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Publiczny Transport Zbiorowy
Biskupiecki Transport Zbiorowy działa już na pełnych obrotach.
4. Jak rozróżnić numery poszczególnych linii dokąd jadą?
Połączenia oznakowane są trzycyfrowym kodem. Pierwsze dwie
cyfry oznaczają obszar objęty linią komunikacyjną: 51 – międzygminna, 56 – lokalna, 50 - linie obwodowe łączące inne gminy bez konieczności podróży przez Olsztyn. Ostatnia cyfra kodu
to zmienna zależna od trasy, np. 510 to linia międzygminna z Biskupca do Olsztyna przez Rzeck, Nowe Marcinkowo, Nasy-Kolonia, Kojtryny, natomiast 569 to linia lokalna przez Wilimy, Droszewo, Czerwonkę, Zarębiec, Czerwonkę, Łabuchy, Węgój Szkoła.
5. Gdzie znajdę szczegółowy rozkład jazdy autobusów?
Rozkłady jazdy dostępne są na stronie www.biskupiec.pl w zakładce transport publiczny.
6. Z którego miejsca w Olsztynie odjeżdżają autobusy linii
510?

W lipcu Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski podpisał umowę
z operatorem na świadczenie usług w zakresie gminnego transportu - Firmą Usługi Transportowe Kamil Krzemiński. 1 września
na ulice miasta i gminy Biskupiec wyjechały pierwsze busy i autobusy. Frekwencja i zainteresowanie przewozami okazało się
być bardzo duże. Od wielu lat mieszkańcy zarówno miasta jak
i gminy Biskupiec zmagali się z problemami wykluczenia komunikacyjnego. Ta sytuacja miała przełożenie na życie codzienne,
bowiem wykonywanie rutynowych czynności takich jak zrobienie zakupów, dojazd do lekarza specjalisty, szkoły czy podjęcie
pracy w dogodnym miejscu dla wielu osób stanowiło duże wyzwanie. Teraz do dyspozycji pasażerów jest 12 linii autobusowych. Skomunikowano nie tylko gminę i miasto Biskupiec, ale
także gminy ościenne oraz utworzono połączenia z Olsztynem.
Ponadto powstały dwa rozkłady obowiązujące w dni robocze.
Pierwszy to rozkład zaplanowany na dni nauki szkolnej, natomiast drugi na okres ferii czy wakacji. Utworzone linie autobusowe w naszym mieście zostały skoordynowane z przesiadkami
w gminie, tak by np. mieszkańcy Kobułt mogli swobodnie dojechać do Biskupca a następnie z Biskupca do Olsztyna. Poniżej
przypominamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące
transportu.

Autobusy linii 510 z Olsztyna do Biskupca odjeżdżają
z ul. Przemysłowej.
7. Gdzie dokładnie znajduje się przystanek nazywany w rozkładzie jazdy Biskupiec-Dworzec?

1. Gdzie kupię bilet miesięczny?
Zakup biletów miesięcznych na Publiczny Transport Zbiorowy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem stron:
http://ukamila.com.pl/ oraz https://www.e-podroznik.pl/.
2. Kupując bilet miesięczny do Olsztyna jaki przystanek docelowy należy wybrać?
Kupując bilet miesięczny do Olsztyna jako przystanek docelowy
należy wybrać Klebark Mały, nie Olsztyn.
3. Ile kosztuje bilet jednorazowy przejazdu po mieście oraz
gdzie go kupię?
Jednorazowy bilet przejazdu po mieście należy zakupić u kierowcy. Koszt takiego biletu wynosi 1zł.
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Przystanek Biskupiec-Dworzec zlokalizowany jest wzdłuż ulicy
Dworcowej przy kamienicy nr 2A przed Dworcem Głównym.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISKUPCU

