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Tańsze opłaty za wywóz nieczystości

Rada Miejska w Biskupcu obniżyła z dniem 01 paździer-
nika 2014 r., stawki opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

- Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w spo-
sób nieselektywny w wysokości 12,00 zł brutto 
za mieszkańca na miesiąc do czterech mieszkańców 
włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata 
za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego miesz-
kańca wynosi odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego 
mieszkańca na miesiąc:

- Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny w wysokości 7,50 zł brutto za miesz-
kańca na miesiąc do czterech mieszkańców włącznie 
zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego 
oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wyno-
si odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego mieszkańca 
na miesiąc.

Powołanie gminnego zespołu do spraw przeciw-
działania pożarom w budynkach mieszkalnych 

W ostatnim czasie na terenie gminy Biskupiec wybu-
chły dwa pożary budynków mieszkalnych zlokalizowa-
nych przy ul. 1 Maja oraz ul. Kościuszki. Jak wynika z ra-
portów na szczęście nikt nie ucierpiał, jednakże straty 
były duże i spowodowane złym stanem technicznym 
instalacji grzewczej. Aby zmniejszyć ryzyko kolejnych 
nieszczęść i ograniczyć stale powiększającą się liczbę 
nieszczęśliwych wypadków Burmistrz Biskupca Kamil 
Kozłowski powołał z dniem 7 stycznia 2015 r. gmin-
ny zespół ds. przeciwdziałania pożarom w budynkach 
mieszkalnych. W jego skład weszli przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży 
Miejskiej, którzy wspólnie z administratorami/zarząd-
cami/przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych 
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Biskupiec 
będą prowadzić działania zmierzające do zmniejszenia 
liczby pożarów budynków mieszkalnych w skutek nie-
sprawnych instalacji grzewczych na terenie naszej gmi-
ny. Celem działania ww. komisji jest sprawdzenie stanu 
technicznego instalacji grzewczych, przewodów ko-
minowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) 
oraz aktualnych przeglądów kominiarskich i wydanych 
zaleceń. Kontroli zostaną poddane zasady przestrze-
gania przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym 
utrzymanie porządku na strychach i w kotłowniach. 
Komisja rozpoczęła prace 12 stycznia i będzie prowa-
dzić działania zgodnie z ustalonym harmonogramem, aż 
do odwołania. „Na początku zostaną poddane kontroli 
budynki znajdujące się na terenie miasta – informuje 
Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski – sprawdzone 
zostaną budynki zarządzane przez gminę, a następnie 
wspólnotowe, spółdzielcze, prywatne i inne- zapewnia 
Burmistrz. Również budynki znajdujące się na wsiach 
zostaną szczegółowo skontrolowane wg. harmonogra-
mu podanego do publicznej wiadomości na tablicach 
ogłoszeń, w Internecie oraz przesłane sołtysom.”

Tekst i zdjęcia: 
Urząd Miejski w Biskupcu,  

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

Opracowanie graficzne i druk: 
Zakład Poligraficzny U-H J. Skrajnowski,  

ul. Krótka 1, 11-300 Biskupiec

Urząd Miejski 
al. Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec

tel. 89 7150110 
fax. 89 7152437

e-mail: ratusz@biskupiec.pl

www.biskupiec.pl 
ww.bip.biskupiec.pl 
www.biskupiec.eu

Konto Bankowe 
Bank Pocztowy S.A. placówka w Biskupcu

06 1320 1104 3132 3622 2000 0002 
Godziny pracy Urzędu Miejskiego 

w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00

WTOREK-PIĄTEK: 7.30 - 15.30
Urząd Stanu Cywilnego -  

Przyjmowanie Interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 

WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 13.00
Referat Spraw Obywatelskich 
(meldunki, dowody osobiste):

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 13.00

Kasa Urzędu Miejskiego:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00 

WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 14.00
Przyjmowanie interesantów:

Burmistrz: PONIEDZIAŁKI 14.00-16.00
Informacja dot. zapisów pod nr tel. 89 715 01 39

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
PONIEDZIAŁKI 12.00-14.00

Radni: CZWARTKI 11.00-13.00
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oddaję w Wasze ręce pierwsze w mojej 
kadencji wydanie Biuletynu Informacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Biskupcu. Znajdziecie 
tu Państwo szereg informacji kulturalnych - 
piszemy o ciekawych wydarzeniach gminnych, 
podjętych inicjatywach nie zapominając 
jednocześnie o sukcesach szkół i przedszkoli oraz 
indywidualnych zwycięstwach. Wśród wydarzeń 
sportowych promujemy działania kolarzy, piłkarzy, 
biegaczy i innych sportowców, a w dziale inwestycji 
dajemy Państwu możliwość bieżącego śledzenia 
przemian w naszym mieście i naszej gminie. Na 
łamach tego biuletynu postaram się Państwu 
także wyjaśnić do czego prowadzą podjęte przeze 
mnie działania i na jakie kierunki rozwoju stawiam 
w naszej gminie.

Życząc miłej lektury pozdrawiam Państwa 
serdecznie i korzystając z okazji pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom życzenia zdrowych, 
pogodnych, rodzinnych i ciepłych Świąt Wielkanocnych. Niech w Waszych domach zagości 
radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Burmistrz Biskupca
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Tak jak mówiłem podczas swojej kampanii wyborczej 
chce by Biskupiec był gminą rozwojową i przyjazną. By 
Biskupiec umacniał swoją pozycję w województwie, 
stał się miastem które ma prestiż. Mam nadzieję, że te 
najbliższe 4 lata będą kolejnym etapem pod względem 
inwestycyjnym, turystycznym, mieszkaniowym i byto-
wym.

Przez ostatnie lata w naszej gminie zrealizowano inwe-
stycje rzędu stu milionów złotych, wiele z nich dzięki 
wsparciu europejskiemu. Teraz zostało jedynie 5 lat na 
uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej i są to 
ostatnie pieniądze jakie będziemy mogli pozyskać. Te 
pieniądze to olbrzymia szansa na dalszy rozwój i ist-
nienie naszego miasta. Jednakże o te pieniądze trzeba 
będzie zawalczyć. Nie będzie to łatwa walka, ale wie-
rzę, że mając wsparcie biskupieckiej społeczności damy 
radę pozyskać dofinansowanie m.in. na kanalizowanie 
i wodociągowanie gminy, na budownictwo mieszkanio-
we i na inne priorytetowe sprawy naszej gminy.

Szanowni Mieszkańcy, by móc pozyskać dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej na realizację inwestycji należy 
mieć wkład własny. Nie mamy tak wielkiego budżetu 
finansowego by móc zrealizować wszystkie niezbędne 
inwestycje we własnym zakresie ani by pokryć kilku-
dziesięcioprocentowy wkład własny, dlatego potrzeb-
ne są oszczędności. Oszczędności by móc rozwijać się 
dalej, które są dokładnie przeanalizowanym działaniem. 

Z dniem 31 sierpnia 2015 r., przestanie funkcjonować 
Zarząd Szkół i Przedszkoli w Biskupcu. Jednostka ist-
niejąca od 1 stycznia 1994 r., której funkcjonowanie 
przez wiele lat było tematem niekończących się dysku-
sji i sporów. Jej dotychczasowe zadania przejmie utwo-
rzony w ramach struktury Urzędu Miejskiego referat 
oświaty. 

Połączenie gminnych jednostek

Dnia 30 styczna 2015 r., na Sesji Rady Miejskiej zosta-
ła podjęta uchwała zmierzająca do połączenia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Liszewskiego z Biskupiec-
kim Domem Kultury. Te działania z całą pewnością nie 
spowodują obniżenia jakości świadczonych usług ani 
uszczerbku w wykonywanych zadaniach, a przynio-
są oszczędności. Działania mają na celu zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania instytucji kultury, poprawę 
jakości świadczonych usług oraz zwiększenie elastycz-
ność w dopasowywaniu do zmieniających się potrzeb 
kulturalnych wspólnoty samorządowej.

Zmiany w Urzędzie 

W strukturach Urzędu Miejskiego zaszły i zajdą pew-
ne zmiany. Z dniem 1 lutego na swojego zastępcę po-
wołałem Panią Katarzynę Nowakowską- wieloletnie-
go pracownika Zakładu Nieruchomości Lokalowych, 
licencjonowanego zarządcę nieruchomości, starszego 
specjalistę ds. ekonomicznych, osobę z doskonałą wie-
dzą o problemach naszej gminy. Sekretarzem Gminy 
został wybrany Pan Zbigniew Szal - biskupczanin od 
urodzenia, dotychczasowy dyrektor Zarządu Szkół 
i Przedszkoli, który przez klika lat piastował stanowi-
sko sekretarza w innej gminie. Tak jak sobie założyłem, 
o czym mówiłem na I Sesji Rady Miejskiej kiedy składa-
łem ślubowanie szukałem osób z pomysłem, kreatyw-
nych i zaangażowanych, a jednocześnie z doświadcze-
niem w samorządzie. Osób otwartych, nie bojących się 
wyzwań i trudnych decyzji. I takie osoby znalazłem. 

Ponadto zamierzam połączyć referat spraw obywatel-
skich z Urzędem Stanu Cywilnego, przeorganizować 
pracę pracowników Urzędu, tak by działali oni jeszcze 
bardziej efektywnie.

BURMISTRZ KAMIL KOZŁOWSKI O ZMIANACH

Urzędu Miejskiego 
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AKTUALNOŚCI

Biskupiecki Pierwszy Dzień Wiosny 
Pierwszy Dzień Wiosny w nietypowy sposób świę-
towali w piątek uczniowie i przedszkolaki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu. Tematem 
przewodnim występów połączonych z pokazem mody 
była odpowiedź na egzystencjalne pytanie: co było 
pierwsze jajko czy kura? Dzieci wraz z rodzicami przy-
gotowały barwne i atrakcyjne stroje budzące podziw 

zebranych oraz gości. Modele wykazali się niebywałą 
kreatywnością. Artyści stworzyli unikatowe przebrania 
jaj i kurczaków, zachwycając i niekiedy zaskakując swo-
ją inwencją. Występy dzieci, rodziców i nauczycieli sku-
pione wokół tematyki odpowiedzi na postawione py-
tanie budziły salwy oklasków. Odbył się także konkurs 
w którego jury zasiedli: Kamil Kozłowski Burmistrz Bi-
skupca, Katarzyna Nowakowska Zastępca Burmistrza, 
Elżbieta Kaczmarczyk Skarbnik Gminy, Anna Ciepielak 
Dyrektor Biura Poselskiego oraz Gospodarz wyda-
rzenia Janusz Szczawiński Dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu.

