
sek Burmistrza Bisztynka przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. W tym roku wyróżniono: 

Panią Bożenę Dąbrowską oraz 

Pana Jana Ptaszyńskiego. Uro-

czystej dekoracji dokonał    

Burmistrz Jan Wójcik.  

Wyróżnieni zostali również 

inni rolnicy z terenu gminy:     

P. Elżbieta i Roman Korszeko, 

P. Anna i Marek Stefańscy,       

P. Paweł Sobolewski, P. Elżbieta 

i Andrzej Zagozdonowie,          

P. Urszula i Krzysztof Charkot, 

P. Irena i Stanisław Wasilewscy, 

P. Anna i Kaziemirz Feidorów, 

P. Marianna i Ignacy Borkowie, 

P. Anna i Marek Maksymiuko-

wie, P. Adam Opala oraz           

P. Stefania i Jan Seńczykowie. 

Burmistrz wręczył im pamiąt-

kowe grawertony z wyrazami 

uznania za wieloletni trud          

Święto plonów jest jednym   

z najpiękniejszych polskich 

świąt stanowiących część 

dziedzictwa kulturowego, 

które nawiązuje do obrzę-

dów polskiej wsi. Dożynki są 

ukoronowaniem wysiłku fi-

zycznego rolników i stano-

wią wyjątkową okazję, by 

wyrazić należyty szacunek 

dla pracy ludzi wsi. 
Tegoroczne dożynki tradycyjnie 

rozpoczęła Msza św. w Kościele 

pw.  Św. Macieja Apostola           

z udziałem pocztów sztandaro-

wych w intencji rolników.         

Po uroczystej mszy korowód 

dożynkowy na czele ze starosta-

mi: Panią Grażyną Waśniewską 

oraz Panem Mirosławem Iwany-

kiem  przeszedł ulicami Bisztynka 

na stadion miejski, gdzie miała 

miejsce dalsza część 

uroczystości. 
Wszystkich przybyłych 

gości przywitał gospo-

darz gminy Burmistrz 

Bisztynka Jan Wójcik. 

„W tym uroczystym dniu 

pozdrawiam wszystkich 

rolników i hodowców, 

których codzienne wysiłki 

przynoszą wspaniałe 

owoce całemu 

naszemu społeczeństwu” 

mówił. Tegoroczne lato     

i niesprzyjająca aura miały 

swój wpływ na jakość 

zbiorów. Burmistrz Jan 

Wójcik w swym przemó-

wieniu podkreślił, że to 

właśnie dzięki ciężkiej 

pracy rolnika na stoły      

w polskich domach trafia 

chleb. Przytoczył słowa 

h i s t o r y c z n e g o 

przywódcy Win-

c e n t e g o  W i t o s a :        

„W chłopie żyje i odra-

dza się naród, z niego 

czerpie swą siłę państwo. 

On najwięcej daje, 

najmniej wymaga. 

Bez niego nie ma i 

nie może być zdro-

wego narodu i silnego 

państwa”. 
Po powitaniu staro-

stowie dożynek 

przekazali Burmistrzowi 

chleb wypieczony z tego-

rocznego ziarna, symboli-

zujący pracowitość i gospo-

darność rolników, prosząc 

by dzielił nim sprawiedliwie i 

gospodarnie wszystkich miesz-

kańców. 
Tradycyjnie już uhonorowano 

odznaczeniami „Zasłużony dla 

rolnictwa” nadanymi na wnio-
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Wszystkich przybyłych powitał Bur-

mistrz Bisztynka Jan Wójcik. 

Burmistrz dekorował medalem 

„Zasłużony dla Rolnictwa”. 

O oprawę artystyczną mszy św. zadbał 

zespół „Reszelanie”. 