WYDARZENIA

Biskupieckie Święto Plonów
19 września w Biskupcu odbyło się ludowe święto dziękczynne.
Dożynki to czas radości i podziękowań. To uroczystość o wieloletniej tradycji oraz symbol szacunku dla ciężkiej pracy rolnika.
19 września w Biskupcu odbyło się tradycyjne święto plonów.
Mieszkańcy miasta i okolic na wstępie uczestniczyli w uroczystej
mszy św. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. Następnie w amfiteatrze miejskim odbyła się część kulturalno-rzemieślnicza. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Burmistrz
Biskupca Kamil Kozłowski, przyjmując z rąk starostów Dożynek
– Edyty Grzybowskiej oraz Romana Gacioch, chleb - owoc ziemi
i pracy ludzkich rąk. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele Sejmu RP - Posłowie Urszula Pasławska oraz Michał Wypij,
a także Starosta Olsztyński Andrzej Abako.
Tradycyjnie na placu nie zabrakło pięknie przystrojonych stoisk
z przeróżnymi smakołykami i własnymi wyrobami sołectw z Gminy Biskupiec. Te wyjątkowe zostały wyróżnione w konkursie na
najpiękniejsze stoisko: I miejsce – Borki Wielkie, II miejsce – Biskupiec Kolonie, III miejsce – Rudziska. Ponadto odbył się konkurs na najsmaczniejszy chleb, w którym jury przyznało miejsca:
I - Droszewo, II – Czerwonka, III – Rukławki. W kategorii wieniec
dożynkowy wygrały sołectwa: I - Kobułty, II – Stryjewo, III – Lipowo. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz dziękujemy za zaangażowanie i pomoc przy organizacji tego święta.
Dożynki to rzecz jasna święto rolników. W związku z tym Burmistrz Biskupca oraz Posłowie Urszula Pasławska i Michał Wypij,
wręczyli wyróżnienia tym najbardziej zasłużonym i dobrze rozwijającym. Wśród wyróżnionych byli Państwo: Sylwia i Mirosław
Pąk , Bogusława i Bogdan Pióreccy, Agnieszka i Krzysztof Milewscy, Ewa i Jan Uzorko, Katarzyna i Sławomir Gołaś, Małgorzata
i Andrzej Próchniak, Magdalena i Andrzej Socha, Sylwia i Piotr
Rękawek, Aleksandra i Karol Wierzchniccy, Teresa Golan. Podczas
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obchodów na scenie prezentowały się także nasze lokalne zespoły: Warmińska Kuźnia, Węgojska Strużka, Kapela Podwórkowa, Ewa i Leszek, Dzienny Dom Senior-Wigor, Wapniaki oraz Zespół Never. Dobra muzyka towarzyszyła uczestnikom przez cały
dzień. Wspólnego śpiewu i tańca nie było końca.
Tego dnia można było dokonać spisu przy pomocy rachmistrza
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, a także zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson
& Johnson. – Liczna obecność mieszkańców gminy i gości nadaje
sens corocznej organizacji dożynek i wynagradza wszelkie trudy
i przeciwności. Dziękujemy, że byliście z nami - komentował Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.
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Jubileusz BDK
Biskupiecki Dom Kultury obchodził 70 urodziny.
70 lat temu utworzono
pierwszą placówkę kulturalną w naszym mieście.
Powiatowy Dom Kultury od
samego początku zrzeszał
mieszkańców przy wspólnych spotkaniach, próbach,
wstępach i pozostałych działaniach. Minęły lata, dom
kultury
wyremontowano
i unowocześniono, zatrudniono nowych pracowników
i rozszerzono działalność
kulturalną na większe spectrum, lecz serce tego miejsca
pozostało to samo. 3 września w sali widowiskowo-kinowej Biskupieckiego Domu
Kultury odbyła się uroczysta
gala, podczas której wręczono podziękowania i odznaczenia byłym dyrektorom
– Stanisławie Mikuła, Zbigniewowi Szczypińskiemu,
Zbigniewowi Bartosiewicz, Jolancie Pastuszenko, Robertowi Tokarskiemu, Zbigniewowi Szal, Mariuszowi Bojarowicz jak i obecnemu Wojciechowi Hubacz. Na ten jubileusz zaproszono także

Warmińsko-Mazurskiego, Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu,
wręczyła Zbigniewowi Szczypińskiemu specjalną odznakę Zasłużonego dla Warmii i Mazur za wieloletnią pracę na rzecz regio-

przyjaciół i pracowników BDK, dzięki którym placówka nieustannie się rozwija i dostosowuje do potrzeb mieszkańców. Były
wspomnienia, były łzy wzruszenia ale była też radość i duma,
bowiem niejednokrotnie ze sceny padały słowa „Najlepszy Dom
Kultury w całym powiecie”. W imieniu Zarządu Województwa