Również z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Przedszko-
laki z „Jacka i Agatki” odwiedziły Burmistrza Biskupca 
z petycją, którą odczytała Julka. Dziewczynka dono-
śnym głosem wyraziła prośbę wszystkich dzieci, któ-

re przyszły wraz z opiekunami do Urzędu Miejskiego. 
Przedszkolaki chcą by na terenie ich placu zabaw rosły 

drzewka, bo jak twierdzą jest im bez nich smutno. Pan 
Burmistrz złożył deklarację nasadzenia zieleni na tere-
nie przedszkola, bo jak powiedział „Dzieciom się nie 
odmawia”. Na zakończenie tego przemiłego spotkania 
budzącego zainteresowanie przechodniów, dzieci wy-
puściły w niebo kolorowe baloniki.

Wyróżniający się producenci 
mleka z gminy Biskupiec

Jak co roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odby-
ło się spotkanie hodowców bydła mlecznego z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania 
zaplanowanego na dzień 18 marca, w którym uczestni-
czyła Zastępca Burmistrza Katarzyna Nowakowska za-
prezentowano wyniki za rok 2014 oraz podsumowano 

działalność kół terenowych Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecznego za rok ubiegły. 
Punktem kulminacyjnym spotkania było wyróżnienie 
hodowców bydła mlecznego, którzy w 2014 r., uzy-
skali największą wydajność mleka od 1 krowy. Wśród 
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wyróżnionych mieszkańców naszej gminy znaleźli się: 
Panowie Mirosław Krzyżewski, Jan Uzorko, Waldemar 
Wróbel, Franciszek Murach i Waldemar Kudan. Listy 
gratulacyjne i upominki wręczyła Zastępca Burmistrza 
Katarzyna Nowakowska. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszego rozwoju!

Biskupiec na targach turystycznych
W dniach od 13 do 15 marca miasteczka Cittaslow, 
w tym także Biskupiec prezentowały się podczas XXI 
Targów Regiony Turystyczne - Na Styku Kultur, które 
odbyły się w Łodzi. Zgodnie z przewidywaniami miasta 

dobrego życia swoją ofertą przyciągnęły wielu zwie-
dzających. Potencjalni turyści uzyskali informacje o idei 
sieci Cittaslow, jak również zaczerpnęli wiadomości 
o ofercie turystycznej każdego z 14 miast prezentują-

cych się na targach. Miasteczka Cittaslow nie pierwszy 
raz uczestniczyły wspólnie w targach turystycznych. 
Przedstawiciele Biskupca promowali zalety turystycz-
ne miasta i gminy podczas Tour Salon Targi Regionów 
i Produktów Turystycznych w Poznaniu (2012 r.), XVIII 
Targów Turystyki i Wypoczynku Lato (2013 r.) w War-
szawie oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Glob 
w Katowicach (2014 r.)

Kobiety Sukcesu są wśród nas
Pani Teresa Kacperska – dyrektor Zespołu Szkół Wę-
gojskiego Stowarzyszenia Edukacji Lokalnej CEL i kie-
rownik Zespołu Regionalnego Węgojska Strużka, czyn-
na działaczka na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich 
i ich rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnego 
została wyróżniona 7 marca w Olsztynie na 17 Gali 
Kobiety Sukcesu. Wśród tzw. Złotej Dziesiątki Ko-
biet Sukcesu znalazły się te panie, które w minionym 
roku swoimi działaniami wyróżniły się na społecznym 
tle. Kapituła, składająca się z 13 znaczących osobowo-
ści regionu przyznała tytuł laureata m.in. Pani Teresie 
Kacperskiej. Pani Teresa jest także pomysłodawczy-
nią i organizatorką cyklicznej imprezy pn. Misterium 
Paschalne z Drogą Krzyżową (od 2005 r.), opiekunką 
i akompaniatorką chóru kościelnego Cantate Domino. 
Pani Kacperska została także w 2013 r., odznaczona 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa. Jej osiągnięcia zostały 
także docenione na lokalnej niwie gdzie uzyskała tytuł 
„Osobowości roku 2013” - przyznany przez Kapitułę 
„Sukcesów” na dorocznej biskupieckiej gali za osią-
gnięcia mające szczególny wpływ na rozwój społeczno-
-gospodarczy oraz promocję gminy i miasta Biskupiec 
w kraju, a nawet za granicą.

Statuetka „Lider Bezpieczeństwa” 
dla Waldemara Brzezińskiego

Prezydent Olsztyna uhonorował statuetką „Lider Bez-
pieczeństwa” Pana Waldemara Brzezińskiego- sekcyj-
nego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu 
podczas obchodów Światowego Dnia Obrony Cywil-
nej, który przypada dnia 1 marca.

Pan Waldemar Brzeziński w sposób szczególny wyróż-
nił się podczas akcji ratowniczej w dniu 8 marca 2014 
r. ratując tonącą osobę na jeziorze Kraks. Tego dnia ok. 
20 m od brzegu, w przerębli znajdował się mężczyzna 
pod którym załamał się lód. Mężczyzna był silnie wy-
chłodzony i nie miał sił na dalsze trzymanie się prze-
rębli. Sekcyjny Brzeziński w ubraniu wypornościowym, 
zabezpieczony linką ratowniczą udał się natychmiast 
do poszkodowanego. Z uwagi na kruchość lodu dotar-
cie ratownika było utrudnione, a próby wejścia na lód 
kończyły się jego załamywaniem. Mimo tego sekcyjny 
Brzeziński dotarł do osoby poszkodowanej i przytrzy-
mał poszkodowanego do czasu dotarcia pozostałych 
uczestników akcji ratunkowej.

Pan Waldemar Brzeziński jako ratownik dał swą po-
stawą przykład odpowiedzialnego zachowania, odwagi 
i świadomej postawy ukierunkowanej na ratowanie za-
grożonego życia ludzkiego. Serdecznie gratulujemy.

Urzędu Miejskiego 
w Biskupcu
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Wystawa Makro – świat 
widzialny i niewidzialny 

W Biskupiecki Domu Kultury odbyła się wystawa pn. 
„FOTOGRAFIA MAKRO ŚWIAT WIDZIALNY I NIE-
WIDZIALNY” autorstwa Pana Ferdynanda Sosnow-
skiego. Przez ponad miesiąc Mieszkańcy Biskupca mo-
gli podziwiać fotografie obrazujące mały wielki świat 
przez powiększające szkło obiektywu aparatu fotogra-
ficznego. Ferdynand Sosnowski, członek Związku Pol-
skich Fotografów Przyrody Okręg Warmińsko - Ma-
zurski, jest laureatem wielu konkursów fotograficznych. 
W 1996 r. zajął III miejsce w konkursie fotograficznym 

,, Wiosna 96” ,organizowanym przez „Kurek Mazurski”, 
w 1997 r. I miejsce w konkursie fotograficznym ,,Waka-
cje”, organizowanym przez „Nasz Mazur”, w 2007 r. III 

miejsce w konkursie makrofotografii Okręgu Warmiń-
sko-Mazurskiego, w 2008 r. I miejsce w konkursie ma-
krofotografii Okręgu Warmińsko–Mazurskiego.

Morsy rozgrzały wodę w jeziorze Dadaj
III Dadajowy Zlot Morsów przyciągnął na plażę Sło-
neczny Brzeg ulubieńców zimnych kąpieli. W sumie od-
wiedziły nas morsy z 25 miast. W tym roku w niedziel-
ny zimowy dzień 22.02 do wody weszło 356 osób-co 
w porównaniu do roku poprzedniego stanowi rekord 

(wówczas wykąpało się 250 osób)! Mówi się także, że 
jest to rekord wojewódzki. Przy okazji Zlotu odbył się 
II Dadajowy Bieg Morsów o puchar Burmistrza Biskup-
ca- tu spośród biskupczan bezkonkurencyjny okazał 

się Jakub Ołowski, a wśród kobiet pierwsza była Pani 
Marzena Olender. Pokonali oni 182 zawodników na 
10-kilometrowej trasie biegnącej od Słonecznego 
Brzegu przez centrum miasta z metą na Słonecznym 

Brzegu. Organizatorzy dla sympatyków i ciekawskich 
przybyłych nad jezioro Dadaj przygotowali całą masę 
atrakcji-był występ zespołu Skaner, pyszne jedzenie, gry 
i zabawy dla dzieci, pokaz strażacko-ratowniczy, taniec 

zumba oraz gorąca atmosfera. Można było także hono-
rowo oddać krew lub zostać potencjalnym dawcą szpi-
ku kostnego. Oj działo się, działo…
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Biskupiec na Salonie Samorządowym 
Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociń-
ski wręczył Burmistrzowi Biskupca Kamilowi Kozłow-

skiemu wyróżnienie za promowanie przedsiębiorczo-
ści oraz stworzenie specjalnych i preferencyjnych 

warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 
podczas Salonu Samorządowego, który został zorga-
nizowany z inicjatywy Pani Poseł Urszuli Pasławskiej 
w Olsztynie.

Biskupiec najlepszy z wiedzy o obronie cywilnej 
Anita Gach uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólno-
kształcącego ZS w Biskupcu zdobyła najwięcej punk-
tów w powiatowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy 
o Obronie Cywilnej. Anita Gach wraz z Sewerynem 
Drążkiem, również uczniem ZS w Biskupcu, będzie re-
prezentowała powiat olsztyński w finale wojewódzkim.

Niezapomniane ferie w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Biskupcu 

W tym roku nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Biskupcu postanowili zaoferować uczniom niezapo-
mniane ferie. Pan Dyrektor i wszyscy nauczyciele za-
proponowali uczniom szereg zajęć, aby nikt nie musiał 

się nudzić w domu, albo siedzieć przed komputerem 
i grać w gierki tracąc czas, wzrok i nerwy. Każdy znalazł 
coś dla siebie. Można było rozwinąć swoje pasje arty-
styczne, kulinarne, dostarczyć pożywki dla umysłu, do-
tlenić się na świeżym powietrzu, poprawić swoją kon-
dycję fizyczną, usprawnić swoje paluszki i przeżyć noc 

pełną atrakcji. Z tych niezwykle urozmaiconych zajęć 
skorzystało średnio około 70 uczniów. Zajęcia zaczy-
nały się o 9.00 i trwały do 13.00. Można było również 
zjeść obiad w szkolnej stołówce. Dzieci miały zapew-
nioną wszechstronną opiekę. Odbyły się takie zajęcia 
jak: fizyka dla smyka, kino w szkole, gry eko i matema-
tyczne, spotkania z bajką, różnorodne zajęcia sporto-
we, na których uczniowie mogli się wyszaleć i pod-
reperować kondycję. Duża część dzieci uczestniczyła 
w zajęciach kulinarnych, na których pieczono pizzę, 
gofry, robiono kanapki, soki owocowe, szaszłyki z owo-

ców i warzyw. Dla tych, którzy lubią zajęcia artystycz-
ne nauczyciele oferowali lepienie figurek z masy solnej 
i robótki ręczne. Chętni uczniowie mogli się nauczyć 
gry w brydża, w szachy oraz odbyć pierwsze lekcje gry 
na gitarze. Atrakcją był również kulig w okolicach Wę-
goja, na którym pieczono kiełbaski i wesoło spędzano 
czas na świeżym powietrzu. Duża grupka uczniów od-
była pieszą wycieczkę nad Dadaj, gdzie czekało na nich 
ognisko i pieczenie kiełbasek. 
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Dużą popularnością cieszyła się Zielona Noc w szkole. 
Pomoc w opiece nad dziećmi zaoferowali rodzice: p. I. 
Ochnio, p. Grzególska i p. P. Kubarewicz. Uczestnicy za-
jęć mogli zapoznać się z rodzajami bębnów, na których 
mogli zagrać dzięki uprzejmości p. Kubarewicza, ponad-
to grali w gry planszowe, odbyło się piżama party, gra 
w unihokeja i wspólna kolacja. 

