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Lipcowe gradobicie w Gminie Bisztynek. 

4 lipca 2012r. ok. godz. 1700 
przez Miasto Bisztynek i okoli-
ce przetoczyła się nawałnica    
z gradobiciem. Spadające 
przez niespełna 15 minut kule 
gradowe wielkości piłek golfo-
wych spowodowały całkowite 
zniszczenie większości da-
chów oraz zalanie poddaszy. 
Ucierpiały wszystkie budynki 
użyteczności publicznej. „Niebo 
poczerniało, zerwał się wicher, 
który gwałtownie zmieniał kieru-
nek. Zaczęło padać, a wiatr rozbi-
jał krople deszczu w jednolitą 
białą mgłę. Widoczność spadła do 
zera. Po kilku minutach zaczął 
padać grad.” - tak sytuację opisy-
wali mieszkań cy bezpos redńio 
po zdarzeńiu. Miasto pokryły 
lis cie i gałęzie drzew, potłuczońe 
dacho wki oraz powybijańe szyby 
samochodo w. Mimo ńieustańńie 
padającego deszczu mieszkań cy 
przystąpili do zabezpieczańia 
swojego mieńia. Bezpos redńio 
po zdarzeńiu do działańia przy-
stąpił Burmistrz Bisztyńka Jań 
Wo jcik, powołując sztab kryzy-
sowy. Na miejsce przybyli: Poseł 
ńa Sejm RP - Miroń Sycz, Marsza-
łek Wojewo dztwa Warmiń sko– 
Mazurskiego– Jacek Protas, Wi-
cemarszałek– Jarosław Słoma, 

Wojewoda Warmiń sko- Mazur-
ski- Mariań Podziewski, Wice-
wojewoda- Jań Mas ciańica,  
Starosta Bartoszycki- Wojciech 
Prokocki, Komeńdańt Woje-
wo dzki PSP- Jań Słupski. Do 
usuwańia skutko w ńawałńicy z 
gradobiciem przystąpiło 6 jed-
ńostek OSP z tereńu Gmińy 
Bisztyńek przede wszystkim 
zabezpieczając dachy budyń-
ko w przed dalszym zńiszcze-
ńiem.  W działańiach ratowńi-
czych uczestńiczyły Jedńostki 
Pań stwowej Straz y Poz arńej       
z Bartoszyc, Iławy, Nowego 
Miasta Lubawskiego, Działdo-
wa, Olsztyńa, Ostro dy, Lidzbar-
ka Warmiń skiego, Nidzicy, Mrą-
gowa, Szczytńa, Ełku, Gołdapi, 
Elbląga, Kętrzyńa oraz Jedńostki 
Ochotńiczych Straz y Poz arńych 
z miejscowos ci: Roz eńtal, Ławi-
ce, Biskupiec Pomorski, Marzę-
cice, Lidzbark Welski, Uzdowo, 
Olsztyńek, Jeziorańy, Lidzbark 
Warmiń ski, Orńeta i Go rowo 
Iławeckie. W tereń ruszyły ko-
misje, kto re szacowały straty. 
Do pomocy    w usuwańiu skut-
ko w ńawałńicy skierowańi zo-
stali peńsjońariusze Aresztu 
S ledczego w Bartoszycach i Za-
kładu Karńego  w Barczewie. Na 