nu. Zwieńczeniem uroczystości był występ zespołu Tercet czyli
Kwartet w składzie: Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus oraz Piotr
Gąsowski, który poprowadził całą galę. Tego dnia wehikuł czasu
naprawę istniał, a wspomnień i anegdot z życia Biskupieckiego
Domu Kultury nie było końca.
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ROZMOWA
Biskupiecki Dom Kultury świętuje 70 urodziny. 1 września 1951 r. utworzono placówkę
stanowiącą oparcie dla życia społeczno-kulturalnego w całym powiecie. O tym co działo się w okresie tych 70-ciu lat, o wspomnieniach, postępach i zmianach oraz o dalszych
planach rozmawiamy z Dyrektorem CKTiS w Biskupcu Wojciechem Hubaczem.
Panie Dyrektorze proszę powiedzieć jak
wygląda jubileuszowy rok w Biskupieckim Domu Kultury? Jak go świętujecie?
Jubileusz 70-lecia Biskupieckiego Domu Kultury trwa tak naprawdę przez cały rok. Od
stycznia organizujemy szereg działań pod
szyldem właśnie tej rocznicy. Naszym założeniem było, aby stworzyć dodatkowe okazje
do wspomnień ale także aby tworzyć dalszą historię. Na Facebooku umieszczaliśmy
skany kronik BDK od roku 1951 aż po lata
90-te. Stworzyliśmy także wystawę ze zdjęć
i wspomnień umieszczonych w tych kronikach. Wiosną odbył się wyjątkowy plener
malarsko-rzeźbiarski o tematyce związanej
z rocznicą naszej placówki. Ponadto podczas
spotkań z najmłodszymi nasz pracownik
opowiadał o historii domu kultury, a także wręczał im pamiątkowe gadżety z logo
70-lecia BDK. Tych działań było bardzo wiele,
a rok jeszcze się nie skończył. Z pewnością
jeszcze Państwa czymś zaskoczymy.
Wracając wspomnieniami do dawnych lat, czytając kroniki
domu kultury dowiedział się Pan czegoś nowego, zaskakującego a może inspirującego?
Oczywiście. Kroniki Biskupieckiego Domu Kultury to encyklopedia wiedzy o tym co było, nawet w czasach gdy jeszcze mnie na
świecie nie było. Historia naszego domu kultury jest bardzo bogata. Czasy nie były łatwe, dyrektorzy zawsze zmagali się z wieloma problemami i przeszkodami, ale starali się upowszechniać
kulturę w jak najlepszy sposób. Czytając kroniki poznałem nazwiska ludzi, dzięki którym placówka nieustannie się rozwijała.
Poznałem także pierwszą nazwę naszej placówki, czyli Powiatowy Dom Kultury. Dla mnie od zawsze był to BDK. Dziś to miejsce nosi nazwę Centrum Kultury, Turystyki i Sportu, lecz nazwa
samego budynku została ta sama - Biskupiecki Dom Kultury.
Jest Pan mieszkańcem Biskupca od urodzenia. Proszę nam
powiedzieć jakie są Pana wspomnienia związane z domem
kultury z czasów Pana dzieciństwa?
Tych wspomnień jest mnóstwo. Zaczynają się już w latach przedszkolnych, gdzie brałem udział w różnych przedstawieniach i występach. Pamiętam szczególnie jedno podczas którego byłem
przebrany za kowboja. W czasach szkolnych pamiętam konkursy
plastyczne na książeczkę SKO - nawet zdobyłem kiedyś wyróżnienie. Pamiętam także działania w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Ale najbardziej pamiętam aurę tego miejsca, ludzi czy Dyrektora Szczypińskiego. To były fajne czasy!
Dyrektorem placówki jest Pan już jakiś czas, proszę powiedzieć jakie zmiany zaszły w BDK na przełomie tych lat?
Biskupiecki Dom Kultury zyskał przede wszystkim nowy, wyremontowany i unowocześniony obiekt. Myślę, że każdy dyrektor
tej placówki marzył o takich możliwościach i warunkach do działania. Zmieniła się także organizacja pracy. Dziś mamy wszystko
bardziej usprawnione, zautomatyzowane. Mamy nowe sprzęty
i programy, które bardzo ułatwiają nam realizację wydarzeń. Na
szczęście jest jedna rzecz, która się nie zmieniła. Nadal pracują tu
ludzie pełni pasji i oddania. Kultura nie należy do łatwych, wymaga poświęceń i nieustającej kreatywności a moi pracownicy
doskonale o tym wiedzą. Pomimo trudności nigdy nie brakuje
im chęci i pomysłów do dalszego działania. Razem tworzymy