Przez kilka dni uczniowie w sali gimnastycznej zapo-
znawali się z podstawami zumby - tańca zainspirowa-
nego połączeniem elementów tańców latynoamery-
kańskich oraz elementów fitness. W czwartek 5 lutego 
60 uczniów wyjechało na basen do Mikołajek wraz 
z opiekunami, przejazd autokarem był sponsorowany. 
Korzystali tam z różnych atrakcji dostępnych w Miko-
łajkach. Uczniowie nie mogli narzekać na nudę dzięki 
pomysłowości Grona Pedagogicznego SP nr 2 w Bi-
skupcu, którzy swój wolny czas poświecili dzieciom, 
aby mogły zdrowo i bezpiecznie spędzić ferie.

Świąteczne spotkanie z rodzicami
W Szkole Podstawowej nr 2 w Biskupcu odbyło się 
świąteczne spotkanie z rodzicami podsumowujące 
pierwsze półrocze. Spotkanie, które odbyło się 20 

stycznia miało niecodzienny przebieg. Aby podkreślić 
wyjątkowy nastrój, nauczyciele przygotowali świątecz

no - zimowy wystrój sali, ustawili stoliki, na których 
królowały świąteczne pachnące wypieki i owoce. 
W migocącym świetle lampionów i latarenek ucznio-
wie prezentowali swoje talenty. Klasy I-III przypomniały 
opowieść o Narodzeniu Jezusa i zaśpiewały piękne ko-
lędy. Potem sceną zawładnęli Kolędnicy w warmińskich 
strojach śpiewając wesołe pastorałki, tańcząc i strasząc 
zgromadzoną widownię kosą i widłami. Występy za-
kończył Marian Opęchowski grając na akordeonie zna-
ne kolędy. W sali panował naprawdę magiczny nastrój 
wyczarowany przez muzykę, światło świec i niesamo-
wite dekoracje.

Dzieci z wizytą u burmistrza
Dzieci uczestniczące w zimowisku zorganizowanym 
przez Biskupiecki Dom Kultury odwiedziły Urząd 
Miejski. Spotkały się z burmistrzem, który opowiedział 
o swojej pracy i zadaniach Urzędu. Dzieci z dużym za-
interesowaniem słuchały Pana burmistrza i brały czyn-

ny udział w spotkaniu. Wiele emocji wzbudziło zada-
wanie pytań burmistrzowi. Dzieci pytały m.in. o to czy 
burmistrz lubi piłkę nożną i kiedy powstawanie w Bi-
skupcu Mc Donald’s. Należy wspomnieć także, że dzie-
ci zaprezentowały bardzo dużą wiedzę o naszej gminie. 
Doskonale umiały wymienić miejscowości wchodzące 
w skład Gminy Biskupiec, wiedziały ilu jest radnych 
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oraz czym zajmuje się Skarbnik. Na zakończenie spo-

tkania, które odbyło się 4 lutego z udziałem Zastęp-

cy Burmistrza Pani Katarzyny Nowakowskiej wszyscy 

otrzymali słodki upominek i pamiątkowe kartki pocz-

towe podpisane przez burmistrza. 

Biskupiec współorganizatorem 
flagowego wydarzenia regionu!

Jan Żemajtys, wicestarosta olsztyński odebrał z rąk 

marszałka województwa certyfikat „Produkt Warmia 

Mazury” dla Warmińskiego Festiwalu Dziedzictwa Bro-

warniczego podczas spotkania, które miało miejsce 

29 stycznia w Olsztynie. Jak wszyscy wiemy Festiwal 

jest to cykliczna impreza organizowana w trzech war-

mińskich miastach: w Biskupcu, Olsztynie i Braniewie, 

gdzie istniały lub istnieją browary i silne tradycje zwią-

zane z warmińskim dziedzictwem browarniczym. Do 

tej pory odbyły się trzy edycje, ich organizatorem jest 

Powiat Olsztyński, a partnerami gmina Biskupiec, mia-

sto Olsztyn i Powiat Braniewski.

Bezpieczny lód = bezpieczne 
ferie w Gminie Biskupiec 

Z myślą o bezpieczeństwie młodych mieszkańców po-

wiatu olsztyńskiego na plaży Słoneczny Brzeg w Ru-

kławkach dnia 19 stycznia odbyły się działania profilak-

tyczne w ramach akcji „Bezpieczny Lód 2015”. Już po 
raz trzeci Gmina Biskupiec gościła uczniów ze szkół 
podstawowych z gmin Kolno, Jeziorany i Biskupiec. Po-
nad 700 dzieci zgłębiło tajniki zagrożeń jakie niesie za 

sobą nieodpowiedzialna zabawa na wodzie. Można było 
zobaczyć poduszkowiec policyjny, wyposażenie wo-

zów strażackich czy karetek pogotowia. Ciekawym 
był pokaz tresury psa policyjnego i nauka obrony przed 
agresywnym zwierzęciem. Leśnicy na swoich stoiskach 
mówili o bezpieczeństwie na terenach leśnych i o eko-
logii. Dzieci sprawdziły także nabytą wiedzę podczas 
zorganizowanych konkursów z upominkami. Dodatko-
wą atrakcją było ognisko, grochówka, kiełbaski i ciepłe 
napoje. „Jak pokazują statystyki, tego typu akcje, ma-
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jące na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym 
z zamarzniętymi akwenami wodnymi są idealną formą 
przekazu. Od 3 lat podczas ferii zimowych na terenie 
naszego powiatu nie było wypadków z udziałem dzieci 
i młodzieży-powiedział Burmistrz Biskupca Kamil Ko-
złowski - Myślę, że jest to duży sukces zarówno organi-
zatorów jak i pomysłodawców tej akcji”. 

Poseł z Biskupca! 
Od dnia 13.01 Urszula Pasławska jest posłem VII Ka-
dencji Sejmu RP. Podczas swojej pierwszej konferencji 
prasowej Pani Poseł przedstawiła krótko swój plan na 

nadchodzące miesią

Przed biurem poselskim al. Niepodległości 4a, od lewej:
Piotr Żuchowski, - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury,

Urszula Pasławska - Poseł na Sejm RP,
Kamil Kozłowski - Burmistrz Biskupca, Gustaw Marek Brzezin -

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ce kadencji i zapowiedziała współ-
pracę z samorządami, m.in. w postaci organizowania 
przez nią tak zwanych „salonów samorządowych”. 
19.01 w naszym mieście zostało otwarte biuro posel-
skie Urszuli Pasławskiej, na którym obecni byli m.in. 

Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kul-
tury, przewodniczący Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sylwia Jaskul-
ska Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazur-

skiego, przedstawiciele wojewody, burmistrzowie, radni 
powiatowi i miejscy oraz inni zaproszeni goście. Bur-
mistrz Biskupca Kamil Kozłowski w swojej wypowiedzi 
podkreślił ważność bliskiego sąsiedztwa biura i Urzędu 
Miejskiego oraz pogratulował pierwszej posłance z Bi-
skupca. Przypomnijmy, że w latach 2006-2012 Pani Ur-
szula Pasławska była wicemarszałkiem województwa 
warmińsko-mazurskiego, zaś w latach 2012-2014 spra-
wowała funkcję wiceministra Skarbu Państwa.

Biskupiec zebrał rekordową kwotę ponad 
26 tysięcy złotych dla WOŚP! 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Biskupiec także w tym 
roku włączył się w ogólnopolską akcję niesienia pomo-
cy potrzebującym w ramach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Od rana na ulicach naszego miasta 
trwała kwesta oraz inne wydarzenia towarzyszące. 
Można było zobaczyć jak w centrum miasta kąpieli za-

żywają Biskupieckie Morsy oraz przeżyć niezapomnia-
ne chwile podczas przejażdżki samochodem tereno-

wym ze Stowarzyszeniem Rasząg 4*4. Od godz. 15.00 
w Biskupieckim Domu Kultury trwały loterie, sklepik 
i charytatywne aukcje na rzecz WOŚP. Popołudnie 
upłynęło przy występach dzieci i młodzieży, a wieczór 
uatrakcyjnił występ zespołu Berkut z Olsztyna. Na za-
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kończenie zebrana publiczność mogła obejrzeć świa-
tełko do nieba, czyli pokaz fajerwerków. 

Udało się zebrać ogromną kwotę pieniążków i pobić 
wszelkie dotychczasowe biskupieckie rekordy. Dzię-
ki hojności naszych Mieszkańców oraz Mieszkańców 

Reszla, którzy w tym roku grali z nami, uzbieraliśmy 
kwotę 26 139,68 zł (w tym 1524 zł kwota od Miesz-
kańców Reszla).

Akcja z sukcesem „Przekaż Misia dla Rysia”! 
„Przekaż Misia dla Rysia” to akcja organizowana 
w gminie Biskupiec od 6 lat, a skierowana do dzieci 
potrzebujących z naszej gminy. Od listopada 2014 r., 
w Biskupieckim Domu Kultury zbierane były zabawki, 
książeczki, gry, słodycze i inne rzeczy, które mogłyby 
ucieszyć najmłodszych. Każdy mógł przynieść to co 

mogłoby wywołać uśmiech na twarzy dziecka. W dniu 
6 stycznia 2015 r. odbył się finał tej akcji – zabawa cho-
inkowa, podczas której Mikołaj wręczył 210 paczek za-
proszonym dzieciom. Organizatorami akcji pod patro-
natem Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego był 
Biskupiecki Dom Kultury oraz Caritas Biskupiec.

Wyróżnienie dla Pauliny Borzymowskiej 
W Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach 12.XII 
odbył się IV Wojewódzki Przegląd Kolęd, Pastorałek 

i Piosenek świątecznych. W kategorii solistów wystą-
piła uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu 

Paulinka Borzymowska z piosenką „Dziś wszystkim 
z nas Bóg narodzi się”, która za wykonanie tego utwo-
ru otrzymała wyróżnienie.

Jasełka
Jak co roku uczniowie ze Społecznej Szkoły Podsta-
wowej w Bredynkach pod czujnym okiem p. Joanny 
Dzikiej przygotowały wieczór wigilijny. W tym roku 
spotkanie, które odbyło się dnia 18 grudnia 2014 r. 
składało się z trzech części. W pierwszej części dzie-

ci zaprezentowały pastorałki i piosenki świąteczne, 
w drugiej części przedstawiono „Opowieść wigilij-
ną” na podstawie opowiadania K. Dickensa jednakże 
nie było tradycyjnych postaci Józefa, Maryi i Dzieciąt-
ka Jezus, ale konkretne przesłanie dotyczące radości, 
szczęścia, przyjaźni i dobroci. Na koniec w świetlicy 
szkolnej rodzice wraz z dziećmi oraz zaproszeni go-
ście mieli możliwość nabycia różnych ozdób i potraw 
wigilijnych przygotowanych przez Radę Rodziców.
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Takiego Świątecznego Jarmarku 
Biskupiec jeszcze nie widział... 