Uroczysty korowód dożynkowy    

przeszedł ulicami Bisztynka. 



i Aktywności Społecznej Bisztynek Kultu-

rowo. 
Uczestnicy Święta Plonów mięli okazję do 

skosztowania grochówki przygotowanej 

przez P. Ewę Rogalską oraz P. Iwonę Stań-

ko. Na wielbicieli dobrej kuchni czekały 

także stoiska kulinarne sołectw: Grzęda, 

Troszkowo oraz Sułowo- reprezentowane 

przez P. Jadwigę Tyszkiewicz. 
W trakcie dożynek obejrzeć  można było 

wystawę sprzętu rolniczego przygotowaną 

przez: Przedsiębiorstwo „Romanowski”, 

Państwa Waśniewskich oraz Spółkę 

„Paluzy”. 
Po części oficjalnej odbyły się występy 

artystyczne, podczas których zaprezento-

wały się: zespół „Perła Warmii”, zespoły     

z miasta partnerskiego Zelenogradsk, 

zespół „Veres”. Gwiazdą wieczoru był ze-

spół „Skaner”. Zabawa taneczna przy ze-

spole „Szyfr” trwała do późnych godzin 

nocnych. 

Zorganizowanie imprezy nie byłoby możli-

we, gdyby nie ofiarność lokalnych sponso-

rów oraz firm związanych z rolnictwem. 

Dziękujemy: P. Katarzynie i Dariuszowi 

Oniszkom, P. Bogusławie i Feliksowi      

Januszewiczom,    P. Alinie i Robertowi 

Mroczkom, firmie ADOB P. Bogdana    

Celeja,   firmie „Monsanto” P. Grażyny 

Warkockiej, Bankowi Spółdzielczemu         

w Reszlu, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Bisztynku, P. Małgorzacie         

i Jerzemu Wójcikom, Spółce „Paluzy”         

w Paluzach, P. Krystynie  i Henrykowi   

Raczkowskim, Bankowi Gospodarki Żywno-

ściowej w Bartoszycach, Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Bisztynku, Aptece „Pogodna” 

P. Aldony Wengler, P. Krystynie i Jerzemu 

Tatarczakom, Zakładowi Zaopatrzenia Rol-

nictwa P. Bogdana Kudaszewicza z Barto-

szyc, P. Beacie i  Czesławowi Klikom,         

P. Grażynie i Henrykowi Waśniewskim,      

P. Krzysztofowi Deluga ze spółki „Delux” 

oraz P. Agnieszce Szyło. 

Str. 2 AKTUALNOŚCI 

i wysiłek włożony w rozwój rolnictwa 

gminy Bisztynek,    a także pielęgnowa-

nie tradycji     i przyczynianie się do 

podnoszenia poziomu życia na wsi.   

Podczas oficjalnej części dożynek roz-

strzygnięto konkursy : „Miasto i Gmina 

B i s z t ynek  w  kw ia ta ch”  or a z 

„Estetyczna wieś, osiedle”.   

Mieszkańcy naszej gminy, podtrzymując 

staropolską tradycję, wykonali prze-
piękne wieńce dożynkowe, które pod-

legały ocenie jury.  Oceniano różno-

rodność użytych do wykonania  wień-

ców dożynkowych materiałów natural-

nych oraz walory estetyczne i pomysło-

wość. 

I miejsce zajął wieniec sołectwa Biszty-

nek. Wieńce przygotowały również 

Spółka „Paluzy” oraz sołectwa: Grzęda, 

Łędławki, Paluzy, Troksy, Sątopy, Uni-

kowo, Troszkowo,  Księżno, Prosity, 

Sułowo, Pleśno oraz Rada Osiedla 

Sątopy-  Samulewo. 
Podczas Dożynek swoje stoiska zapre-

zentowali lokalni artyści: P. Janusz Wi-

śniewski, P. Beata Ryńska, P. Danuta 

Stawiarz, P. Elżbieta Tarka, P. Kamila 

Zawadzka oraz Centrum Kultury           

Zwycięski wieniec sołectwa Bisztynek 

Fotorelacja z Dożynek Gminnych 2011 



Str. 3  INFORMACJE 

„Miasto i Gmina Bisztynek w kwiatach”  

