunwaldzka, 9-go 

Maja, Karola Miarki, Rolna, Mazurska, 

1 

3 

Bisztynek: 
ulice: Mariana Buczka, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Andrzeja Stru-

ga, Obwodowa, Michała Kajki, Stefana Żeromskiego, Reymonta 

1 

4 

Bisztynek: 
ulice: Pawła Findera, Kolejowa, Polna, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Plac 

Wolności, Sportowa, 

1 

5 
Bisztynek: 
ulica: Słoneczna 

1 

6 

Bisztynek: 
ulice: Nowe Osiedle, Spółdzielców, Wojska Polskiego, Adama Asnyka, 

Kwiatowa, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa 

1 

7 Sołectwo: Warmiany, Paluzy, Łędławki 1 

8 Sołectwo: Grzęda, Pleśno, 1 

9 Sołectwo: Nowa Wieś Reszelska, Wojkowo, Unikowo 1 

10 Sołectwo: Troksy, Sątopy 1 

11 Osiedle: Sątopy-Samulewo od nr 1 do nr 38 1 

12 Osiedle: Sątopy-Samulewo od nr 39 do nr 66 1 

13 Sołectwo: Troszkowo, Dąbrowa, Bisztynek 1 

14 Sołectwo: Lądek, Księżno, Prosity 1 

15 Sołectwo: Sułowo, Wozławki 1 

Nr. 
obwodu 

Nr. 
okręgu 

Granice obwodu , miejscowości Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej 

  
1 

  
1-6 

  
Bisztynek Miasto 

Ośrodek Kultury i Aktywności    Lokal-
nej 

 Ogrodowa 2,  11-230 Bisztynek 
tel. 718 80 67 

  
2 

  
7,13-15 

Miejscowości: Warmiany, Paluzy, 
Łędławki,Troszkowo,Krzewina, 

Dąbrowa,Bisztynek-Kolonia, Ko-
koszewo, Lądek, Księżno, Prosi-
ty, Biegonity, Sułowo, Winiec, 

Wozławki 

  
Gimnazjum Publiczne 

w Bisztynku 
ul. Kolejowa 5, 11-230 Bisztynek 

tel. 718 90 52 
  

  
3 

  
8 

Miejscowości: Grzęda, Janowiec, 
Łabławki, Swędrówka, Ple-

śno, Pleśnik 

Szkoła Podstawowa 
w Grzędzie 

Grzęda 31A, 11-230 Bisztynek 
tel. 718 60 12 

4 
9-10 

11-12 

Miejscowości: Nowa Wieś Reszel-
ska, Wojkowo, Unikowo, Troksy, 
Mołdyty, Nisko, Niski Młyn, Sąto-

py, Sątopy-Samulewo. 

Szkoła Podstawowa 
w Sątopach 

Sątopy 1, 11-230 Bisztynek 
                        tel. 718 70 13 

Siedziby obwodowych komisji  

Wybory samorządowe -16.11.2014 r. 
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URZĄD MIEJSKI  

W BISZTYNKU 

ul. Kościuszki 2 

          11-230 Bisztynek 

        Tel 89 521 64 00 

        Fax 89 718 86 03 

      mail:  

urzadbisztynek@poczta.onet.pl 

Redakcja: 

Wydawca: 

Druk: Drukarnia JANTER 

ul. Chrobrego 2 

11– 300 Biskupiec 

Karta Dużej Rodziny  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku zaprasza do składania 
wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny 
 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależ-
nie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą 
mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy trans-
portowej na terenie całego kraju. 
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy 
prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodzi-
ny”. 
Kartę wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku ul. Kościelna 39 (pokój nr 1) tel.(89) 718 81 46  na wniosek członka 
rodziny wielodzietnej. Szczegółowe informacje o zniżkach jakie oferuje Karta Dużej Rodziny są dostępne na na stronie  https://
rodzina.gov.pl w zakładce  „Duża rodzina”. 

Lidia Tomasik                                                                                                                
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                               

w Bisztynku 
 

19.09.2014 roku w Pasłęku odbyła się Woje-
wódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkol-
nego 2014/2015. Gimnazjum w Bisztynku wró-
ciło z tych zawodów z Mistrzem Wojewódz-
twa i Wicemistrzostwem drużynowym chłop-
ców.  
Konkurencją sportową były biegi przełajowe 
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Po-
nadgimnazjalnych.  
Zawodników klasyfikowano indywidualnie i 
drużynowo od I do XXX miejsca. 
I miejsce-9 pkt. II miejsce-7 pkt. III miejsce-6 
pkt. IV-VI miejsce-5 pkt. 
VII-X miejsce-4 pkt. XI-XV, miejsce-3pkt. XVI-
XX, miejsce-2 pkt. XXI-XXX, miejsce-1 pkt. 
Gimnazja klasyfikowały w czterech katego-

riach: klasy I dziewcząt i chłopców oraz klasy II-III dziewcząt i chłopców, wszyscy na 
dystansie około 1100m. 
Z osiemnastoosobowej ekipy (10 chłopców i 8 dziewcząt) większość stanowili drugo-
klasiści i jak powiedziałem rano przed wyjazdem dyrektorowi Domżalskiemu: 
"jedziemy po naukę i doświadczenie" i nie spodziewałem się, że wypadnie to tak do-
brze. Już na pewno nie spodziewałem się, że drużyna chłopców pokona najlepszą od 
wielu lat ekipę Mirka Figata z Gimnazjum nr 1 w Bartoszycach. Gratuluję wszystkim 
zawodnikom za morale i zdecydowaną poprawę cech wolicjonalnych co było widać na 
trasie. 
I miejsce indywidualnie klas I - Kamil Misior, 
Gimnazja - chłopcy 
I miejsce - 38 pkt. - Gimn. nr 1 Pasłęk, II miejsce - 33 pkt. - Bisztynek, III miejsce - 
22 pkt. - Gimn. nr 1 Pisz, IV miejsce - 21 pkt. - Gimn. nr 1 Bartoszyce, V miejsce - 19 
pkt. - Młynary,VI miejsce - 18 pkt. – Gronowo Elbląskie, 
Gimnazja - dziewczęta 
I miejsce - 34 pkt - Gimn. nr 1 
Pisz, II miejsce - 24 pkt. Gimn. nr 
1 Bartoszyce, III miejsce - 24 pkt. 
Gimn. nr 1 Pasłęk, IV miejsce - 21 
pkt. Gronowo Elbląskie, V miej-
sce - 20 pkt. Młynary, VI miejsce - 
14 pkt. Gronowo Górne, VII 
miejsce - 13 pkt. Bisztynek  

 

Sukcesy sportowe Gimnazjalistów z Bisztynka  

https://rodzina.gov.pl
https://rodzina.gov.pl

