
7 marca w Olsztynie odbyła
się już po raz 17 Gala Kobiet
Sukcesu Warmii i Mazur.
Wśród tzw. złotej dziesiątki
kobiet sukcesu znalazły się te
panie, które w minionym roku
swoimi działaniami wyróżniły
się na społecznym tle. Kapi-
tuła, składająca się z 13 zna-
czących osobowości regionu
przyznała tytuł laureata Tere-
sie Kacperskiej – pani dyrek-
tor Zespołu Szkół Węgojskie-
go Stowarzyszenia Edukacji
Lokalnej CEL i jednocześnie
kierownikowi zespołu regio-
nalnego Węgojska Strużka.
Postaci Pani Teresy nikomu
nie trzeba przedstawiać. To
wyjątkowa osoba, pełna pasji
i zaangażowania. Pomysło-
dawczyni i organizatorka wie-
lu akcji, skupiająca wokół sie-
bie ludzi chętnych do działań

na rzecz innych. Praca spo-
łeczna to dla niej „chleb po-
wszedni”. Dzięki jej działal-
ności niewielka miejscowość,
jaką jest Węgój, zyskała nowe
oblicze i charyzmę. Ponadto
wieś stała się znaczącym ośrod-
kiem krzewiącym warmińską
kulturę i tradycję.  – Od kilku
lat mieszkanki i działaczki
gminy Biskupiec są zauważane
przez kapitułę, co wskazuje
na fakt, że Biskupiec to mias-
to sukcesu – cieszy się bur-
mistrz Biskupca Kamil Koz-
łowski – w poprzednich la-
tach laureatkami tego plebis-
cytu były Anna Giżewska, Jad-
wiga Marzjan, Urszula Pa-
sławska, Elżbieta Samorajczyk
i Beata Żukowska. Mam na-
dzieję, że to nie koniec, bo ko-
biet sukcesu w naszym mieście
jest dużo.
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Od 8 lat w naszej gminie z powo-
dzeniem organizowana jest Bisku-
piecka Liga Halowej Piłki Nożnej
Futsal. Impreza, która rokrocznie
przyciąga ok. 40 drużyn składają-
cych się z 15 osób. „Jest to jedna
z większych lig w Polsce – jak za-
pewniają organizatorzy Krzysztof
Cieślak i Andrzej Kodym – która
co roku przyciąga do Biskupca
miłośników futbolu”. Grają w niej
drużyny z całego powiatu olsztyń-
skiego. Liga trwa od listopada do
końca lutego, a rozgrywki przycią-
gają całą rzeszę kibiców. Mecze
drużyn odbywają się w hali spor-
towej na terenie byłej jednostki
wojskowej i patronuje im rokrocz-
nie Burmistrz Biskupca. W ze-
szłym tygodniu odbyło się
uroczyste zakończenie. Puchary
i medale wręczali Burmistrz Bis-
kupca Kamil Kozłowski oraz
Skarbnik Gminy Elżbieta Kacz-
marczyk. Najlepszą drużyną I ligi
okazała się Tęcza Bombastic, II
ligi ekipa LZS Rasząg, a w kate-
gorii Oldboy najlepszym zespo-
łem okrzyknięto ZPK Tygrysy.
Wśród najlepszych strzelców wy-
różniono: M. Kozikowski (Ty-
grysy), M. Romańczuk (Zebra)
i J. Nowakowski (Bombastic).
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