I miejsce w kategorii          

„okna i balkony w kwiatach” 
balkon P. Iwony Capłap        

Bisztynek 

I miejsce w kategorii       

„najładniejsza posesja” 
posesja P. Franciszki        

Kuczyńskiej                        

Bisztynek–   Kolonia 

II miejsce w kategorii            

„najładniejsza posesja” 
posesja P. Jolanty Domańskiej 

Bisztynek  

III miejsce w kategorii           

„najładniejsza posesja” 
posesja P. Ali i Grzegorza     

Zapolskich                               

Łędławki 

III miejsce w kategorii           

„najładniejsza posesja” 
posesja P. Zofii i Mieczysława 

Kopcińskich                             

Bisztynek 

IV miejsce w kategorii            

„najładniejsza posesja” 
posesja P. Julii Kozubal  

Unikowo 

Wyróżnienie za zagospodaro-

wanie skweru na ul. Kolejowej   
w Bisztynku dla P. Władysławy 
Bryl, Wandy Kubiec, Adeli Wa-

silewskiej i Bibianny Sobczyk 

I miejsce w kategorii 

„witryna i otoczenie obiek-
tów użytkowych”             

sklep P. Aliny Kudlińskiej            

Unikowo  

II miejsce w kategorii „witryna         

i otoczenie obiektów użytkowych”                                           
Spółka „Sękity” Bisztynek– Kolonia 

„Estetyczna wieś, osiedle”  

I  miejsce sołectwo Nowa Wieś Reszelska 

II  miejsce sołectwo Sątopy III miejsce sołectwo Prosity IV miejsce sołectwo Paluzy IV miejsce sołectwo Sułowo IV miejsce sołectwo Pleśno 

V miejsce sołectwo Troksy VI miejsce sołectwo Unikowo VI miejsce sołectwo Wojkowo VII miejsce osiedle Sątopy– Samulewo 

Rozstrzygnięcie konkursów:  



Gmina Bisztynek została   

wyposażona w nowoczesny 

samochód asenizacyjny, a to 

dzięki staraniom poczynio-

nym przez Burmistrza Bisz-

tynka Jana Wójcika. Zakup sprzętu 

zrealizowany został w ramach projektu 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sątopy wraz z zakupem 

pojazdu asenizacyjnego”. Całkowity koszt 

wyniósł 413 tys. zł., w tym środki unijne  

236 tys. zł, środki własne gminy 177 tys. zł. 

Nowy wóz asenizacyjny. 

Str. 4 WYDARZENIA 

Zakończyły się prace re-

montowe w świetlicach 

wiejskich w miejscowo-

ściach Unikowo, Prosity       

i Wozławki. Zmodernizo-

wane oraz wyposażone 

świetlice mają służyć za-

spokojeniu potrzeb spo-

łecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz 

poprawie jakości życia.  
19 października 2010 dzięki 

staraniom Burmistrza Bisztyn-

ka podpisano umowę z Samo-

rządem Województwa War-

mińsko- Mazurskiego na dofi-

nansowanie zadania pn. 

„Remont i wyposażenie świe-

tlic w Prositach, Unikowe          

i Wozławkach”. Nowo wyre-

montowane obiekty  stanowią 

centrum kulturalne wsi, pro-

mując obszary wiejskie oraz 

podnosząc ich atrakcyjność. 

Prace prowadzone w świetli-

cach objęły m.in. : wymianę 

pokrycia dachu, ocieplenie 

ścian zewnętrznych styropia-

nem z malowaniem elewacji, 

wymianę stolarki okiennej         

i drzwiowej, remont podłóg, 

remont instalacji elektrycznej, 

remont instalacji na nieczysto-

ści płynne, wygospodarowanie 

pomieszczenia socjalnego       

z wc, oraz malowanie we-

wnętrzne. Ponadto świetlice 

zostały wyposażone w stoły, 

krzesła, regały, a także sprzęt, 

z którego dzieci i młodzież 

będą mogły skorzystać w wol-

nym czasie jak np. stół do 

bilardu, stół do tenisa. 

Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 376 tys. zł. Dofinanso-

wanie z UE 229 tys., środki 

własne gminy 147 tys. zł. 