apel o pomoc   w usuwańiu 
zńiszczeń  odpowiedziało Pol-
skie Stowarzyszeńie Dekarzy         
z Oddziału Warmiń sko- Mazur-
skiego, w pomoc włączyła się 
ro wńiez  młodziez  ze Stowarzy-
szeńia „MONETY” spod miejsco-
wos ci Kowale Oleckie. Na zasiłki 
dla poszkodowańych Wojewoda 
Warmiń sko- Mazurski przeka-
zał 380 000,00. zł. Zasiłki te 
przyzńawańe były przez Miejski 
Os rodek Pomocy Społeczńej       
w formie zasiłku celowego. 
Dzieci z rodziń, kto re ńajbar-
dziej ucierpiały, udały się ńa 
kolońie do Lidzbarka Welskiego 
oraz Zakopańego. Od  1 sierpńia 
do 30 listopada za pos redńic-
twem Powiatowego Urzędu 
Pracy zatrudńiońo 30 oso b          
w ramach robo t publiczńych do 
prac porządkowych po gradobi-
ciu. Do Bisztyńka ńapłyńęło 
tysiące dacho wek. Liczba oso b, 
iństytucji, samorządo w i firm, 
kto re udzieliły pomocy, jest 
bardzo długa. Niezwykle ceńńa 
jest s wiadomos c , z e  w tych 
trudńych chwilach ńie pozosta-
lis my sami. Udzielońe wparcie 
fińańsowe i rzeczowe pozwoliło 
ńam zdecydowanie szybciej 
i sprawńiej uporac  się ze skut-
kami ńawałńicy, z adeń bowiem 
samorząd ńie jest i ńie ma  moz -
liwos ci byc  przygotowańym ńa 
samodzielńe usuńięcie takiego 
ogromu zńiszczeń . 

Nawałńica z gradobiciem doko-
ńała zńiszczeń  w uprawach 
polowych i budyńkach gospo-
darczych w 67 gospodarstwach 
rolńych, w tym w 4 spo łkach       
z o.o. Komisja szacująca stwier-
dziła szkody ńa powierzchńi ok. 
3 300 ha. 

Kule gradowe wielkości piłek golfowych spadały przez  

niespełna 15 minut, powodując ogromne straty. 
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 15 minutowe gradobicie zniszczyło całe miasto. 

Natychmiast podjął działanie sztab kryzysowy– przybyli... 

...Poseł na Sejm RP P. Miron Sycz.. Burmistrz Bisztynka  Jan Wójcik, Starosta Bartoszycki  

Wojciech Prokocki...  

… Marszałek Woj.. Warmińsko– Mazurskiego Jacek Protas. 
Do Bisztynka przybyli Wiceminister Włodzimierz Karpiński 

oraz Wojewoda Warmińsko– Mazurski Marian Podziewski. 



Str. 3  AKTUALNOŚCI 

 

Najważniejszym zadaniem było zakrycie plandekami i foliami uszkodzonych dachów. 

W wyniku gradobicia ucierpiały wszystkie budynki użyteczności publicznej. 

Budynek Szkoły Podstawowej  w Bisztynku... ...Gimnazjum Publicznego ... 

...Przedszkola Samorządowego ... ..Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej... 
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 Prace porządkowe po gradobiciu trwały przez wiele dni– zaangażowali się w nie mieszkańcy, strażacy, pensjonariusze ZK  

w Barczewie i AŚ w Bartoszycach, dekarze z Oddziału Warmińsko– Mazurskiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,  

wolontariusze ze Stowarzyszenia „Monety”. Do Bisztynka napłynęły tysiące dachówek. 

Wolny czas w pierwszych dniach po gradobiciu zorganizowała dzieciom Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o.  

z Ożarowa Mazowieckiego 

Nawałnica z gradobiciem dokonała zniszczeń w uprawach polowych i budynkach gospodarczych. 
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W dńiu wydańia ńińiejszego 

biuletyńu, Gmińa Bisztyńek 

otrzymała pierwszą pulę s rod-

ko w fińańsowych ńa zasiłki 

losowe ńa cele edukacyjńe dla 

dzieci, jez eli ich rodzińom 

został przyzńańy zasiłek celo-

wy w wysokos ci do 6.000,00 zł 

ńa zaspokojeńie ńiezbędńej 

potrzeby bytowej w związku ze 

stratami, pońiesiońymi w wy-

ńiku gradobicia. Niezwłoczńie 

przystąpilis my do wypłaty tych 

s rodko w. Liczymy, z e pozostałe 

s rodki wpłyńą w ńajbliz szym 

czasie i przyńajmńiej w zakre-

sie zasiłko w losowych ńa cele 

edukacyjńe potrzeby miesz-

kań co w zostańą zaspokojońe. 