NR 3 (123) WRZESIEŃ 2021

naprawdę zgrany zespól. Nieustannie szukamy różnych rozwiązań, staramy się dostosować do potrzeb i oczekiwań naszych
mieszkańców. Dużo ułatwiają nam także media społecznościowe. Dzięki nim w czasach pandemii, gdzie bezpośredni kontakt
z mieszkańcami mieliśmy ograniczony mogliśmy organizować
zajęcia, warsztaty czy konkursy on-line. Tak właśnie odbył się
wyjątkowy konkurs tańca 1000 Lakes Dance Cup. Emitowaliśmy
go na żywo dla zainteresowanych. Dziś, dom kultury to nie tylko kultura w szerokim tego słowa znaczeniu, ale także sport i turystyka. Mamy pod sobą obiekty sportowe takie jak hale, orliki
i boiska, informację turystyczną, Dom Pracy Twórczej „Sorboma”
i 25 świetlic w różnych miejscowościach w naszej gminie. Zakres naszych działań statutowych jest olbrzymi, ale staramy się
wszystko pogodzić. Bardzo istotne są dla nas rozmowy z mieszkańcami, podczas których poznajemy ich oczekiwania i zainteresowania. Do ich realizacji nie zawsze są potrzebne pieniądze najważniejsi są ludzie. Staramy się podążać za nowymi trendami,
nie zapominając o przeszłości.
Biskupiecki Dom Kultury to serce kulturalne Biskupca. Proszę nam zdradzić jakie macie plany na przyszłość?
Nasze plany to przede wszystkim działania, działania i jeszcze
raz działania. Będziemy nieustannie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a co za tym idzie - realizować kolejne
ciekawe pomysły i projekty. Planujemy nowe zajęcia dla dzieci,
bardzo dużo mniejszych działań w okresie jesiennym. Nawiązaliśmy także współpracę z Teatrem Jaracza w Olsztynie, a więc
będziemy gościć na deskach naszej sceny aktorów teatralnych.
Mamy również nadzieję, że będziemy mogli wrócić już niebawem do znanego wszystkim coolturalnego autobusu i seansów
kinowych. Chcemy także zaktywizować młodych ludzi, obudzić
w nich chęć do sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego.
W przyszłym roku będziemy mieli do dyspozycji także nowoczesny stadion, który mam nadzieję przyciągnie rzeszę miłośników
sportu i kibiców. Planów jest wiele. Pozostaje tylko wierzyć, że
nie zostaniemy ponownie ograniczeni obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa.
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
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Dni Biskupca
Dni Biskupca to największa letnia impreza w gminie Biskupiec. W tym roku była to
jubileuszowa 25. edycja.
Tegoroczne Dni Biskupca rozpoczęły się
już w piątek 23 lipca. Tego dnia odbył się
turniej szachowy o Puchar Burmistrza Biskupca. Udział w zmaganiach „królewskiej
gry” wzięło kilkudziesięciu zawodników. Następnie w Parku Miejskim niebo wypełniło
się kolorowymi latawcami. Własnoręcznie
wykonane o fantazyjnych kształtach i szybujące po niebie latawce sprawiły wszystkim zebranym wiele radości. W ramach Dni
Biskupca mieszkańcy mogli bezpłatnie korzystać z usług strzelnicy SKS Gryf. Każdy
chętny mógł spróbować strzelania z wielu
rodzajów broni. O godz. 19 na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach odbył się koncert szantowy i muzyki masowego rażenia
w wykonaniu Waldka DeGener Iłowskiego.
Tuż po zachodzie słońca magiczny pokaz
tańca i ognia wykonała formacja taneczna
„Transfuzja”.
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Drugiego dnia obchodów święta miasta od rana rozgrywano
turnieje, w których w różnych dyscyplinach zawodnicy walczyli
o Puchar Burmistrza Biskupca. Na jeziorze Dadaj odbyły się Regaty Żeglarskie oraz I edycja Warmińsko-Mazurskiej Ligi Spinningowej. Tenisiści spotkali się na kortach Neothermu na Singlowym
Turnieju Tenisa Ziemnego, a stadion w Czerwonce opanowali
piłkarze. W sobotnie popołudnie plac apelowy w byłej jednostce wojskowej zamienił się w wielką strefę rozrywki dla dzieci oraz
koncerty gwiazd. Na scenie zaprezentowało się 6 młodych biskupieckich wokalistów, młodzież ze Studia Wokalnego „Sukces”
oraz formacja tańca BaDaS. Następnie na scenę wkroczył zespół
Afromental z Tomsonem i Baronem na czele. Energia muzyków
rozgrzała publiczność do czerwoności. Kulminacją wieczoru był
występ włoskiej piosenkarki In-Grid. Artystka zaprezentowała
kilka swoich rozpoznawalnych utworów i chętnie nawiązywała
bezpośredni kontakt z publicznością, która długo oklaskiwała występ artystki. Niedziela, czyli trzeci dzień Dni Biskupca był
dniem letniego relaksu nad brzegiem jeziora Dadaj. Na wodach
zmagali się uczestnicy spinningowych zawodów wędkarskich,
na plaży rozegrany został mini turniej piłki nożnej dla rodzin. Następnie o godz. 11 w regatach ponownie wystartowały żaglówki.
W Biskupcu natomiast odbył się drugi bieg z cyklu „Grand Prix