 Świetlica w Prositach. 

Świetlice w Unikowie,  Prositach i Wozławkach  
wyremontowane. 

Infomaty w Bisztynku. 

Do dyspozycji wszystkich mieszkańców Gminy 

i Miasta Bisztynek, a także turystów zainstalo-

wano dwa infomaty - jeden w budynku Urzędu 

Miejskiego w Bisztynku, natomiast drugi           

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Kioski informacyjne z dostępem do Internetu są jed-

nym z elementów projektu pn. „Rozbudowa infra-

struktury szerokopasmowego dostępu do Internetu    

i sieci PIAP-ów w województwie Warmińsko- Mazur-

skim”, realizowanego w ramach VII Osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko- Mazurskiego na  lata 2007-2013. Wcze-

śniej Gmina Bisztynek otrzymała już 11 stanowisk 

komputerowych (PIAP) w pełni wyposażonych, które 

znajdują się w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej 

oraz pomieszczeniu Przedszkola Samorządowego, 

wykorzystywanym przez świetlicę środowiskową.  

Dni Bisztynka. 
2 lipca  zorganizowane zostały Dni Bisztynka. Chociaż aura nie sprzyjała święto-

waniu na świeżym powietrzu, to nie zraziło to mieszkańców i gości, którzy przybyli na 

stadion miejski, by wspólnie uczcić święto miasta. 

Wśród przybyłych gości nie mogło zabraknąć dele-

gacji z miasta partnerskiego Zelenogradsk. Na 

scenie wystąpiły: zespół wokalny oraz grupa tańca 

hip- hopowego, działające przy Ośrodku Kultury       

i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, zagrała również 

rockowa kapela „Ananakofana” oraz zespół disco-

polo „Verdis”. 

Fot. A.Grabowski Fot. A. Grabowski 

 Świetlica w Unikowie.  Świetlica w Wozławkach. 



Str. 5 KULTURA 

Granty dla Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. 

w których uczestniczyć będzie młodzież 

z Bisztynka i Zlelenogradska. Podsumo-

waniem projektu będzie widowisko te-

atralne  oparte na wspólnych legendach 

dawnych ziem pruskich. Działania po-

wyższe są praktyczną realizacją umowy o 

współpracy podpisanej przez samorząd 

Bisztynka i Zelenogradska wpisując się 

jednocześnie w strategię rozwoju gminy, 

powiatu i województwa warmińsko-
mazurskiego. Pierwsze spotkanie w ra-

mach  warsztatów odbyło się 16 wrze-

śnia. 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lo-

kalnej otrzymał grant w wysokości 

50 tys. euro z Norweskiego Mecha-

nizmu Finansowego w ramach Fun-

duszu wsparcia Inicjatyw Lokal-

nych, Międzyregionalnych i Trans-

granicznych w Euroregionie Nie-

men. Projekt realizowany jest przy 

współpracy z Centrum Kultury       

w Zelenogradsku i będzie opraco-

wywany przez okres 6 miesięcy. 
Zakłada on zorganizowanie cyklu warsz-

tatów (plastycznego, muzycznego, ta-

necznego, teatralnego i fotograficznego), 

Uroczystości odpustowo– dożynkowe w Gminie . 

Dożynki, urządzane po zebraniu plo-

nu zbóż, należą do polskiej tradycji, 

do kultury ludowej.  To symboliczny 

czas przypominający, że każdy z nas 

korzysta z pracy  i trudu polskich 

rolników. Święto plonów jest kulty-

wowane w Gminie Bisztynek, w spo-

sób szczególny. Prócz Dożynek 

Gminnych również sołectwa organi-

zują obchody dożynkowe, łącząc je      

z odpustem. 

      27 sierpnia Nowa Wieś Reszelska 

gościła mieszkańców gminy. Odpust połą-

czony z dożynkami sołeckimi rozpoczęła 

msza święta. Starości dożynek P. Jadwiga 

Kuźlik oraz P. Piotr Piotrowski wręczyli 

proboszczowi swej parafii tradycyjny bo-

chen chleba - owoc trudnej rolniczej pracy. 