Gmińa Bisztyńek otrzymała 

włas ńie pierwszą trańszę s rod-

ko w fińańsowych z przezńa-

czeńiem ńa remońty dacho w 

dla poszkodowańych miesz-

kań co w. Na remońty budyń-

ko w, stańowiących własńos c  

Gmińy uzyskalis my zapewńie-

ńie dofińańsowańia z Budz ety 

Pań stwa. Dodatkowo, cały czas, 

ńapływają ńa teń cel s rodki 

fińańsowe od ińńych Samorzą-

do w, a takz e firm i oso b pry-

watńych. Dzięki temu, mogli-

s my przeprowadzic  procedury 

przetargowe, w celu wyłońie-

ńia wykońawco w remońto w 

budyńko w gmińńych. Obecńie 

trwają prace remońtowe, kto re 

przewidziańe są do koń ca tego 

roku. 

 Około 4 tysięcy sztuk dachówek ofiarowali rolnikom z Bisztynka i przywieźli własnym transportem ofiarodawcy z Wydmin.  

Dachówka trafiła do państwa Grzywaczów i Graczykowskich.  

 3 miesiące od nawałnicy z gradobiciem– Bisztynek powoli zmienia wygląd. 

Remiza OSP Bisztynek. Budynek Ośrodka Zdrowia. 
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Dożynki Gminne 2012 

Corocznie w Bisztynku 
organizowane są Dożynki 
Gminne. W tym roku rów-
nież, mimo lipcowej na-
wałnicy z gradobiciem, 
postanowiono uczcić Świę-
to Rolników. Tradycyjnie 
Święto Plonów było okazją 
do zaprezentowania owo-
ców pracy i trudu rolni-
ków oraz wszystkich tych, 
których aktywność zawo-
dowa lub pasja są ściśle 
związane z rolnictwem.  
Tegoroczńe doz yńki rozpo-
częła msza s w. w ińteńcji 
rolńiko w w Kos ciele pw.  S w. 
Macieja Apostoła, z udziałem 
poczto w sztańdarowych. Po 
uroczystej mszy korowo d 
doz yńkowy ńa czele ze sta-
rostami: P. Dańutą Krajew-
ską z Sątop oraz P. Grzego-
rzem Majewskim z Prosit 
przeszedł ulicami Bisztyńka 
ńa stadioń miejski, gdzie 
odbyła się dalsza częs c  uro-
czystos ci. Wszystkich przy-
byłych gos ci przywitał go-
spodarz Gmińy- Burmistrz 
Bisztyńka Jań Wo jcik. 
„Dożynki to jeden z najpięk-
niejszych dni w roku każdego 
rolnika (…) dlatego też mimo 
przeciwności losu jakie spoty-
kamy na swojej drodze nie 
odstępujemy od tradycji             
i godnie czcimy ten szczegól-
ny dzień. (…)Nie możemy  
zapomnieć o tragedii, jaka 
spotkała Gminę i Miasto Bisz-
tynek. W dniu 4 lipca br. aura 
pokazała swoje oblicze. Byli-
śmy świadkami tego, co może 
się stać, jak nieobliczalna jest 
pogoda i jak jesteśmy od niej 
zależni. ”- mo wił burmistrz, 
ńawiązując do tegoroczńego 
lipcowego gradobicia. Po 
ceremońii powitańia staro-
stowie doz yńek przekazali 
Burmistrzowi chleb wypie-
czońy z tegoroczńego ziarńa, 
symbolizujący pracowitos c     
i gospodarńos c  rolńiko w. 
Tradycyjńie juz  uhońorowa-
ńo odzńaczeńiami 
„Zasłuz ońy dla rolńictwa” 
ńadańymi ńa wńiosek Bur-
mistrza Bisztyńka przez 
Mińistra Rolńictwa i Rozwo-
ju Wsi. W tym roku wyro z -
ńiońo: P. Jacka Bielskiego        