NR 3 (123) WRZESIEŃ 2021

Biskupieckiego Lata”. Od południa na plaży w Rukławkach na
dzieci czekały animacje, strefa rozrywki oraz spektakl w wykonaniu Teatru Katarynka. Dni Biskupca przebiegły spokojnie i bezpiecznie. Służby mundurowe nie odnotowały żadnych większych
zdarzeń. Dzięki zaangażowaniu biskupieckiej policji, straży miejskiej, straży pożarnej i strażaków-ochotników wszyscy mogli cieszyć się beztroską zabawą.
- Ogromnie się cieszę, że nareszcie mogliśmy razem się spotkać
aby wspólnie rozmawiać, rywalizować w zawodach, tańczyć
i świetnie się bawić. To był wyjątkowy czas, pełen sportowych
i muzycznych doznań. Nad wszystkim czuwał jak zawsze sztab
wielu fantastycznych osób, które pilnowały każdego detalu. Jestem dumny, że mam taką załogę. Bez Was by się nie udało. Z całego serca bardzo Wam wszystkim dziękuję. Podziękowania należą się także służbom mundurowym tym na wodzie i na lądzie,
jednostkom OSP, wszystkim wystawcom, artystom i rzemieślnikom prezentującym swoje wyroby. Nie sposób wszystkich
wymienić, bowiem jest wiele osób, którym należą się uznania,
a więc dziękuję każdej, która włączyła się w przygotowanie i realizację jubileuszowych 25. Dni Biskupca. – dziękował Burmistrz
Biskupca Kamil Kozłowski.

7

WYDARZENIA

4 Festiwal Disco Polo
W Biskupcu ponownie zabrzmiały największe hity
muzyki disco-polo.
28 sierpnia w Biskupcu odbył się czwarty festiwal muzyki disco-polo. Na placu apelowym byłej jednostki wojskowej zebrali się
miłośnicy tańca, śpiewu i dobrej zabawy. Na scenie wystąpiło 5
znanych zespołów muzycznych. Jako pierwsza publiczność rozgrzała formacja Fox - wykonująca autorską muzykę disco polo-dance. Następnie zaprezentowała się grupa Motive, a dokładniej dwóch doświadczonych wokalistów związanych z muzyką
od dziecka – Marcin Górzyński i Jacek Bazydło. Tuż przed godz.
21 na scenę wkroczył Bartosz Abramski – uczestnik muzycznego
show “Must be the music” emitowanego w telewizji Polsat. Dla
roztańczonej publiczności zagrała i zaśpiewała również formacja
MEJK. Przeboje, m.in.: „Tańczę z nim do rana”, „Bo to miłość” słyszał cały Biskupiec. Zwieńczeniem festiwalu był występ Zespołu

Bayer Full prezentującego utwory: „Majteczki w kropeczki”, „Blondyneczka”, „Moja muzyka”, „Cyganeczka Janeczka”. Sobotni festiwal muzyki tanecznej był pięknym zakończeniem lata. Mieszkańcy Biskupca i okolic ponownie spotkali się, by razem śpiewać
i dobrze się bawić. Dziękujemy za przybycie!

14 Warmińska Uczta
Pierogowa
W sobotnie popołudnie malownicza miejscowość w naszej gminie gościła kilkuset smakoszy
pierogów.
14 sierpnia plac w Biesowie wypełniony był po brzegi wieloma
stoiskami, atrakcjami, konkursami i koncertami. Tradycyjnie
o godz. 13 całą uroczystość poprzedziła msza św. w kościele
św. Mikołaja i św. Antoniego w Biesowie. Tegoroczna różnorodność smaków pieroga zaskoczyła wszystkich przybyłych. Można
było skosztować tych tradycyjnych z mięsem, jagodami, ruskich
czy kapustą i grzybami ale także z wołowiną na ostro, sarniną,
szpinakiem, wątróbką i kurkami. Na tę edycję uczty przyjechało
7 sołectw z Gminy Biskupiec, KGW Bęsia oraz Zakład Aktywności
Zawodowej z Biskupca. Łącznie przygotowanych zostało ponad
60 tysięcy pierogów. Decyzją jury w składzie: Michał Wypij - Poseł na Sejm RP, Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Abako - Starosta Olsztyński,
Ovidiu Olari - Członek Zarządu Egger Biskupiec Sp. z o.o. oraz
Burmistrz Biskupca - Kamil Kozłowski tytuł najsmaczniejszego
pieroga w tym roku otrzymało Sołectwo Biskupiec Kolonie za
pierogi z wołowiną na ostro. Burmistrz Biskupca wręczył zwycięzcom bon o wartości 1500 zł, dodatkowo firma Egger przyznała wszystkim sołectwom z Gminy Biskupiec uczestniczącym
w uczcie bony na kwotę 1000 zł. Całemu wydarzeniu towarzyszyła oczywiście dobra muzyka i niezawodny prowadzący Bilguun Ariunbaatar. Na scenie wystąpili: chór Innamorati, Węgojska
Strużka, Warmińska Kuźnia, Model MT & Modelinka, Szafis oraz
gwiazda wieczoru Energy Girls. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Eska, Gazeta Olsztyńska oraz Lotto. Na Warmińską Ucztę zawitał także rajd pieszy pod przewodnictwem
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Krzysztofa Kowalskiego przewodnika CKTiS w Biskupcu. Piechurzy pokonali ponad 20 km trasę, a zwieńczeniem ich wędrówki
był pyszny posiłek w Biesowie.
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Food Truck Festival II

Festiwal Browarnictwa

Biskupiecki Plac Wolności wypełnił się zapachem
potraw z całego świata.