Po uroczystej mszy św. księża uczestniczą-

cy w obchodach poświęcili nowy plac re-

kreacyjno- sportowy, który powstał dzięki 

wspólnej pracy mieszkańców sołectwa. 

Przyznajemy, że plac rzeczywiście prezen-

tuje się okazale są: ławeczki z dostępem 

do specjalnie przygotowanego paleniska na 

ognisko, altanka, boisko do siatkówki,        

a nawet oczko wodne. Po poświęceniu 

placu odbył się piknik, podczas którego 

wszyscy przybyli mogli spróbować prze-

różnych wypieków przygotowanych przez 
gospodynie. Amatorzy aktywnego spędza-

nia czasu wolnego mogli podziwiać zmaga-

nia reprezentacji Nowej Wsi Reszelskiej w 

piłce siatkowej. 

Uczestnicy warsztatów podczas      

pierwszego spotkania. 

       10 września odpust połączony z do-

żynkami miał miejsce w sołectwie Paluzy.  

Tradycyjnie już w Paluzach przygotowano 

piękną delegację wieńców, stanowiących 

symbol dziękczynienia za kolejny rok cięż-

kiej pracy rolnika. Uroczysta msza św. 

zakończyła się procesją wokół kościoła.  

Odpust w Nowej Wsi Reszelskiej. 

Siatkarskie zmagania reprezentacji sołec-

Odpust w Paluzach. 

Procesja z udziałem wieńców                

dożynkowych w Paluzach. 

Podczas odpustu w Paluzach nie mogło 

zabraknąć przepięknych wieńców. 

Fot. A. Grabowski 

Fot. A. Grabowski 

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa. 



Str. 6 KULTURA 

Zwycięzcy Turnieju o Puchar Burmistrza Bisztynka wyłonieni. 

Od10.07.  do 07.08.2011r.  

odbywały się VII Letnie 

Gminne Rozgrywki Sołec-

kie i Rad Osiedlowych       

w piłkę nożną o Puchar 

Burmistrza Bisztynka    

2011.  
Organizatorami imprezy 

byli: Urząd Miejski w Bisz-

tynku, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych, Sto-

warzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży 

„IMPULS” w Bisztynku 

oraz LKS „REDUTA” 

Bisztynek. 

Reprezentanci Sołectw    

i Rad Osiedlowych z terenu 

Gminy Bisztynek mogli spraw-

dzić swoje umiejętności piłkar-

skie podczas pięciu turniejów: 
10.07. inauguracyjny turniej    

w Paluzach, 

17.07.  Troszkowo, 

24.07. Grzęda, 

31.07. Sułowo, 

07.08. finałowy turniej w Sąto-

pach- Samulewie. 
Drużyny oraz kibice mogli 

skorzystać z oferowanych 

ciepłych posiłków, a czas umi-

lały zespoły muzyczne. O taką 

oprawę tegorocznych rozgry-

wek zadbali: Sołtysi oraz 

Rady Sołeckie Paluz, 

Troszkowa, Grzędy          

i Sułowa oraz P. Jan Jaciw

- Dyrektor Spółki 

„PALUZY” w Paluzach             

i P. Zbigniew Filipczyk -

Prezes Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Sątopy”. 
Ostatecznie po zaciekłej 

rywalizacji I miejsce zaję-

ło Sołectwo 

Troszkowo, II 

miejsce  Rada 

Osiedla Sątopy- 

Samulewo, III 

miejsce  sołec-

two Paluzy. Sta-

tuetką Króla 

Strzelców uho-

norowany został 
Michał Tabaka 

(sołectwo Palu-

zy), a tytuł Naj-

lepszego Bram-

karza zdobył 

Marcin Klik 

(sołectwo 

Troszkowo).  

Zwycięska dru-

żyna otrzymała 

Puchar ufundo-

wany przez Bur-

mistrza Bisztyn-

ka oraz nagrodę 

pieniężną, nato-

miast pozostałe drużyny otrzy-

mały pamiątkowe dyplomy 

wraz z nagrodami pieniężnymi.  