i P. Kazimierza Fiedoro w. 
Uroczystej dekoracji doko-
ńał Burmistrz Jań Wo jcik.  
Wyro z ńieńi zostali ro wńiez  
ińńi rolńicy z tereńu gmińy.            
P. Agńieszka i Kazimierz 
Kobryń , P. Barbara i Piotr 
Medwid, P. Halińa i Walde-
mar Cywiń scy, P. Harl Eble, 
P. Agńieszka i Grzegorz Mo-
skalik, P. Kazimierz Wi-
s ńiewski, P. Dariusz Majew-
ski, P. Krystyńa i Jerzy Tatar-
czak, P. Alicja i Mirosław 
Iwańyk, P. Małgorzata i Ań-
tońi Bańaszek, P. Boz eńa         
i Zdzisław Dąbrowscy,              
P. Boz eńa i Sławomir Koło-
wroccy, P. Graz yńa i Edward 
Gieglis. Burmistrz wręczył 
im pamiątkowe grawertońy 
z wyrazami uzńańia za wie-
loletńi trud i wysiłek włoz o-
ńy w rozwo j rolńictwa Gmi-
ńy Bisztyńek, a takz e pielę-
gńowańie tradycji i przyczy-
ńiańie się do podńoszeńia 
poziomu z ycia ńa wsi. Pod-
czas oficjalńej częs ci doz y-
ńek rozstrzygńięto końkur-
sy: „Miasto i Gmińa Biszty-
ńek w Kwiatach” oraz 
„Estetyczńa wies , osiedle”.  
Mieszkań cy ńaszej gmińy, 
podtrzymując staropolską 
tradycję, wykońali przepięk-
ńe wień ce doz yńkowe, kto re 

podlegały oceńie jury. Oce-
ńiańo ro z ńorodńos c  mate-
riało w ńaturalńych uz ywa-
ńych do wykońańia  wień -
co w doz yńkowych tj. ziarńa 
zbo z , kłosy, kwiaty, warzywa  
oraz walory estetyczńe             
i pomysłowos c . I miejsce 
zajął wieńiec sołectwa Grzę-
da, kto ry przedstawiał z ńi-
wiarza             z kosą jadące-
go ńa rowerze. Wieńiec teń 
reprezeńtował  Gmińę Bisz-
tyńek podczas Doz yńek Wo-
jewo dzkich        w Olsztyńku, 
podczas kto rych zdobył wy-
ro z ńieńie. Wień ce przygoto-
wały ro wńiez  Spo łka 
„Paluzy” oraz sołectwa: Bisz-
tyńek, Łędławki, Paluzy, 
Troksy, Sątopy, Uńikowo, 
Troszkowo, Księz ńo, Prosity, 
Sułowo, Ples ńo, Wozławki 
oraz Rada Osiedla Sątopy-  
Samulewo. Podczas Doz yńek 
swoje stoiska zaprezeńtowa-
li lokalńi artys ci: P. Jańusz 
Wis ńiewski, P. Dańuta Sta-
wiarz,          P. Jadwiga Le-
ńart, P. Charlotta Chmielec-
ka. Uczestńicy S więta Plo-
ńo w mieli okazję do skoszto-
wańia grocho wki przygoto-
wańej przez OSP Sątopy- 
Samulewo. Na wielbicieli 
dobrej kuchńi czekały takz e 
stoiska kulińarńe sołectw: 

Troksy, Troszkowo       i Grzę-
da. W trakcie doz yńek obej-
rzec  moz ńa było wystawę 
sprzętu rolńiczego przygoto-
wańą przez Pań stwa Wa-
s ńiewskich oraz Spo łkę 
„Paluzy” w Paluzach. Po częs ci 
oficjalńej odbyły się występy 
artystyczńe, podczas kto rych 
zaprezeńtowały się: zespo ł 
folklorystyczńy „Reszelańie”, 
zespoły z Obwodu Kalińiń-
gradzkiego, zespo ł 
„MOZAIKA”. Gwiazdą wieczoru 
był Ivań Komareńko z zespo-
łem, a zabawa tańeczńa przy 
zespole „Szyfr” trwała do po z -
ńych godziń ńocńych. Zorgańi-
zowańie imprezy ńie byłoby 
moz liwe, gdyby ńie ofiarńos c  
lokalńych spońsoro w oraz 
firm związańych z rolńictwem:      
P. Katarzyńy i Dariusza Ońisz-
ko w, P. Krystyńy i Jerzego 
Tatarczako w , P. Bogusławy       
i Feliksa Jańuszewiczo w, Spo ł-
ki „Delux” z Bartoszyc, Spo łki 
„Agrolok” z Lutr, Bańku Go-
spodarki Z ywńos ciowejw Bar-
toszycach, firmy ADOB               
P. Bogdańa Celeja, Spo łki 
„Paluzy” w Paluzach, P. Graz y-
ńy i Heńryka Was ńiewskich. 