W pierwszy weekend lipca odbył się festiwal piw
w Biskupcu.
Biskupiec to jedno z najbardziej zasłużonych miast dla warmińskiego browarnictwa. W pierwszy weekend lipca ponownie zatętniło w nim piwowarskie życie. Wszystko za sprawą Festiwalu
Browarnictwa, który ściągnął do Biskupca fanów złotego trunku.

Piątek, sobota oraz niedziela (6–8 sierpnia) upłynęły mieszkańcom Biskupca w towarzystwie charakterystycznych wozów z różnorodnymi potrawami. W tym czasie wszyscy zapomnieli o kaloriach i ze smakiem rozkoszowali się burgerami, hot dogami,
pierożkami Dim Sum, Pad Thai’em, frytkami Belgijskimi, owocami w czekoladzie oraz innymi przekąskami. Różnorodność Food
Trucków zachęciła gości do odkrywania nowych smaków, a kolorowe karty dań oraz niepowtarzalne banery wozów przyciągnęły
największych nieśmiałków. Z pewnością restauracje na kółkach
przyjadą do Biskupca za rok i ponownie zabiorą nas w kulinarną
podróż po świecie!

Z bogatą ofertą różnorodnych piw przyjechały browary regionalne i rzemieślnicze z całej Polski: Browar Biskupiecki, Ćwiartka
Browar, Jurand Olsztyn, Browar Zaścianki, Browar „Piwo Z Żuka”
Częstochowa, Browar „Brovca”. Nie zabrakło ogródków gastronomicznych, rękodzieła i swojskich przysmaków. Dodatkowo
o oprawę muzyczną i przyjemną atmosferę zadbał DJ.

Warm Up 2021
Wykonawcy muzyki hip-hopowej zagościli na
scenie biskupieckiego Amfiteatru Miejskiego.
W pierwszą niedzielę sierpnia w Amfiteatrze Miejskim odbył się długo wyczekiwany Warm Up Festiwal. Miłośnicy
tych brzmień ponownie spotkali się, aby wspólnie koncertować z ulubionymi artystami. Na wstępie publiczność rozruszali Mejdż, 2eM i Wadong Klan. Po udanych supportach
na scenę wkroczył BORIXON w towarzystwie ZetHa. Artyści
zaprezentowali utwory autorskie oraz zespołu CHILLWAGON m.in. „@”, „Krowa” i „Jumper”. Kolejny wystąpił BLACHA porywając publiczność piosenkami „Mademoiselle”
i „Casablanca”. WAC TOJA oczarował uczestników koncertu swoją osobowością i nietuzinkową energią sceniczną.
Zwieńczeniem wydarzenia był występ KIZO – Patryka Wozińskiego uznawanego za jednego z najpopularniejszych raperów w Polsce. Jego wakacyjne hity takie jak „Nasze lato” czy „Disney” całkowicie zawładnęły publicznością pod sceną amfiteatru.

NR 3 (123) WRZESIEŃ 2021

Uzupełnieniem wszystkich występów był niezawodny prowadzący Kosa. Tego wieczoru śpiewającą widownie słychać było nawet poza granicami Biskupca.
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„Nasz Biskupiec”
Premiera drugiej części książki o Biskupcu za nami!
Bogumiła Bogucka - autorka książki
„Nasz
Biskupiec”
nie jest debiutantką. W 2005 roku
ukazał się jej przewodnik po mieście
i okolicach, a w
2018 roku długo
wyczekiwana przez
wszystkich książka
„Mój
Biskupiec”.
„Nasz
Biskupiec”
jest doskonałym
uzupełnieniem
poprzedniej
publikacji. Bogumiła
Bogucka zebrała
w niej swoje wspomnienia, ale też
wiele
ciekawych
nazwisk, osobowości, wydarzeń, ciekawostek z życia miasta. Nie brakuje w niej anegdot, opowieści
autorki o Biskupcu i jego okolicach. Jak mówi autorka – Na stronach tej książki uwiecznionych zostało ponad dwa tysiące osób.