Drużyny nagradzała Zastępca 

Burmistrza Bisztynka P. Kry-

styna Zawistowska . 

LGD „Warmiński Zakątek” ma już 5 lat. 

Lokalna Grupa 

D z i a ł a n i a 

„Warmiński Za-

kątek” z siedzibą 

w Dobrym Mie-

ście za cel nad-

rzędny przyjęła 

aktywizacje spo-

łeczności z ob-

szarów wiejskich 

na rzecz promo-

wania turystyki 

wiejskiej.  

Gmina Bisztynek  

została przyjęta do 

LGD    w lipcu 

2010. Od tej pory 

uczestniczy w dy-

namicznym życiu 

tejże Grupy. Nasz 

półtoraroczny czas 

spędzony        w 

LGD, to czas, któ-

ry wpłynął na roz-

wój Gminy       w 

różnych płaszczy-

znach. Uczestni-

czyliśmy           w 

wielu imprezach 

kulturalnych. 

Dzięki po-

mocy LGD 

m i e l i ś m y 

szansę wy-

stąpienia o 

fundusze unijne. 

Nie mogło nas 

zatem zabraknąć 

na obchodach 5 

rocznicy powstania 

„Warm ińsk iego 

Z a k a t k a ” ,  b y 

wspólnie święto-

wać. 

Prezes LGD Małgorzata Ofierska. 

Na urodzinach „Warmińskiego Zakątka” nie mgło zabraknąć 

reprezentacji Gminy Bisztynek. 

Puchar oraz pamiątkowe statuetki            

ufundował Burmistrz Bisztynka . 
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4. Zabezpiecz swój komputer.  

 
 Zajęcia p.n. „Asertywność 

czyli sztuka bycia sobą” uświa-

domiły z kolei, że w niektó-

rych sytuacjach warto umieć 

odmawiać i uczyły dzieci jak to 

się robi. 
„ Pierwsza pomoc medycz-

na” ,to zajęcia które nauczyły 

dzieci: 
     - ocenić sytuację na miej-

scu zdarzenia, 
     - udzielić pomocy 

poszkodowanej osobie, 
     - powiadomić odpo-
wiednie służby o zda-

rzeniu, 
     - działać rozważnie    

i  w spó łp r a cować           

z osobami, które znaj-

dują się w pobliżu miej-

sca zdarzenia. 
Dzieci ćwiczyły na 

„FANTOMIE” sztuczne 

oddychanie i masaż serca oraz 

opatrywanie ran itp. Zajęcia 

prowadził z dziećmi Druh 

Bartłomiej Chilmanowicz         

z PKPSP w Bartoszycach,  
„Bezpiecznie spędzam Waka-

cje”- podczas tych zajęć dzieci 

przypomniały sobie i utrwaliły 

przepisy ruchu drogowego w 

sytuacjach, gdy: poruszają się 

pieszo, jeżdżą na rolkach, 

podczas wsiadania, wysiadania 

i jazdy samochodem, a także 

podczas jazdy autobusem oraz 

zachowania się nad wodą, 

kiedy można się kąpać i gdzie. 

Zajęcia prowadził policjant       

z Komisariatu Policji w Bisz-

tynku asp. Krzysztof Szym-

czak. 