Mimo niesprzyjającej pogody w sobotnie przedpołunie 
Plac Wolności zapełnił się mieszkańcami i turystami, 
którzy przybyli by wspólnie radować się z nadcho-
dzącego magicznego czasu świąt Bożego Narodzenia. 
20 grudnia odbyły się występy przedszkoli, szkół oraz 
innych instytucji zlokalizowanych na terenie naszej 
gminy. Była także zumba w wykonaniu Pan Basi Łukaw-
skiej oraz występ zespołu Kaczki z Nowej Paczki. Tego 
dnia byli obecni także wystawcy w rekordowej ilości 
ponad 20, którzy przygotowali stoiska ze świątecznymi 
ozdobami i przysmakami wigilijnymi. Nikt nie opuścił 
centrum miasta z pustymi rękoma... Dzieciom szcze-

gólnie podobała się żywa Szopka Bożonarodzeniowa 
przygotowana przez Mieszkańców Stanclewa, w której 
oprócz tradycyjnych postaci Maryi, Józefa i pastuszków 
swoje miejsce znalazł także osioł i koza. Warmiński Jar-
mark Świąteczny Cittaslow nie mógłby się oczywiście 
odbyć bez Mikołajów, których w tym roku podczas im-
prezy kręciło się kilku…a każy z nich miał worki wy-
pełnione słodyczami.

Dodatkową atrakcją była obecność szczudlarzy oraz 
pokaz rzeźbienia w lodzie-coś czego jeszcze w Biskup-

cu nie było. Tradycyjnie impreza rozpoczęła się od 
przekazania światełka od ZHP i przemówień okolicz-
nościowych Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego 
i Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego Pani Sylwii Jaskulskiej, którzy zgodnie życzyli 
wszystkim zebranym wesołych świąt. Podczas jarmarku 

podsumowano konkurs polegający na utworzeniu naj-
dłuższego ekologicznego choinkowego łańcucha. W kil-
kudniową akcję włączyło się 14 jednostek w tym 

przedszkola, szkoły i PSOUU. Najdłuższy łańcuch wy-
konały dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
w Biskupcu i liczył on 2122 metry. Razem udało nam 
się stworzyć liczący ponad 9 km ekologiczny łańcuch! 
Wszystkie placówki biorące udział w tej inicjatywie 
otrzymały słodkie upominki. Poniżej zestawienie pod-
miotów biorących udział w akcji i ich wyniki: 

1. Przedszkole „Jacek i Agatka” (170 dzieci) 1000m
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2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (540 dzieci) 
2122m

3. Niepubliczne Przeszkole „Bajka” (44 dzieci) 
554m

4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa (71 dzieci) 
554m

5. Szkoła Podstawowa nr 3 (431 dzieci) 1248m
6. Zespół Szkół (70 osób) 237m
7. Szkoła Podstawowa w Borkach Wlk. (46 dzieci) 

232m
8. Szkoła Podstawowa w Bredynkach (90 dzieci) 

754m
9. Zespół Szkół w Czerwonce (200 dzieci) 400m
10. Zespół Szkół w Kobułtach ( 207 dzieci) 1462m
11. Zespół Szkół w Węgoju ( 132 dzieci) 130m
12. Gimnazjum nr 1 (340 osób) 30m
13. Liceum i Gimnazjum Katolickie (120 osób) 

800m
14. PSOUU (20 osób) 76m

Sesja Rady Miejskiej ze świątecznym akcentem 
Druga sesja nowej Rady Miejskiej, rozpoczęła się miłym 
akcentem. Do sali sesyjnej przybyła młodzież z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu z przepięk-
nym przedstawieniem wprowadzającym w świątecz-

ny nastrój. Występ zawierał szereg sekcji śpiewanych, 
elementy humorystyczne i dobre przesłanie na Nowy 

Rok. Szesnastoosobowa grupa Kolędników w składzie: 
Laura Głębocka, Ola Łada, Kornela Modzel, Oliwer 
Dawidczyk, Olek Brunkal, Martynka Banach i Wik-
toria Duba, Angelika Mojsa, Julia Markowska, Natalia 
Szulc, Ala Jadeszko, Sandra Archacka, Emilka Porniaw-
ska, Karinka Steffen, Gabrysia Zabielska i Weronika 
Kulesz przygotowana przez Ulę Radomską, Agnieszkę 
Didjurgeit i Jagodę Kołakowską zaprezentowała Hero-
dy, czyli krótkie widowisko kolędnicze osnute wokół 
losów Heroda- okrutnego władcy winnego „rzezi nie-
winiątek”. Warto wspomnieć, że tym przedstawieniem 
dzieci zajęły I miejsce podczas 20-tego Powiatowego 
Przeglądu Grup Kolędujących w Barczewie. 

„...i przyrzekam ci miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską...” Złote Gody w Biskupcu 

W Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w dniu 12 grudnia 
odbyły się uroczystości związane z nadaniem Meda-
li za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to 
nadawane jest przez Prezydenta RP parom małżeńskim 

z 50-letnim stażem. Wspomniane medale, legitymacje, 
listy gratulacyjne i kwiaty wręczył po raz pierwszy 
Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Wszystkim pa-
rom Burmistrz przekazał słowa uznania za wytrwa-
łość, wspólne lata zrozumienia i wzajemnego szacunku. 
W gronie odznaczonych znaleźli się Państwo: Jadwi-
ga i Bolesław Nizińscy, Hildegarda i Jan Elert, Natalia 
i Czesław Mierzwińscy, Cecylia i Zdzisław Chmielew-
scy, Maria i Tadeusz Jaskulscy, Janina i Jan Makowscy, Bo-
gumiła i Jan Brzostowscy, Maria i Wacław Dobrzańscy, 
Krystyna i Franciszek Klonowscy, Zofia i Kazimierz Ko-
ścielniak, Janina i Stefan Żęgota 

Świąteczny koncert w BDK 
Po raz kolejny w grudniu sala koncertowa Biskupiec-
kiego Domu Kultury stała się świadkiem muzycznych 
prezentacji uczniów biskupieckiej filii Powiatowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia. Tym razem motywem 
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przewodnim koncertu było poszukiwanie Św. Mikołaja. 
Przeważającą część repertuaru stanowiły kompozycje 
świąteczne oraz tematy z popularnych bajek. White 

Christmas i Chciałbym zostać Mikołajem zaśpiewał 
debiutujący tego wieczoru szkolny chór prowadzony 
przez Panią Marcelinę Gładysiak. Wystąpił także zespół 

wokalno-instrumentalny, tworzony przez uczniów ryt-
miki z klasy p. Aleksandry Konicz, prezentując wdzięcz-
ne: „Dzyń, dzyń, dzyń”. Na koncercie ponadto zapre-
zentowali się instrumentaliści: Olga Król, Bartosz 
Łakomy, duet fortepianowy: Paulina Borzymowska 
i Amelia Kwiatkowska, Karina Steffen, trio wioloncze-
lowe: Karina Steffen, Gabriela Opęchowska i Karolina 
Wojciechowska, Karolina Dajnowska, duet fortepiano-
wy: Oliwia Głoskowska i Wojciech Terech, Anna Grzy-
bowska, Natalia Jaśkiewicz, Marysia Kubarewicz, Oliwia 
Ciechacka, Zuzanna Leszczuk, Aleksandra Kula, Paulina 
Borzymowska i Julia Łach. 

Wspomnienie o Ireneuszu Iredyńskim 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie 
poświęcone Ireneuszowi Iredyńskiemu (1939-1985) – 
polskiemu prozaikowi, dramaturgowi, poecie, scenarzy-
ście, autorze tekstów piosenek oraz twórcy licznych 
słuchowisk radiowych, który przez pewien czas miesz-
kał w Bredynkach. Dnia 9 grudnia na zaproszenie przy-
jechała specjalnie do Biskupca dziennikarka Polskiego 

Radia Małgorzata Raducha, która nakreśliła postać tej 
wybitnej osoby, a kilka historii z jego życia opowiedzie-
li Państwo Pajek – przyjaciele nieżyjącego już twórcy. 
Podczas spotkania wystawiono przedstawienie przygo-
towane przez uczniów Gimnazjum w Czerwonce oraz 
Panią Danutę Tomczak pn. Krzesło-autorstwa Irene-
usza Iredyńskiego. Była to pouczająca bajka o mówieniu 
prawdy pochodząca z cyklu „Bajki nie tylko o smoku”. 

IV Wojewódzki Przegląd Kolęd 
i Piosenek Świątecznych Bartoszyce

W Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach 
odbył się IV Wojewódzki Przegląd Kolęd i Piosenek 
Świątecznych zorganizowany w dniach 4-5 grudnia. 
W konkursie wzięły udział dziewczęta z Zespołu Szkol-
no- Przedszkolnego nr 1 w Biskupiec w składzie Paulina 
Borzymowska, Aleksandra Król, Laura Głębocka oraz 
Aleksandra Łada, które tworzą zespół „Dwójeczka”. 
Dziewczynki wyśpiewały I miejsce piosenką „Gwiazdo 
świeć, kolędo leć”. 

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej 
Podczas I Sesji nowej Rady Miejskiej w Biskupcu 
1 grudnia radni złożyli uroczyste ślubowanie wg. słów 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować god-
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27 marca odbyła się uroczysta Gala Sukcesy 2014. Po 
raz 19 Burmistrz Biskupca spotkał się z Mieszkańcami 
by uhonorować tych, którzy swoimi działaniami wyróż-
niają się na niwie społecznej. Mimo, że to kolejna edycja 
celem jej odświeżenia wprowadzono kilka zmian ma-

jących na celu podniesienie rangi imprezy. Tradycyjnie 
wręczono statuetki w kategoriach nauka, kultura, sport 
i promocja, oraz nowej kategorii pn. krajobraz pełen 
możliwości-zmierzającej do wyróżnienia działań, które 
mają wpływ na estetyczny wizerunek miasta i gminy 
Biskupiec. Novum podczas Gali było wręczanie statu-
etek przez Pana Burmistrza i zaproszonych przez Nie-
go Gości. W tym roku Pani Agnieszka Jaszczak-biskup-
czanka, architekt krajobrazu i agroturystyki wręczyła 
statuetki w kategorii krajobraz pełen możliwości naj-
bliższej jej profesji, a w kategorii kultura uhonorowania 
osób dokonał Mariusz Bojarowicz-Prezes Zarządu Ra-
dia Olsztyn. Miłym akcentem uroczystości była wizyta 
Pana Marszałka Gustawa Marka Brzezina, który wyraził 
podziw dla biskupieckiej społeczności i wraz z Panem 
Kamilem Kozłowskim- Burmistrzem Biskupca wręczył 
statuetkę Osobowości Roku zaskoczonemu Panu Wie-
sławowi Borowskiemu. Dalej prezentujemy listę laure-
atów Gali Sukcesy 2014. 