Jeżeli nie znajdziecie tu Państwo siebie, to na pewno natraficie
na swoich bliskich. Wiele osób z pojawiających się na kartach publikacji było obecnych na wieczorze autorskim. – Z olbrzymią radością uczestniczyłem w tym niezwykłym wydarzeniu, podczas
którego autorka podzieliła się z nami szczegółami i opowiastkami związanymi z wydaniem książki. Z całego serca dziękuję Pani
Bogumile za trud i wytrwałość w dążeniu do prawdy i poznania
historii naszego miasta. Jestem przekonany, że „Nasz Biskupiec”
stanie się obowiązkową lekturą dla naszych mieszkańców, tym
bardziej - co podkreślił wydawca - nie ma miasta które by mogło
się szczycić dwiema książkami opowiadającymi o powojennych
dziejach miasta. – komentował obecny na wieczorze Burmistrz
Biskupca Kamil Kozłowski.

Regaty i muzyka szantowa
W sierpniu odbyła się kolejna edycja Regat Żeglarskich „o Błękitną Wstęgę Jeziora Dadaj” oraz festiwal muzyki szantowej.
Do żeglarskich zmagań stanęło 14 ekip w czterech klasach. Dwudniowe zawody rozpoczęły się w sobotę 21 sierpnia przy plaży
Słoneczny Brzeg w Rukławkach. Błękitną Wstęgę wywalczyła
załoga jachtu „Delfia”, drugie miejsce należało do załogi jachtu
„Avatar”. Trzecie miejsce to załoga jachtu „Pan Królik”. Najlepsi

poruszający się w klimacie piosenki turystycznej i poetyckiej
pachnącym również wiatrem i wodą zespół The Nierobbers.
Ostatnią gwiazdą festiwalu był jeden z najlepszych i najpopularniejszych zespołów szantowych – zespół EKT-Gdynia. Artyści zaprezentowali piosenki turystyczne, ballady, piosenki o tematyce
piwnej i oczywiście piosenki żeglarskie.

otrzymali puchary, dyplomy i nagrody. Ponadto druh Krzysztof
Kowalski został wyróżniony przez Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP Macieja Micielskiego. Złoty Krzyż „Za
Zasługi dla ZHP” jest harcerskim odznaczeniem honorowym
i najwyższym wyróżnieniem w Związku Harcerstwa Polskiego.
Tegorocznej edycji regat żeglarskich towarzyszył także festiwal
muzyki szantowej. To były koncerty w klimatach wiatru, wody,
słońca i przygody. Pierwszy na scenie zaprezentował się dobrze
znany biskupieckiej publiczności Krzysztof Malinowski. Następnie do tańca porwał wszystkich zespół Sztormiaki. Kolejny był
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Z wizytą w Biskupcu

Otwarcie Mrówki

Biskupieckie inwestycje przyciągają uwagę.

W Biskupcu powstał market budowlany Mrówka.

Biskupiec odwiedzili kolejni ważni goście: Posłowie na Sejm
RP Paweł Papke, Jakub Rutnicki i Mirosława Nykiel oraz Artur
Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Burmistrz Biskupca
z dumą pokazał wyremontowany biskupiecki dworzec oraz postępy prac na stadionie miejskim, a także przebudowę ciągu ulic:
Żelazna, Żytnia, Tartaczna. Goście byli pod dużym wrażeniem naszych inwestycji oraz gospodarności.

Lokalni przedsiębiorcy są ważną siłą rozwoju społeczno – gospodarczego naszej Gminy. Wśród tych osób są Państwo Węglewscy,
dzięki którym w Biskupcu powstał sieciowy market budowalny
Mrówka o powierzchni ponad 2 tys. m2. 6 sierpnia Burmistrz Biskupca wspólnie z inwestorami przeciął przysłowiową wstęgę
i uroczyście otworzył sklep. Market z pewnością przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców ułatwiając im dostęp do szerszego asortymentu.