 
   Po zajęciach tematycznych 

dzieci uczestniczyły w grach        

i zabawach sportowych, ryso-

wały, budowały miasta i farmy 

     W dniach od 04. do 

15.07.2011r. prowadzone 

były Półkolonie w Remizie 

O S P  w  S ą t o pa c h -

Samulewo przez pracow-

ników Internetowego 

Centrum Edukacyjno-

Oświatowego przy OSP       

i pracowników Biblioteki. 
W trakcie półkolonii dzieci 

uczestniczyły w zajęciach doty-

czących bezpieczeństwa pod 

hasłem 

 
  „Potrafię bezpiecznie korzy-

stać z Internetu”. Zajęcia te 

uświadomiły dzieciom jakie 

zagrożenia czyhają  na nie         

w świecie wirtualnym i zachę-

ciły do bezpiecznego, kultural-

nego i efektywnego korzysta-

nia z Internetu. Pokazały  rów-

nież, że Internet jako dosko-

nałe narzędzie zależy w naj-

większym stopniu od osób, 

które go tworzą, czyli wszyst-

kich internautów. Sam Inter-

net nie może być dobry lub 

zły. Dobrzy lub źli mogą być 

jedynie ludzie, którzy  z niego 

korzystają. Z zajęć tych 

uczestnicy wynieśli następują-

ce zasady: 
1. Nie ufaj osobom poznanym 

w Sieci. 
2. Nie podawaj swoich da-

nych. 

3. Mów, jeśli coś jest nie tak. 

Półkolonie w Sątopach–  Samulewie. 

z klocków lego, 

wykazując się 

dużą pomysłowo-

ścią oraz umiejęt-

nością współpra-

cy w grupie. Ką-

pały się w base-

nie, który rozsta-

wili nam Druho-

wie z OSP Sątopy
-Samulewo. Ką-

piel w basenie 

sprawiała im 

ogromną frajdę. Zabawy i gry 

nie tylko poprawiły kondycję 

fizyczną dzieci, ale wzmogły 

też apetyt na piesze wycieczki, 

podążające „Śladami tubyl-

ców”. Półkoloniści uczestni-

czyli w wycieczce pieszej do 

Dworu mieszczącego się       

w Biskupiej Woli oraz do 

Nowej Wsi Reszelskiej, pod-

czas których poznały historie 

naszej miejscowości  i okolicy. 

Dzieci podzieliły się na grupy; 

jedna grupa poszła do Bibliote-

ki szukać dziejów naszej miej-

scowości wśród książek,          

a druga zastała w remizie, aby 

szukać informacji w internecie. 

Następnie grupowi przedsta-

wili nam owoce swoich poszu-

kiwań. Obie grupy spisały się 

na medal, każda znalazła coś 

ciekawego o naszej miejsco-

wości  i okolicznych wsiach. 
  W przedostatnim 

dniu dzieci pojechały 

do kina HELIOS       

w Olsztynie na film 

pt: „Auta 2”i KFC. 

Ostatni dzień miał 

zakończyć się ogni-

skiem i pieczeniem 

kiełbasek, ale pogo-

da nam nie dopisała        

i upiekliśmy kiełba-

ski na grilu w kuch-

ni. 

Wszystkie kiełbaski zostały 

zjedzone. Na koniec przyszło 

się wszystkim z żalem poże-

gnać.  Dwa tygodnie spędzone 

razem uświadomiły nam, że ta 

forma wypoczynku jest bardzo 

potrzebna, trafiona i zaspo-

koiła oczekiwania jej uczestni-

ków jak również ich rodziców.          

Należy ją kontynuować i roz-

wijać w latach przyszłych. 
       Słodycze i kiełbaski dzieci 

miały dzięki  MOPS w Bisztyn-

ku, a autokar zapewnił OKiAL             

w Bisztynku. 
   W półkoloniach uczestniczy-

ło 36 dzieci z Sątop-Samulewa 

i okolicznych miejscowości.  

Półkolonie prowadzili: 
Eugenia Małachowska - Biblio-

teka 

Irena Sujeta - ICEO 
Tadeusz Jakubczyk - Wolonta-

riusz [I.Sujeta] 

II edycja turnieju Orlika rozpoczęta 

13 września 2011r. roz-

poczęły się eliminacje 

gminne Turnieju Orlika o 

Puchar Premiera Donal-

da Tuska. W zmaganiach 

sportowych brały udział 

dziewczęta oraz chłopcy 

podzieleni na kategorie 

wiekowe: 10-11 lat oraz 

12-13 lat.  
W kategorii dziewcząt rywa-

lizowało ze sobą osiem dru-

żyn, po cztery w każdej kate-

gorii wiekowej. Były to: 