W kategorii nauka wyróżnienie otrzymali: Karolina Jan-
czara wraz z nauczycielem Panem Maciejem Szczyglak, 
Karolina Duda oraz Stefan Nosek wraz z nauczycie-
lem Panią Grażyna Wojczuk. Brązowy Sukces odebrał 
Radosław Mojsa wraz z nauczycielem Panią Urszulą 

Radomską  i Panią Elżbietą Rutkowską, Srebrny Suk-
ces zdobyła Monika Chylak wraz z nauczycielem Panią 
Martą Szczyglak i Panią Elżbietą Cygarowską, a Złoty 
Sukces otrzymał Michał Król wraz z nauczycielem Pa-
nią Elżbietą Wierzbowską, Panią Katarzyną Ciemińską, 
Panią Martą Szczyglak i Panem Maciejem Szczyglak.

W kategorii kultura wyróżnienie otrzymali: Edyta 
Kumusińska wraz z opiekunem Panią Urszulą 
Radomską oraz Zespół teatralny DEBIUT w składzie:  
Anna Łokuciejewska, Szymon Ziętara, Ida Żabińska, 
Zuzanna Didjurgeit, Julia Duda, Piotr Janicki, Kacper 
Płoski, Oliwia Brzozowska, Głębocka Laura, Aleksandra 
Król, Magdalena Szal, Oliwia Kapuścińska, Alicja Figura, 
Maja Chodań – Lewandowska, Natalia Wójcicka, Piotr 
Wójcicki, Robert Maślankowski, Kornela Modzel, Joanna 
Turkot wraz z opiekunami Panią Grażyną Wojczuk 
i Panią Bożeną Pawłowską. Brązowy sukces odebrał 
zespół w składzie: Paulina Borzymowska, Aleksandra 
Król, Laura Głębocka, Aleksandra Łada i opiekun 

BISKUPIECKA NOC SUKCESÓW
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Pan Andrzej Garbino, Srebrny sukces zdobył Zespół 
Węgojska  Strużka, a Złoty Sukces otrzymał Zbigniew 
Golon wraz z opiekunem Panią Ewa Różańska-Turonek.

W kategorii sport wyróżnienie otrzymali: Dawid Bur-
czak, Dawid Łysak, Maciej Chodań, Aleksandra Stańczak, 
Mateusz Pachucki, Klaudia Kmiołek, Paweł Kostrub-
ski, zespół w składzie: Jan Lechowid, Alan Chachuła, 
Aleksander Brunkal, Brunkal Oliwier, Mateusz Karol, 
Tomasz Redzik, Maciej Pokojski, Filip Wojciechowski, 
Michał Wójcik, Maciej Pokropinski, Maksymilian Rzaski 

wraz z trenerami: Panem Andrzejem Korkuć i Panem 
Wiesławem Ziemak, drużyna w składzie: Zuzanna Wit-
kowska, Natalia Jaśkiewicz, Anita Kostrubska, Wiktoria 
Zielińska, Katarzyna Rybkiewicz, Aleksandra Król,Alicja 
Figura, Aleksandra Orłowska, Julia Olencka, Kornelia 
Rosa i opiekun Pan Andrzej Garbino, Igor Włodarczyk, 
drużyna w składzie: Marceli Łukasiak, Jakub Kałędek, 

Aleksander Okuniewski, Igor Lendzion, Mateusz Bał-
dyga, Filip Rawa, Kacper Brunkal, Michał Woronowicz, 
Mateusz Karol, Michał Wójcik wraz z opiekunem Panią 
Jolantą Okuniewską. Brązowy Sukces otrzymał Szymon 
Rekita, Srebrny Sukces zdobyła drużyna w składzie: 
Oliwier Brunkal, Mateusz Karol, Jan Lechowid, Tomasz 
Redzik, Seweryn Strzelec, Filip Wojciechowski, Michał 
Wójcik wraz z opiekunem Panem Zbigniewem Za-
stryżnym, a Złoty Sukces odebrała Marta Jaskulska

W kategorii promocja wyróżnienie otrzymali: Niefor-
malna Grupa Młodzieży „Ogień w Szopie” w składzie: 
Adriana Długińska, Izabela Woszczyło, Magdalena Dra-
mińska, Klaudia Cichowska, Dominika Walendziak, Es-
tella Trapszo, Patrycja Serafin, Katarzyna Kraśniewska, 
Piotr Pijewski, Patryk Kneć, Mariusz Rygielski, Mikołaj 

Abramowicz wraz z opiekunem Panią Justyną Kalkow-
ską, Pan Daniel Okuniewski Akademia Bramkarzy Go-
alkeeper Biskupiec Panowie Krzysztof Cieślak i An-
drzej Kodym oraz Pani Justyna Kalkowska.

W kategorii krajobraz pełen możliwości wyróżnienie 
otrzymali: Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba - Pan 
Prezes Miron Trochimczyk, Sołectwo Najdymowo 
- Sołtys Katarzyna Modlak, Starosta Olsztyński Mał-

gorzata Chyziak. Brązowy Sukces został przyznany 
Państwu Agnieszce i Bartoszowi Bukowskim, Srebrny 
Sukces otrzymał Pan Antoni Świokło Prezes Zarzą-
du Biwar Sp. z o. o. , a Złoty Sukces zdobyli Panowie 
Piotr Pachucki i Szczepan Kawiecki.
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nie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mo-
jej gminy i jej mieszkańców”. Na Burmistrza Biskupca 
został zaprzysiężony Kamil Kozłowski. Nowym prze-
wodniczącym Rady Miejskiej został Pan Tadeusz Szczer-
ba. 

Narodowe Święto Niepodległości 
W Biskupcu dnia 11 listopada tradycyjnie odbyły się 
uroczyste obchody Święta Niepodległości. Rozpo-
częły się mszą świętą w intencji ojczyzny, odprawioną 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Po mszy delega-

cje różnych biskupieckich środowisk złożyły wiązanki 
kwiatów pod pomnikami: Jana Pawła II i Poległym za Oj-

czyznę oraz 1945 powrót Warmii i Mazur do Macierzy. 
Ówczesna burmistrz Biskupca Elżbieta Samorajczyk, 
zwracając się do przybyłych przypomniała wydarze-
nia z 1918 roku, wagę patriotyzmu i bohaterstwa wal-
czących w obronie Ojczyzny. W tym dniu obecni byli 
również najmłodsi mieszkańcy Biskupca, którzy złożyli 
uroczyste przyrzeczenie harcerskie. 

Placówki oświaty mają również swój wkład w upamięt-
nienie wydarzeń z tamtych lat, np. w Niepublicznym 
Przedszkolu Jacek i Agatka odbyło się spotkanie pn. „Z 
patriotyczną nutą”, na którym dzieci, personel i rodzi-
ce przy dźwiękach gitary zaśpiewali wspólnie najpopu-
larniejsze pieśni żołnierskie i patriotyczne.

Z kart historii szkoły polskiej w Stanclewie 
W Biskupieckim Domu Kultury odbyło się spotkanie 
edukacyjno-kulturalne pn. „Polska Szkoła w Stanclewie 
1930-1939 i działalność jej nauczyciela Władysława Sta-
chowskiego”. Gościem głównym przybyłym na zapro-
szenie dnia 13 października, a zarazem prelegentem 
spotkania była Pani Władysława Stachowska-Dembecka 
z Poznania - dr nauk humanistycznych, wieloletni pra-
cownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także Poli-
techniki Poznańskiej, autorka ponad 200 publikacji na-
ukowych, w tym książki „Władysław Stachowski. Życie 
i działalność (1899-1986)” i córka dyrektora szkoły 
w Stanclewie. Podczas spotkania z licznie przybyłą mło-
dzieżą szkolną oraz mieszkańcami Biskupca Pani Wła-
dysława w sposób niezwykle ciekawy i emocjonalny 
przybliżyła słuchaczom trudną historię powstania 
i funkcjonowania szkoły polskiej w Stanclewie, a także 

opowiedziała o pracy swojego ojca w szkole. Towarzy-
szył temu multimedialny pokaz fotografii i dokumen-
tów związanych z tematem spotkania. Niespodzianką 
przygotowaną specjalnie na tę okazję, była obecność 
potomków uczniów stanclewskiej szkoły. Pani Włady-

sława wzięła także udział w obchodach Dnia Nauczy-
ciela w Społecznej Szkole Podstawowej w Bredynkach. 
Zaproszenie przyjął również Pan Ferdynand Sosnow-
ski, syn Ferdynanda jednego z pierwszych uczniów pol-
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skiej szkoły. Tegoroczny program uroczystości składał 
się z trzech punktów: uroczystej akademii, rozmowy – 
wywiadu z Panią Władysławą oraz posiłku na zakończe-
nie niecodziennego spotkania. Szkoła w tym dniu była 
pięknie przyozdobiona okolicznościowymi dekoracja-
mi, pięknymi cytatami i mini – galerią pamiątkowych 
zdjęć ukazujących życie i działalność Władysława Sta-
chowkiego. Upominkiem muzycznym była piosenka Ja-
rosława Kukulskiego „Życia mała garść” w wykonaniu 
Marty Macikowskiej. Ciekawostką jest to, że podkład 
muzyczny do piosenki szkoła dostała osobiście od Ada-
ma Sztaby(!).Potem wszyscy obejrzeli prezentację, któ-
ra była podróżą w czasie do Szkoły Polskiej w Stancle-
wie. Prezentacja przybliżyła klimat tamtych dni, życie 
i naukę w szkole polskiej w latach 1930 - 1939. Pamiąt-
kowe zdjęcia i wpisy do kroniki szkolnej uwieczniły do-
niosłe chwile, kolejną „małą garść życia”.

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Biskupiec 
13 października w Biskupieckim Domu Kultury odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Uczestniczyli w niej nauczyciele i pracownicy szkół 
z obszaru gminy. Obecna na spotkaniu Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasław-
ska odznaczyła zasłużonych pedagogów medalami Ko-
misji Edukacji Narodowej, nadawanymi przez Ministra 
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty 

i wychowania. Ówczesna burmistrz Elżbieta Samoraj-
czyk wręczyła nagrody Burmistrza Biskupca. Medale 
KEN odebrali: Urszula Dziąba, Andrzej Garbino, Ma-
rzena Kowsz, Janusz Szczawiński oraz Marzena Staszak. 
W czasie uroczystości uhonorowano także panie Bar-
barę Leonik, Elżbietę Rutkowską i Bożenę Rosińską, 
które medale KEN odebrały podczas spotkania w Ku-
ratorium Oświaty. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa 

artystyczna przygotowana przez dziewczęta z zespołu 
wokalnego Dwójeczka, Aleksandrę Kulę oraz uczniów 
i nauczycieli z Powiatowej Szkoły Muzycznej w Biskup-
cu. 