Starostowie dożynek P. Danuta Krajewska i P. Grzegorz Majewski wręczyli chleb– symbol znojnej 

pracy rolników gospodarzowi Gminy Burmistrzowi Janowi Wójcikowi. 
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MIASTO I GMINA BISZTYNEK W KWIATACH 

W końkursie „Miasto i Gmińa Bisztyńek w kwiatach” oceńiańo wkład pracy, estetykę i działańia ńa rzecz ochrońy s rodowiska. 

W kategorii „najładniejsze posesje” 
I miejsce zajęła P. Wioletta Leszczeńko z Uńikowa 
II miejsce zajął P. Zbigńiew Porydzaj z Jańowca 

III miejsce zajęli: P. Malwińa i Jańusz Stolarczykowie z Bisztyńka 
IV  miejsce zajęła P. Boz eńńa Pakoca z Sątop- Samulewa 
V miejsce zajęła P. Marzeńa Nowak z Sątop- Samulewa 

Wyróżnienie 
Blok Sątopy- Samulewo 43 ( 1-5) reprezeńtowańy przez P. Jolańtę Wasilewską 

Klub Kobiet Aktywńych z Bisztyńka reprezeńtowańy przez P. Władysławę Bryl, z kto rych ińicjatywy zebrańe zostały sadzońki 
kwiato w, krzewo w i drzew i wysadzońe ńa dwo ch klombach przy ul. Kolejowej, w otoczeńiu parkińgu przy  

Kamieńiu Diabelskim, w otoczeńiu zbiorńiko w oleju przy ul. Kolejowej. 

  

ESTETYCZNA WIEŚ, OSIEDLE 

W końkursie oceńiańo przede wszystkim  wykońańe w ciągu roku prace, przez  kto re poprawiły estetykę miejscowos ci. 

I miejsce-sołectwo Nowa Wies  Reszelska,  

II miejsce-sołectwo Prosity,  

III miejsce- sołectwo Uńikowo 

IV miejsce- sołectwo Sątopy,  

V miejsce- sołectwo Sułowo,  

VI miejsce -sołectwo Ples ńo 

VII miejsce- sołectwo Wojkowo  

 
I miejsce w konkursie „Estetyczne Wieś, Osiedle” - Nowa Wieś Reszelska 

I miejsce w konkursie „Miasto i Gmina Bisztynek w kwiatach”  
P. Wioletta Leszczenko z Unikowa 
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Wieńce Dożynkowe 

I miejsce Sołectwo Grzęda 

II miejsce Sołectwo Księżno 

II miejsce Sołectwo Troszkowo 

Fotorelacja z Dożynek 2012. 

Obchody Święta Planów rozpoczęła msza św. w intencji rolników. 

Burmistrz  Jan Wójcik częstował zebranych chlebem  

symbolizującym pracowitość i gospodarność rolników. Korowód  dożynkowy przeszedł ulicami Bisztynka. 
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Mecz Parlamentarzyści vs Samorządowcy. 

 

pomóc w odbudowie miastecz-
ka po gradobiciu z 4 lipca”- 
mo wił poseł Miroń Sycz. Po-
mysłodawcą i wspo łorgańiza-
torem meczu był       P. Leszek 

Dublaszewski. Samorządowcy 
grali w składzie: Jań Wo jcik - 
kapitań, Oktawiusz Moskalik - 
bramkarz, Mirosław Domz al-
ski, Jerzy Subocz, Zbigńiew 

Madańecki, Marek Gach, Wal-
demar Kurach, Robert Mroczek, 
ks. Wojciech Puszcz, Zbigńiew 
Filipczyk. Tomasz Gach, Da-
riusz Białousz, Marek Blańk, 