Smerfetki I, Smerfetki II, SP 
Grzęda, SP Sątopy, Czerwo-

ne Diablice oraz  Czerwone 

Pomarańcze. Otwarcia tur-

nieju dokonała Zastępca 

Burmistrza Bisztynka P. Kry-

styna Zawistowska. W gru-

pie I zwyciężyły piłkarki ze-

społu Smerfetki II (uczennice 

SP w Bisztynku), w grupie II 

zwyciężyły Czerwone Diabli-

ce (uczennice SP w Bisztynku 

przy wsparciu uczennicy 

gimnazjum). Obie drużyny 

stanowić będą reprezentację 

gminy podczas kolejnego 

etapu turnieju.  Drużyny 

przygotowała P. Magdalena 



 

www.bisztynek-ugim.bip-wm.pl 

 

www.wrota.warmia.mazury.pl/

bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/ 
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14 września mecze rozegra-

no w kategorii chłopców. 

Podobnie jak w przypadku 

dziewcząt tutaj również zgło-

siło się osiem drużyn:  Hura-

gan Grzęda, SP Sątopy, Cho-

chliki II Bisztynek, Diabły        

I Bisztynek, FC Grzęda,  

Chochliki I Bisztynek oraz 

Diabły II Bisztynek. W grupie  

zwyciężył zespół Chochliki II 

Bisztynek  (uczniowie  SP       

w Bisztynku), w grupie II 

zwyciężyły Chochliki I Biszty-

nek (uczniowie SP w Bisztyn-

ku). Obie drużyny stanowić 

będą reprezentację gminy 

podczas kolejnego etapu 

turnieju.  Drużyny przygoto-

wała P. Magdalena Marczak. 

WYNIKI MECZÓW DZIEWCZĄT GRUPY I (10-11 LAT) 

Smerfetki I - SP Grzęda - 2:0 (1:0) 

Smerfetki II - SP Sątopy - 7:0 (3:0) 

SP Sątopy - Smerfetki I - 0:3 (0:3) 

SP Grzęda - Smerfetki II - 0:1 (0:0) 

SP Grzęda - SP Sątopy 3:0 (1:0) 

Smerfetki I - Smerfetki II - 0:1 (0:0) 

WYNIKI MECZÓW DZIEWCZĄT  GRUPY II (12-13 LAT) 

Czerwone Diablice - SP Grzęda - 8:0 (4:0) 

Czerwone Pomarańcze - SP Sątopy - 0:2 (0:1) 

SP Grzęda - Czerwone Pomarańcze - 0:0 

SP Sątopy - Czerwone Diablice - 1:4 (1:2) 

SP Sątopy - SP Grzęda - 1:0 (1:0) 

Czerwone Diablice - Czerwone Pomarańcze - 11:0 (6:0) 

WYNIKI MECZÓW CHŁOPCÓW GRUPY I (10-11 LAT) 

Huragan Grzęda - SP Sątopy - 6:0 (2:0) 

Chochliki II Bisztynek - Diabły I Bisztynek - 4:0 (2:0) 

SP Sątopy - Chochliki II Bisztynek - 0:10 (0:4) 

Diabły I Bisztynek - Huragan Grzęda - 0:0 

Diabły I Bisztynek - SP Sątopy 4:0 (1:0) 

Huragan Grzęda - Chochliki II Bisztynek - 0:2 (0:1) 

WYNIKI MECZÓW CHŁOPCÓW GRUPY II (12-13 LAT) 

FC Grzęda - SP Sątopy - 0:2 (0:2) 

Chochliki I Bisztynek - Diabły II Bisztynek - 10:0 (4:0) 

SP Sątopy - Chochliki I Bisztynek - 0:6 (0:4) 

Diabły II Bisztynek - FC Grzęda - 0:1 (0:0) 

Diabły II Bisztynek - SP Sątopy - 1:5 (1:3) 

FC Grzęda - Chochliki I Bisztynek - 0:5 (0:2) 

Fot. A. Grabowski 