Biskupiecki szpital z certyfikatem
W Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu 
odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Akredyta-
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cyjnego nadawanego przez Ministerstwo Zdrowia. To 
już 4 takie wyróżnienie dla tej placówki. Placówka uzy-
skała 87% zgodność ze standardami jakości. To najwyż-
szy wskaźnik w województwie! Zaproszeni przez Dy-

rektora Szpitala 
Marka Pietrasa go-
ście podkreślali 
w swoich przemó-
wieniach wagę 
otrzymanego certy-
fikatu oraz rolę jaką 
odgrywa szpital 
w całym regionie. 
Dyrektor Marek 
Pietras docenił 
wkład pracowników 
w otrzymanie cer-
tyfikatu i zapewnił, 
że będzie dążył do 
tego, aby jakość 
usług była na jak naj-

wyższym poziomie. Szczególne wyrazy uznania wyraził 
Kamil Kozłowski ówczesny zastępca burmistrza Bi-
skupca wskazując na doskonale układającą się współ-
pracę szpitala z lokalnym samorządem. 

XI Jesienna Uczta w Szkole Podstawowej nr 2 
W ostatnią niedzielę września już po raz XI w Szkole 
Podstawowej nr 2 odbyła się Jesienna Uczta. Tradycyj-

nie rodzice uczniów szkoły oraz Przedszkola nr 5 przy-
gotowali stoiska z potrawami. Były ciasta, pierogi, gula-
sze, zupy, krokiety, placki, babeczki oraz wiele innych 
pyszności. Wszystko to w celu zakupu nowego, więk-
szego akwarium dla żółwia. Frekwencja jak zawsze do-
pisała. Uczniowie żegnali lato i witali jesień. W świetlicy 
działało „Medyczne Miasteczko” zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dwójeczka”, gdzie 
można było skorzystać z konsultacji lekarskich, zmie-

rzyć poziom cukru lub ciśnienie krwi. Boisko szkolne 
przez moment było torem wyścigowym. Przejażdżka 
quadem była dla wielu nie lada atrakcją. 

Piknik rodzinny w Jacku i Agatce 
z jabłkiem w roli głównej 

Przy sprzyjającej październikowej aurze odbył się pik-
nik rodzinny podczas którego został rozstrzygnięty 

konkurs zbiórki elektrośmieci. Największą ilość elek-
trośmieci zebrały grupy 4-5 latków i 6 latków. Piknik 
był okazją do przekazania wszystkim przedszkolakom 
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i rodzicom informacji o zdobytym Certyfikacie Zielo-
nej Flagi. Radość była ogromna i satysfakcja wielka 

z dobrze wykonanego zadania. Na pikniku można było 
skosztować pysznych polskich jabłek, zupy krem z so-
czewicy i smażonych placków z żurawiną i płatkami 
owsianymi. 

Wrześniowe wyróżnienie dla naszej wsi!
Konkurs „Czysta i piękna zagroda estetyczna wieś” 
organizowany jest od 1996 roku. Przyświeca mu słusz-
ny cel - mobilizacji mieszkańców wsi do poprawy wi-

zerunku swojej miejscowości. W roku 2014 przyszedł 
czas na docenienie starań mieszkańców wsi Dworzec, 
którzy otrzymali wyróżnienie za zmiany jakie dokonali 
w swoim otoczeniu. Przypomnijmy, że w ciągu 18 lat 
wsie z gminy Biskupiec były wielokrotnie odznaczane 
i wyróżniane: Biesowo dwukrotnie zajmowało pierw-
sze miejsce, w 2012 roku Wilimy znalazły się na najwyż-
szym podium, drugą lokatę zajmowały Bredynki i zno-
wu Biesowo; czwarte miejsce Mojtyny. A wyróżnień 
przez ten czas dla biskupieckich wsi było mnóstwo: 
trzykrotnie Węgój i Lipowo, dwukrotnie: Najdymowo 
i Kobułty; ponadto wyróżniano: Botowo, Biesowo, Ra-
sząg, Droszewo. 

Czwartkowe obiady u diabetyków 
Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków we współpracy 
z gminą Biskupiec zorganizowało we wrześniu spotka-

nie z cyklu „Czwartkowe Obiady u Diabetyków”. Ideą 
tych spotkań jest edukacja zdrowotna w przyjaznej at-
mosferze, wspólne gotowanie i degustacja smacznych 
i zdrowych potraw. Mistrzem ceremoniału był Dariusz 
Szada-Borzyszkowski, który wystąpił w roli króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Towarzyszył mu znany 
aktor Adam Zieleniecki. W harmonogramie spotkania 
znalazł się wykład prof. Danuty Pawłowskiej na temat 

„Gluten a cukrzyca”, natomiast swój występ artystycz-
ny zaprezentowała biskupczanka Aleksandra Kula. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość przebadania ci-

śnienia i poziom cukru we krwi. Główną część progra-
mu stanowił oczywiście pokaz sztuki kulinarnej w wy-
konaniu zaproszonych gości. 
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Zbliża się ku końcowi realizacja projektu „Razem do 
celu” o wartości prawie 2 mln złotych. To jedyny pro-
jekt z komponentem ponadnarodowym, który uzyskał 
dofinansowanie w 2012 roku. Zgodnie z założenia-
mi projektu wsparcie ma uzyskać 120 młodych osób,  
bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zaplanowano dla nich szereg działań aktywizujących 
i szkoleniowych- w tym celu wyremontowano nieużyt-
kowany parter budynku gimnazjum i utworzono tam 
Centrum Aktywizacji Młodzieży. Młodzież właśnie tu 
mogła całkowicie nieodpłatnie skorzystać z kursu:

- spawalniczego

- kosmetyczno-fryzjerskiego

- dla opiekunów osób starszych i dzieci

Dodatkowo przygotowano dla uczestników zajęcia 
z psychologiem, doradcą prawnym i zawodowym oraz 
pośrednikiem pracy i informatykiem-którzy razem 
tworzą grupę wspierającą i przygotowującą do podję-
cia zatrudnienia. W ramach projektu wyposażono salę 
w sprzęt fitness, utworzenie siłowni i sali muzycznej. 

Wszystkie te działania prowadzone przez Gminę Bi-
skupiec w ramach projektu mają na celu przedstawie-
nie kompleksowej oferty dla młodych ludzi zwiększając 
tym samym szansę na znalezienie pracy. Młodzi ludzie 
podczas tej ostatniej edycji będą mieli niebywałą moż-
liwość spotkania się z niemieckimi przedstawicielami 

pracodawców, którzy w dniach 17-22 kwietnia 2015 
r., będą gościć w Gminie Biskupiec w ramach wizyty 
studyjnej. 

P r z y p o m i n a j ą c 
należy dodać, że 
uczestnicy pro-
jektu „Razem 
do celu” otrzy-
mują certyfikaty 
w trzech językach 
polskim, angielskim 
i niemieckim, które 
są honorowane na 
terenie całej Unii 
Europejskiej. 

W ramach projek-
tu zaplanowano 
także 6 wizyt stu-
dyjnych - 3 w Pol-
sce i 3 w Niem-
czech. Na tą chwilę 

10 osobowa delegacja niemiecka odwiedziła nasze mia-
sto 2 razy tak samo jak polska delegacja ekspertów 
gminę Bramsche. Celem tych wizyt jest przejmowanie 
dobrych praktyk dot. pracy z młodymi ludźmi zagrożo-
nymi wykluczeniem społecznym oraz stworzenie pilo-
tażowego programu pośrednictwa pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. 

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmoc-
nienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

RAZEM DO CELU
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Specjalna Strefa Ekonomiczna 
przyciąga inwestorów 

Specjalna Strefa Ekonomiczna istnieje w Biskupcu od 
2013 r. Dotychczas Gmina Biskupiec sprzedała 4 dział-
ki. Wszystkie firmy (m.in. z branży drzewnej i rolniczej) 
zadeklarowały rozpoczęcie działalności w 2015 lub 
roku następnym. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są 

przy skrzyżowaniu dwóch dróg tranzytowych nr 57 
i 16 i są one w pełni uzbrojone.

Oznakowanie obiektów zabytkowych Biskupca 
W mieście można dostrzec kolejne nowe tablice histo-
ryczne obrazujące metamorfozę jaką przeszło miasto 
na przestrzeni dziejów. Przedstawiają on przedwojenną 
architekturę Biskupca wkomponowaną w rzeczywi-
ste ujęcia. Wniosek o dofinansowanie montażu tablic 
został złożony w ramach Lokalnej Grupy Działania 
Południowa Warmia i jest kontynuacją akcji rozpoczę-
tej w ubiegłym roku. Tym razem projekt rozszerzono 
o oznakowanie charakterystycznych budynków miasta, 
na których zamieszczono tabliczki z informacją o bu-
dynku w języku polskim, angielskim i niemieckim wraz 
z qr-kodem pozwalającym na uzyskanie rozszerzonej 
informacji o obiekcie, za pośrednictwem dostępnej 
w telefonie aplikacji.  Aby móc korzystać z kodów QR 
trzeba mieć zainstalowane na telefonie/tablecie itp. po-
wszechne oprogramowanie. 

Na terenie miasta umieszczono 8 wyżej wymienionych 
tabliczek. Znajdują się one na budynkach: 

• Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Liszewskie-
go, przy al. Niepodległości 

• dworca kolejowego 
• obecnego Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Mi-

kołaja Kopernika, przy ul. Ludowej 
• Starej Kaflarni, przy ul. Wojska Polskiego 
• dawnych koszar wojskowych 
• obecnego Urzędu Miejskiego, przy al. Niepod-

ległości 
• Starego Ratusza przy ul. Pionierów 
• obecnej Księgarni, przy ul. Floriańskiej 

Szersze informacje dostępne są na stronie:  
http://www.historia.biskupiec.pl

W ramach projektu opracowano także pocztówki od-
zwierciedlające treści z tablic, które są dostępne nieod-
płatnie w Urzędzie Miejskim oraz ulotki informacyjne 

wraz z mapą Biskupca, na której zaznaczono lokalizację 
tablic. Zainteresowani mogą je otrzymać w Urzędzie 
Miejskim, Informacji Turystycznej, DPT „Sorboma”, Bi-
bliotece Miejskiej i BDK. 

Galeria Ziemi Biskupieckiej 
Celem utworzenia pierwszej w naszej gminie galerii 
było zgromadzenie w jednym miejscu eksponatów, fo-
tografii i przedmiotów obrazujących zmiany, jakie za-
szły na przestrzeni dziesięcioleci w naszym mieście 

INWESTYCJE
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i jego okolicach. Galeria powstała dzięki realizacji pro-
jektu finansowanego ze środków własnych Gminy Bi-
skupiec oraz dofinansowaniu w kwocie 25 000 zł w ra-
mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Osoby chętne do oglądania zgromadzonych ekspo-
natów powinny zgłaszać się do Biskupieckiego Domu 
Kultury lub Domu Pracy Twórczej „Sorboma”.