15 września 2012r. na Sta-
dionie Miejskim w Bisztyn-
ku odbył się mecz piłki 
nożnej, podczas  którego 
Parlamentarzyści zmierzyli 
się z  Samorządowcami. 
Mecz zakończył się wyni-
kiem 2:2. 
 Mimo ńiesprzyjającej aury 
mieszkań cy liczńie przybyli, 
aby podziwiac  piłkarskie 
zmagańia. 
W przewie meczu odbył się 
pokaz walki judo w wykońa-
ńiu olimpijki z Pekińu i Loń-
dyńu P. Urszuli Sadkowskiej 
oraz wicemistrza ubiegło-
roczńej Uńiwersjady P. Ma-
cieja Sarńackiego. Po meczu 
odbył się końkurs pchńięcia 
kulą. Zwycięz ył w ńim judoka 
Maciej Sarńacki z wyńikiem 
14,20 przed judoką Kamilem 
Kozłowskim (13,60) i piłka-
rzem Reduty Bisztyńek Ada-
mem Matejuńasem (13,05). 
„Mecz jest okazją do tego, by 
porozmawiać z mieszkańcami, 
samorządowcami, burmi-
strzem miasta na temat tego, 
co jeszcze możemy zrobić i jak 

Burmistrz  wręczył medale „Zasłużony dla rolnictwa”. Na uczestników dożynek czekała słynna grochówka  

Strażaczek OSP Sątopy– Samulewo. 

Gwiazdą wieczoru był Ivan Komarenko z zespołem. W programie znalazł się mi. in. występ zespołu „MOZAIKA” 

Kapitanowie drużyn: Parlamentarzystów– Poseł na Sejm Miron Sycz  

oraz Samorządowców– Burmistrz Bisztynka Jan Wójcik. 
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14 sierpnia 2012r. w Urzę-
dzie Miejskim odbyło się 
podsumowanie konkursu 
fotograficznego „Gmina        
i Miasto Bisztynek w obiek-
tywie” oraz wręczenie na-
gród autorom najlepiej 
ocenionych fotografii. 
Na realizację operacji pń. 
„Gmińa i miasto Bisztyńek     
w obiektywie- Podńiesieńie 
jakos ci z ycia mieszkań co w 
ńa obszarze realizacji LSP 

poprzez orgańizację przedsię-
wzięcia kulturalńego”- Gmińa 
Bisztyńek otrzymała dofińań-
sowańie za pos redńictwem 
Lokalńej Grupy Działańia 
„Warmiń ski Zakątek” ze s rod-
ko w UE w ramach działańia 
„Wdraz ańie lokalńych strategii 
rozwoju”- mały projekt PROW 
ńa lata 2007-2013. 
Projekt miał ńa celu pobudze-
ńie aktywńos ci mieszkań co w 
Gmińy Bisztyńek ńa rzecz pro-

Konkurs fotograficzny „Gmina i Miasto Bisztynek w obiektywie” rozstrzygnięty 

Ryszard Zduńiuk, Grzegorz 
Majewski, Marciń Moskalik, 
Grzegorz Moskalik, Edward 
Adamus.  
Sędziowie: Zeńoń Deńeka - 
arbiter gło wńy, Ańdrzej Kamiń -
ski, Tomasz Jarosiewicz  
 
Zawody prowadzili: Romań 

Koziń ski, Marek Domińiak, 
Leszek Dublaszewski 

Wieś Troksy 
wyróżniona  

28 września 2012r. wieś 
Troksy otrzymała wyróżnie-
nie w XVII edycji konkursu 
„Czysta i piękna zagroda– 
estetyczna wieś” w kategorii 
wsi.   
Końkurs orgańizowańy jest 
coroczńie przez Związek Gmiń 
Warmiń sko –Mazurskich. Pod-
czas dwo ch wizyt komisja do-
końała oceńy wkładu pracy 
mieszkań co w ńa rzecz popra-
wy stańu sańitarńego i este-
tyczńego wsi. Laureato w wyło-
ńiońo spos ro d wsi, kto re osią-
gńęły ńajwiększy postęp. Gra-
tulujemy! 

Z wizytą na Ukrainie 

W dniach 20-23 wrze-
śnia 2012r. delegacja 
Bisztynka w osobach: 
Burmistrz Jan Wójcik, 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew 
Filipczyk, Zastępca 

Burmistrza Krystyna Zawistowska, Sekretarz GiM Iwona Ba-
nach oraz Dyrektor OKiAL Magdalena Gutkowska  odwiedziła 
ukraińskie miasto Werchowyna. Zaproszeńie władz Bisztyńka 
było odpowiedzią ńa wczes ńiejszą wizytę przedstawicieli Wer-
chowyńy w Bisztyńku . Pisalis my o tym w marcowym ńumerze 
biuletyńu. Celem rewizyty było bliz sze pozńańie,  a w przyszłos ci 
byc  moz e zacies ńieńie wspo łpracy, ale o tym zadecyduje Rada 

Miejska. 
 

mocji ńaszych ńaturalńych 
waloro w przyrodńiczych          
i krajobrazowych. Uczestńicy 
mogli zatem spojrzec  ńa ńa-
szą rzeczywistos c  pod ńieco 
ińńym kątem. W ramach 
realizowańego zadańia zor-
gańizowańy został końkurs 
fotograficzńy pń. „Gmińa              
i Miasto Bisztyńek w obiekty-
wie”. W dńiu 16.07.2012r. 
komisja końkursowa doko-
ńała oceńy ńadesłańych foto-

grafii. Nagrodzońe oraz wy-
ro z ńiońe prace zostały wy-
drukowańe w formacie wiel-
koformatowym i umieszczo-
ńe w 5 gablotach wolńostoją-
cych, zamońtowańych            
w ramach realizacji projektu 
w ceńtrum miasta. W ramach 
projektu wydańy został fol-
der, zawierający prace koń-
kursowe. Podczas uroczyste-
go podsumowańia projektu 
Burmistrz Bisztyńka Jań Wo j-

Burmistrza Bisztynka powitał Mer Miasta Werchowina. 
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I miejsce Marcin Golacik 

III miejsce Andrzej Grabowski 

II miejsce Paweł Sobczyk 

Burmistrz Bisztynka nagrodził autorów najlepiej 

ocenionych prac. 

Wystawa plenerowa. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

cik ńagrodził autoro w ńajlepiej oceńio-
ńych prac. I tak: I miejsce zajął.            
P. Marcin Golacik, II miejsce P. Pa-
weł Sobczyk, III miejsce P. Andrzej 

Grabowski. Wszyscy uczestńicy otrzy-
mali wyro z ńieńia   w postaci materia-
ło w promocyjńych. 
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www.bisztynek-ugim.bip-wm.pl 

 

www.wrota.warmia.mazury.pl/

bisztynek_gmina_miejsko_wiejska/ 
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Festiwal Cittaslow w Nowym Mieście Lubawskim 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow jest organizacją non-profit, której celem jest 
promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia. Stowarzyszenie składa się  z 
władz administracyjnych miast liczących mniej niż 50 tysięcy ludności, które zobowiązały 
się pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców. Kaz dego roku Festiwal Cittaslow 
jest orgańizowańy w ińńym mies cie ńalez ącym do sieci. W tym roku impreza odbyła się w No-
wym Mies cie Lubawskim 30 czerwca 2012r. Tradycyjńie juz  miasta ńalez ące do Polskiej Krajo-
wej Sieci Miast Cittaslow- Bisztyńek, Bi-
skupiec, Reszel, Lidzbark Warmiń ski, Mu-
rowańa Gos lińa oraz Nowe Miasto Lubaw-
skie- miały szańsę ńa promocję.  W spe-
cjalńie przygotowańych stoiskach prezeń-
towańo walory miast, zachęcając do od-
wiedziń. W festiwalu udział wzięli ro wńiez  
lokalńi artys ci wraz ze swoimi wyrobami: 
P. Wioleta Sadolewska, P. Kamila Zawadz-
ka oraz P. Dańuta Stawiarz. Bisztyńek 
promowały takz e ńasze rodzime zespoły: 
zespo ł wokalńy „MOZAIKA” oraz zespo ł 
ogńiowy „Charmańder”.  

Występ zespołu MOZAIKA z Bisztynka. 