Nowe wozy strażackie 
W zeszłym roku dwie jednostki OSP z gminy Biskupiec 
otrzymały kluczyki do nowych wozów strażackich. Sa-

mochody marki Renault Midlum GBA 2,5/16 otrzyma-
ły OSP Bredynki i OSP Kobułty. Środki finansowe na 

ich zakup pochodziły ze środków unijnych z Konkursu 
01/14/6.2.2 w ramach Osi priorytetowej 6 Środowisko 
przyrodnicze Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed 
zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.2 
Bezpieczeństwo ekologiczne. Całkowity koszt projek-
tu pn. Zakup nowoczesnych samochodów bojowych 
dla OSP Bredynki i OSP Kobułty wyniósł 1 401 840,00 
zł z czego dofinansowanie wyniosło 1 132 204,80 zł, 
wkład finansowy gminy wyniósł 269 635,20 zł.

Inkubator przedsiębiorczości w Biskupcu 
Inkubator przedsiębiorczości rozpocznie funkcjo-
nowanie już w tym roku przy ul. Armii Krajowej 1. 
W Urzędzie Miejskim przyjmowane są deklaracje za-
interesowania wynajmem pomieszczeń biurowych od 

małych i średnich przedsiębiorstw nowopowstałych 
lub istniejących maksymalnie 3 lata oraz osób pragną-
cych podjąć działalność gospodarczą w szczególności 
z terenu Gminy Biskupiec oferujących usługi na lokalny 
rynek. Są już pierwsi zainteresowani. Całkowita kwo-
ta inwestycji szacowana jest na ponad 1 mln złotych 
z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
wyniosło ponad 858 tysięcy.

Siłownia plenerowa „pod chmurką”
Moda na infrastrukturę sportową dotarła w zeszłym 
roku do Biskupca. Udało się pozyskać prawie 38 500 zł 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Zakupiono i zamontowano w Parku Miej-

skim 7 urządzeń siłowni plenerowej: 5 podwójnych i 2 
pojedyncze. Urządzenia zostały trwale połączone 
z gruntem. Zamontowana została także tablica z regu-
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laminem. Od strony stadionu miejskiego teren siłowni 
został ogrodzony oraz nasadzona została zieleń.

Plac zabaw „Tęczowe podwórko”
Na jednym z większych biskupieckich osiedli zlokalizo-
wanych przy al. Broni zakupiono i zamontowano urzą-

dzenia zabawowe. Do dyspozycji dzieci zostały oddane 
huśtawki, karuzele, koguciki, słoniki i inne urządzenia. 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników 
placu zabaw cały teren ogrodzono. Wartość inwestycji 

to prawie 40 tysięcy złotych z czego dofinansowanie 
wyniosło 25 000 zł.

Plac zabaw w Węgoju
W ramach działań związanych z poprawą estetyki miej-
scowości zakupiono atestowany sprzęt na plac zabaw 
dla dzieci. Za kwotę prawie 13 tysięcy złotych ( 10 
tysięcy zł dofinansowania z programu „Aktywna wieś 
Warmii, Mazur i Powiśla”) zakupiono huśtawki, sprę-

żynowce, zjeżdżalnie, przeplotnie łańcuchową, drabin-
kę krzyżakową. Postawiono także tablicę do rysowania 
kredą wykonaną przez lokalną społeczność.

Przebudowa ulicy Okrężnej wraz 
z infrastrukturą podziemną w Biskupcu

Na koniec grudnia 2014 r.,  dobiegły końca prace zwią-
zane z wymianą sieci kanalizacji deszczowej, wodocią-
gowej i wymianą linii oświetlenia drogowego. Wykona-
no 3450 m2 nawierzchni drogi wraz ze zjazdami oraz 
1382 m2 chodników. Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 898 768,89 zł.

Droga w Sadowie
Mieszkańcy tej prawie 200 osobowej miejscowości od 
października ubiegłego roku mogą korzystać z prze-
budowanej drogi. Dotychczasowy nawierzchnie na 
odcinku ponad pół kilometra zastąpiła nawierzchnia 
asfaltowa. Inwestycja kosztowała 200 tysięcy z czego 
dofinansowanie z budżetu województwa wyniosło 80 
tysięcy złotych.
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Przebudowa układu komunikacyjnego 
w centrum miasta

Zbliża się ku końcowi realizacja jednej z większych in-
westycji gminnych o całkowitej wartości prawie 4 mln 
złotych i dofinansowaniu rzędu ponad 2,5 mln złotych. 
W ramach podjętych działań zakończono już prace po-
legające na:

• przebudowie ulicy Warmińskiej, Syreny, Szpitalnej,
• przebudowie zaplecza ul. 1 Maja, ul. Krasińskiego.

W trakcie prac jest jeszcze budowa parkingu przy ulicy 
Syreny składającego się ze 110 stanowisk parkingo-
wych, w tym 12 dla osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do po-
wstrzymania degradacji technicznej i estetycznej te-
renów ścisłego centrum Biskupca, przy jednoczesnym 

podniesieniu prestiżu miasta, likwidacja barier architek-
tonicznych dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, ułatwienie dostępu do 
punktów usługowych i handlowych oraz zwiększenie 
liczby miejsc parkingowych.

Modernizacja oświetlenia Nasy, 
Nowe Marcinkowo

Zakończyły się prace polegające na modernizacji 
oświetlenia w miejscowościach Nasy i Nowe Marcin-
kowo. Postawiono słupy, wykonano przyłącza kablo-
we niskiego napięcia o długości odpowiednio 16 i 14 
metrów oraz wybudowano linię kablową oświetlenia 
drogowego o długości kolejno 216 i 271  metrów. 
Zmodernizowano także liczniki. Wartość inwestycji to 
prawie 50 tysięcy złotych.

Modernizacja budynku Biblioteki
Długo wyczekiwana modernizacja pięknego, zabytko-
wego obiektu przy al. Niepodległości została zrealizo-
wana. Wykonano remont elewacji, schodów, stolarki 

zewnętrznej, balkonów i balustrad za kwotę prawie 
480 tysięcy złotych. Do wykonania pozostała jeszcze 
elewacja od strony ul. M. Reja.

Biskupiecki Browar
To o czym pisaliśmy we wrześniowym wydaniu biu-
letynu stało się faktem. Trwa remont browaru i prace 
przygotowawcze do uruchomienia produkcji złociste-
go napoju. Po 17 latach biskupiecki browar na nowo 
odzyska swój dawny blask. Przypomnijmy, że obecnym 
właścicielem biskupieckiej perełki od zeszłego roku są 
Browary Regionalne Jakubiak-polski producent piwa 
i napojów słodowych. Jej właścicielem jest Marek Ja-
kubiak, do którego należą browary: Ciechan, Lwówek, 
Bojanowo i Tenczynek. 
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SPORT

Biskupiecki sport
O tym, że Biskupiec to miasto sukcesów sportowych 
przekonywaliśmy wielokrotnie zarówno na łamach 
Biuletynu jak i stron internetowych. 

W ostatnim czasie prym wiodą nasi kolarze. O ich suk-
cesach można by już śmiało napisać obszerną książkę. 
Jak zawsze nie odpuszcza Szymon Rekita - złoty me-
dalista Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na 
czas, zdobywca I miejsca w Pucharze Świata „Trofeo 
Paimex” we Włoszech i III miejsca w Pucharze Świata 
„ Karpacki Wyścig Kurierów” na szosach Polski i Sło-
wacji. Nasz członek kadry narodowej, który obecnie 
przebywa we Włoszech przygotowując się do nowego 
sezonu. Marta Jaskulska zdobywczyni złotego meda-

lu w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym, 
w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w jeździe in-
dywidualnej na czas w Darłowie i dwóch złotych w Mi-
strzostwach Województwa w wyścigu szosowym ze 
startu wspólnego i w jeździe indywidualnej na czas. 
Stanęła także na najwyższym podium podczas Pucharu 
Polski w kolarstwie przełajowym w miejscowościach: 
Kozie Głowy k. Częstochowy, Szczekociny, Bieghnów, 
Ełk, Białystok, Zielona Góra. Do góry pnie się także 
Dawid Burczak z takimi sukcesami jak: złoty medal 
w Mistrzostwach Województwa w jeździe indywidu-
alnej na czas, I miejsce w Mistrzostwach wojewódz-
twa  w wyścigu szosowym  ze startu wspólnego, IV 
miejsce w Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski 
w Sobótce k/Jeleniej Góry, I miejsce w Pucharze Polski 
w kolarskich Przełajach w Ełku i II miejsce w Pucha-
rze Polski  w kolarskich w przełajach w miejscowości 
Kozie Głowy k/ Częstochowy. Nie można zapomnieć 
także o sukcesach Macieja Chodań-który wywalczył 
I miejsce złoty medal w Mistrzostwach Makroregionu 
w jeździe na czas dwójkami, Aleksandrze Stańczak 

zdobywczyni m.in. I miejsca w Mistrzostwach Polski 
w jeździe drużynowej na czas w kolarskich tande-

mach oraz Mateuszu Pachuckim zdobywcy 2 zło-
tych medali w Mistrzostwach Województwa w jeździe 
indywidualnej na czas i w wyścigu ze startu wspólne-
go. Sukcesy odnoszą także Łysak Dawid, Kostrubski 
Paweł, Kmiołek Klaudia, którzy mogą się pochwalić 
I miejscem (każdy w swojej kategorii) w VIII Między-
narodowy Wyścig Kolarski MTP o Puchar Burmistrza, 
Wójta i Startosty, który odbył się w Bartoszycach. Na 
zakończenie sezonu kolarze spotkali się tradycyjnie na 
Podlasiu, gdzie Dawid Łysak wywalczył I miejsce, ale to 
nie koniec sukcesów. Na koniec przypomnijmy, że Pa-
weł Kostrubski został powołany przez selekcjonera 
kadry juniorów do reprezentacji kraju na mistrzostwa 
świata.

Strażacy z naszej gminy również mogą pochwalić się 
kondycją sportową bowiem 13 września wywalczyli 
pierwsze miejsce w V Zawodach Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego. Brawo OSP 
Kobułty. 

Biskupiec od lat szczyci się także wiedzą z zakresu 
obrony cywilnej. Podczas zorganizowanej przez Wy-
dział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego War-
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mińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsz-
tynie we wrześniu 2014 r., XVIII Wojewódzkiej 

Spartakiady Drużyn Sanitarnych OC zawodnicy z Bi-
skupca zdobyli II miejsce. Wiedzą w tym zakresie może 
się pochwalić także Anita Gach uczennica klasy trzeciej 
Liceum Ogólnokształcącego ZS w Biskupcu, który zdo-
była najwięcej punktów w powiatowych eliminacjach 
Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Anita Gach 
wraz z Sewerynem Drążkiem, również uczniem ZS 
w Biskupcu, będzie reprezentowała powiat olsztyński 
na finale wojewódzkim. 

Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy 
w Olsztynie ogłosił wyniki współzawodnictwa spor-

towego szkół podstawowych w województwie war-
mińsko- mazurskim. Uczniowie SP2 w Biskupcu zajęli 
w tej klasyfikacji bardzo wysokie 12 miejsce na 245 
szkół sklasyfikowanych z naszego województwa. Byli 
tym samym najwyżej sklasyfikowaną szkołą z naszego 
powiatu. 

Nieustająco głośno jest także o Piotrze Kuli-naszym 
nieocenionym olimpijczyku…który w ostatnim czasie 
wywalczył trzecie miejsce w Finn Midwinter Cup na 

Florydzie i zajął dwunaste miejsce w Finale Pucharu 
Świata w Abu Dhabi. Ostatnim sukcesem Piotra jest 6 
miejsce na Andalusian Olympic Week.

XVIII Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego 
W niedzielę 15 lutego w restauracji „Stara Kaflar-
nia” w Biskupcu odbył się XVIII Ogólnopolski Turniej 
Brydża Sportowego o puchar Burmistrza Biskupca 

Kamila Kozłowskiego. W dwóch turniejach uczestni-
czyło 78 zawodników (39 par). W pierwszym Turnieju 
Par zwycięską parą zostali Panowie Wróblewski Janusz, 
Michalczyk Krzysztof, II miejsce zajęli Mielczarek Le-
szek, Wrześniowski Wojciech, a III wywalczyła para 
Olczak Andrzej, Ostapczuk Robert, IV para mieszana 
Danuta Hocheker, Mirosław Cichocki. W drugim tur-
nieju zwyciężyła para Grzegorz Deptuła, Makatrewicz 
Mirosław, II miejsce zajęli Pakuła Krzysztof, Klepacki 
Marek, III miejsce Wojtecki Arkadiusz, Zieliński Roman, 
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Wrześniowski Wojciech, Mielczarek Leszek. W klasy-
fikacji długofalowej (po dwóch turniejach) I miejsce 
wywalczyła para Wojciech Wrześniowski, Leszek Miel-

czarek, II Grzegorz Deptuła, Makarewicz Mirosław, a III 
Wojtecki Arkadiusz, Zieliński Roman. Turniej uroczy-
ście otworzył Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, 
a puchary na zakończenie turnieju wręczała Katarzyna 
Nowakowska-Zastępca Burmistrza. Sędzią głównym 
turnieju był Pan Janusz Rogowski.

Od 8 lat w naszej gminie z powodzeniem organizowa-
na jest Biskupiecka Liga Halowej Piłki Nożnej Futsal. 
Impreza, która rokrocznie przyciąga ok. 40 drużyn skła-
dających się z 15 osób. „Jest to jedna z większych lig 
w Polsce-jak zapewniaj organizatorzy Krzysztof Cie-
ślak i Andrzej Kodym-która co roku przyciąga do Bi-
skupca miłośników futbolu”. Grają w niej drużyny z ca-
łego powiatu olsztyńskiego. Liga trwa od listopada do 
końca lutego, a rozgrywki przyciągają całą rzeszę kibi-
ców. Rozgrywki między drużynami odbywają się w hali 

sportowej na terenie byłej jednostki wojskowej i pa-
tronuje jej rokrocznie Burmistrz Biskupca. W zeszłym 
tygodniu odbyło się jej uroczyste zakończenie. Puchary 

i medale wręczał Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski 
oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Kaczmarczyk. Najlepszą 

drużyną I ligi oka-
zała się drużyna 
Tęcza Bombastic, II 
ligi drużyna LZS 
Rasząg, a w katego-
rii Oldboy najlep-
szą drużyną 
okrzyknięto ZPK 
Tygrys. Wśród naj-
lepszych strzelców 
wyróżniono: M. 
Kozikowski (Tygry-
sy), M. Romańczuk 
(Zebra) i J. Nowa-
kowski (Bomba-
stic).

Dziewczynki z SP2 znowu biegają 
Po dwumiesięcznym okresie przygotowawczym i od-
poczynku od startów dziewczęta z Dwójeczki przy-
stąpiły do sezonu startowego. 21 lutego wzięły udział 

w piątym już biegu z cyklu City Trail Junior w Olsztynie 
nad jeziorem Długim. Przy pięknej pogodzie dziewczę-
ta ruszyły do biegu na dystansie 1300 m. Miło jest nam 
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poinformować, że w kategorii D3 (rocznik 2001 i 2002) 
Aleksandra Król zajęła II miejsce, III miejsce Alicja Figu-
ra, VIII miejsce Aleksandra Orłowska. Warto również 
wspomnieć, iż dziewczęta zostały dostrzeżone przez 
trenerów i dostały propozycje dalszej nauki w Olsz-
tynie oraz trenowania w klubie. Po kilkunastogodzin-
nym odpoczynku po starcie w City Trail dziewczęta 

z Dwójeczki przystąpiły do rywalizacji w Biegu Mor-
sów na dystansie 10,6 km. Reprezentacje Dwójeczki 
tworzyły dziewczęta A. Król, A. Figura, A.Orłowska, Syl-
wia i Sara Dobrzyńskie. Dziewczęta po raz pierwszy 
wystąpiły w kategorii open i biegły na tak długim dy-
stansie w profesjonalnym biegu z dorosłymi. Miło jest 
nam poinformować, że wszystkie dziewczęta ukończyły 
bieg w bardzo dobrej formie. Natomiast dziewczęta 
trenujące pod okiem p. Andrzeja Garbino wybiegły su-
per „życiówki”. Dziewczęta w kategorii open wśród 
startujących kobiet zajęły odpowiednio 10 miejsce Ala 
Figura z czasem 53,49, 11 miejsce - Ola Król z cza-
sem 53,48, 12 miejsce - Ola Orłowska z czasem 54,16. 
W dniu 8.03.2015r. w Kurzętniku odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych. W zawodach 
wzięła udział reprezentacja SP 2 w składzie: Aleksandra 
Król, Alicja Figura, Aleksandra Orłowska wraz z opie-
kunem p. Andrzejem Garbino. Przy pięknej pogodzie 
dziewczęta wystartowały na dystansie 800 m. Dziew-
częta zdobyły dwa medale- srebrny za II miejsce dla 
Aleksandry Król a brązowy za III miejsce dla Alicji Fi-
gura.

LZS Biskupiec w czołówce
12 marca w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie podsumowano poprzedni sezon w War-
mińsko-Mazurskim Zrzeszeniu LZS. Oprócz sprawoz-
dania z działalności uhonorowano 10 najlepszych gmin, 
które zebrały najwięcej punktów we współzawodnic-
twie sportowym. Gmina Biskupiec uplasowała się na 
wysokim 4 miejscu!  Na terenie województwa war-

mińsko-mazurskiego funkcjonuje około 250 organiza-
cji związanych z LZS, które zrzeszają ponad 15 tysięcy 
członków. Gratulujemy!! Podczas spotkania uhonoro-
wano również kluby, które obchodzą okrągłe jubile-
usze, a wśród nich Warmię Biskupiec, która istnieje już 
od 40 lat.

Samorządowcy grali w piłkę w Mrągowie
Mrągowo w dniach 14-15 marca gościło drużyny ze 
strefy północno-wschodniej, które walczyły o awans 
do finału XIX Mistrzostw Polski Pracowników Samo-
rządowych w halowej piłce nożnej w Brennej. W elimi-
nacjach udział wzięło piętnaście drużyn w dwóch kate-
goriach, a rywalizacja w trakcie meczy między 
drużynami była bardzo zacięta i emocjonująca. Bisku-

piec w tym roku także wystawił drużynę, która w koń-
cowej rywalizacji zajęła 5 miejsce. Wśród zawodników 
obok Rafała Ocias, Mariusza Zbrzeskiego, Marka Czar-
nockiego, Mirosława Wołyniec, Piotra Andruszkiewicza, 
Piotra Sznar, Andrzeja Dempskiego, Karola Łacha wy-
stąpił także Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.

Urzędu Miejskiego 
w Biskupcu

Biuletyn 
Informacyjny 



31

„Treningi mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” 

Projekt obejmował 7 spotkań mieszkaniowych odbywających się podczas weekendów w okresie od 1.09.2014 

roku do 31.12.2014 roku. W spotkaniach wzięły udział osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w wieku od 15 do 60 lat.

Zadaniem przewodnim spotkań było nabycie oraz rozwinięcie posiadanych umiejętności niezbędnych do sa-

modzielnego funkcjonowania, w tym kompetencji komunikacyjnych, umiejętności współpracy i współdziałania, 

organizacji czasu wolnego oraz pełnienia różnych ról społecznych. W celu nauki organizacji oraz twórczego 

i aktywnego spędzania czasu wolnego, podczas każdego treningu przeprowadzono warsztaty artystyczne. Dodat-

kowo aby zaktywizować i zintegrować społecznie uczestników spotkań zorganizowano m.in. wyjścia grupowe do 

kawiarni lub restauracji, wyjazdy do kina, wyjazdy na basen, wyjścia do sklepów. W ramach projektu nawiązano 

współpracę z wolontariuszami, którzy byli odpowiedzialni za pomoc w prowadzeniu zajęć oraz udzielanie wspar-

cia osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu 

Województwa Warmińsko- Mazurskiego ze środków PFRON. 

Biskupiecki Klub Sportowy „Tęcza”

Zmiany w strukturach Biskupieckiego Klubu Sportowego „Tęcza” zaszły podczas ostatniego zebrania, które 

odbyło się dnia 24 marca 2015 r. Coroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze poświęcono zagadnieniom wy-

borczym oraz przedstawieniu wyników za ubiegły rok. Nowym Prezesem Zarządu został wybrany Pan Andrzej 

Łukaszewski, znany wszystkim jako Prezes Zakładu Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. w Biskupcu. Plany no-

wego Prezesa i Zarządu są dość ambitne bowiem w pierwszej kolejności planowane jest utworzenie Akademii 

Piłkarskiej, która zajmie się szkoleniem 6 grup dzieci i młodzieży (od najmłodszych do juniorów). Działacze posta-

wili sobie także za cel powrót BKS Tęcza do IV ligi. Prezesowi i Zarządowi życzymy powodzenia.

Nasz olsztyniak na terenie gminy Biskupiec jest kolportowany co czwartek do nw. punktów. 

1. Urząd Miejski

2. Biskupiecki Dom Kultury

3. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza

4. Dom Pracy Twórczej Sorboma

5. Supermarket Tesco

6. Sklep Zebra przy ul. Ludowej

7. Sklep Żabka przy pl. Wolności

8. Sklep spożywczy na terenie byłej Jednostki Wojskowej

9. Polo Market-CH Karuzela

10. Restauracja na Rynku

11. Pensjonat Słoneczny Brzeg (w sezonie letnim)

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza dnia 15.05 i 31.12 Urząd Miejski w Biskupcu będzie nieczynny. Powyższe 

dni zostały wyznaczone jako dni dodatkowo wolne od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę.