Z życia Szkoły Podstawowej w Bisztynku. 
Nikt nie przypuszczał, iż minio-
ne wakacje okażą się tak tra-
giczne w skutkach dla miesz-
kańców Bisztynka. Żywioł, 
który    4 lipca przemieszczał 
się nad miastem, spowodował 
bardzo duże straty. Zniszczony 
został również budynek szkoły- 
dach i zalane sale lekcyjne. 
Dzięki sprawńej ńaprawie dachu      
i uporządkowańiu otoczeńia 
szkoły, uczńiowie z ńaszej pla-
co wki  mogli rozpocząc  rok szkol-
ńy 3 wrzes ńia. Wraz z uczńiami, 
ich rodzicami i pracowńikami 
placo wki rozpoczęcie roku s wię-
towali zaproszeńi ńa tę okazję 
gos cie w osobach: Wicewojewoda 
Warmiń sko-Mazurski Jań Mas cia-
ńica, Warmiń sko-Mazurski Wice-
kurator Os wiaty Marek Szter, 
Dyrektor Wydziału Bezpieczeń -

stwa i Zarządzańia Kryzysowego 
Warmiń sko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewo dzkiego Jacek Stawow-
czyk, Radńy Sejmiku Wojewo dz-
twa Warmiń sko-Mazurskiego, 
Przewodńiczący Rady Wojewo dz-
kiej SLD Władysław Mań kut, Bur-
mistrz Bisztyńka Jań Wo jcik, Prze-
wodńiczący Rady Miejskiej w Bisz-
tyńku Zbigńiew Filipczyk, Wice-
burmistrz Bisztyńka Krystyńa 
Zawistowska, proboszcz biszty-
ńeckiej parafii pod wezwańiem 
S w. Macieja Jańusz Rybczyń ski i 
ksiądz Łukasz Sadko. Wielu 
uczńio w ńaszej placo wki pochodzi 
z dotkńiętych gradobiciem rodziń.      
W czasie wakacji mieli moz liwos c  
wypoczyńku w ro z ńych regiońach 
kraju. Wro cili pełńi wraz eń  i wspo-
mńień . Patrycja Kosmala z klasy 
VIa tak mo wi o wyjez dzie do Zako-

pańego. „Było fajńie, opiekuńo-
wie s wietńi, jedzeńie jak u ma-
my, go ry przecudowńe. Ogo lńe 
wraz eńia- s wietńe. Uczńiowie z 
poszkodowańych rodziń otrzy-
mali wyprawki szkolńe, kto rych 
fuńdatorem jest Narodowy Fuń-
dusz Ochrońy S rodowiska. Poza 
tym 21 wyprawek szkolńych 
przekazał ńaszym wychowań-
kom P. Władysław Mań kut, szef 
wojewo dzkich struktur Sojuszu 
Lewicy Demokratyczńej. Otrzy-
mali je wytypowańi przez biszty-
ńecki MOPS uczńiowie. Od           
1 wrzes ńia placo wka ńasza ofi-
cjalńie ńosi imię „Ziemi Warmiń -
skiej”, a jej prowadzeńie powie-
rzońo ńa kolejńą kadeńcję do-
tychczasowej dyrektorce p. Tere-
sie Wołkowicz- Maciorowskiej. Z 
koń cem sierpńia zlikwidowańo 

stańowisko wicedyrektora, kto re 
od 10 lat piastowała     p. Ańńa 
Pietkiewicz. Ańiu, dziękujemy za 
wszystko! 

 
Dyrekcja i pracownicy  
Szkoły Podstawowej  

 im. „Ziemi Warmińskiej”           
w Bisztynku 

 INFORMUJEMY !!! 

Zakład Gospodarki Kumunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  

w Bisztynku w związku z remontem siedziby,  
tymczasowo mieści się na Stadionie Miejskim w Bisztynku 

(budynek klubu Reduta Bisztynek).  

Telefon kontaktowy: 666-934-886.  

Przepraszamy za przerwę w funkcjonowaniu Ośrodka Kultury      

i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz Biblioteki Miejskiej. 

Przewidywany termin uruchomienia Biblioteki  

w pomieszczeniu Świetlicy OSP Bisztynek– grudzień. 

Biura OKiAL od dnia 15.10.2012r. Znajdować się będą  

w nowowybudowanym budynku  

Centrum Informacji Turystycznej (ul. Findera). 

Telefon kontaktowy: 664-580-940.  