Światowy Dzień Citi
Biskupiec zyskał 4 projekty w ramach obchodów Światowego Dnia
Citi dla Społeczności.
Światowy Dzień Citi dla społeczności to globalna akcja, która co
roku angażuje pracowników Citi z 93 krajów wokół idei wspierania lokalnych społeczności w Polsce i na świecie. W tym roku, w
związku z sytuacją związaną z pandemią, wolontariusze Citi wirtualnie łączyli swoje wysiłki aby pomóc i mieć wpływ na realne
wsparcie społeczności z którymi żyją i pracują. W ramach tych
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projektów
do
Stowarzyszenia
Przygarnij Psiaka i /lub Kociaka
trafiły budki dla
kotów wolnożyjących. Harcerze
z ZHP Biskupiec
otrzymali dwa
sześcioosobowe
namioty,
Centrum Kultury Turystyki i Sportu
sztalugi malarskie, a filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bredynkach – witrynę, w której zostaną umieszczone eksponaty dawnych przedmiotów warmińskiego gospodarstwa domowego.
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Nowe świadczenia w szpitalu
W Szpitalu Powiatowym w Biskupcu otworzono
poradnię ginekologiczną oraz tomografię w wariancie ambulatoryjnym.
Od 1 września mieszkanki Biskupca i okolic mogą korzystać
z usług otwartego i bezpłatnego lecznictwa ginekologicznego.
Panie, które planują potomstwo oraz te, które już są w ciąży,
znajdą opiekę w placówce bez konieczności wyjazdów. Ten sam
lekarz będzie prowadził przyszłą mamę do momentu porodu.
Praca poradni pomoże też w opiece nad pacjentką wymagającą
zabiegu, od kwalifikacji, poprzez operację, po opiekę pooperacyjną i późniejszy kontakt z lekarzem. Publiczna, czyli refundowana przez NFZ poradnia, znacznie zwiększy więc bezpieczeństwo i komfort pacjentek z uwagi na kompleksowy zakres usług
świadczonych na najwyższym poziomie. Po długich staraniach
Szpital Powiatowy w Biskupcu włączył także do swoich usług
wykonywanie tomografii w wariancie ambulatoryjnym. Od ubiegłego roku pacjenci biskupieckiego szpitala korzystają z możliwości diagnostycznych, jakie daje nowoczesny tomograf komputerowy. Teraz skorzystają z niego bezpłatnie też osoby, które
nie leczą się w szpitalu, ale posiadają skierowanie na badanie od
swojego lekarza. Możliwe będzie realizowanie badań TK w trybie
ambulatoryjnym, co oznacza dużą poprawę w dostępności do
nowoczesnej diagnostyki dla mieszkańców miasta i gminy Biskupiec oraz gmin ościennych, którzy dotychczas zmuszeni byli
do szukania pomocy w innych rejonach województwa, głównie
w Olsztynie. Skróci się również czas oczekiwania na takie badanie, co z kolei przyśpieszy wdrożenie i poprawi skuteczność leczenia wielu chorób. Tomograf komputerowy, jakim dysponuje
tutejsza placówka medyczna, umożliwia badanie głowy, szyi,
kręgosłupa, układu kostno-szkieletowego, jamy brzusznej, klatki
piersiowej, miednicy oraz wykonanie angio głowy i dopplera tętnic szyjnych.

Pierwsza pomoc

Mobilny punkt szczepień

Szkolenie dzieci i dorosłych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Chętni mieszkańcy Biskupca otrzymali jednodawkową szczepionkę.

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 16 lipca mieszkańcy Biskupca wzięli udział w zajęciach
dotyczących przeprowadzania poprawnej procedury resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Doświadczeni członkowie zespołu
„Life Support” przedstawili kolejność procesu, który wykonywany w sposób prawidłowy jest bezpieczny zarówno dla poszko-

Mobilny punkt szczepień przeciw Covid 19 cieszył się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy cierpliwie czekali w kolejce przed
Inkubatorem Przedsiębiorczości w celu otrzymania jednodawko-

dowanego jak i ratującego. Celem szkolenia było nabycie wiedzy
dotyczącej postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Liczne grono aktywnie brało udział w ćwiczeniach na sztucznych modelach anatomicznych.
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wej szczepionki firmy Johnson&Johnson. Proces przeprowadził
dwuosobowy zespół składający się z wykwalifikowanego ratownika medycznego oraz asystenta analizującego ankietę wypełnioną przez pacjenta. Tego dnia zostało zaszczepionych 85 osób.
Punkt szczepień zawitał do naszego miasta jeszcze dwukrotnie –
13 sierpnia oraz podczas Gminnych Dożynek. Procedura została
przeprowadzona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
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Dom dla osób z niepełnosprawnościami
W Biskupcu uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy.
26 lipca zarząd Powiatu w Olsztynie podpisał umowę na prowadzenie jednostki przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. To znaczący krok w kierunku zapewnienia kompleksowej opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym w każdym wieku. W ośrodku
opiekę znajdzie 23 dorosłych mieszkańców powiatu olsztyńskiego z niepełnosprawnościami, w tym 18 ze spektrum autyzmu
i niepełnosprawnością sprzężoną. Dotacja pokryje 100% kosztów utworzenia i prowadzenia ŚDS. Symbolicznego wbicia łopaty pod rozbudowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego w Biskupcu dokonano 7 sierpnia 2020 r. Zakończenie
inwestycji planowane jest natomiast na 30 listopada tego roku.
Pierwsi podopieczni zaczną korzystać z opieki powiatowego
ośrodka jeszcze w grudniu.

Piknik seniora
30 czerwca Seniorzy z Gminy Biskupiec kwieciście
powitali lato.
Dom Dziennego Pobytu w Biskupcu wspólnie z Seniorami z naszej gminy po raz kolejny zorganizowali powitanie lata, tym

razem pt. „Kwiaty we włosach”. W spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele władz gminy. Podczas pikniku odbyły się zabawy, konkursy oraz wspólne śpiewanie. – Jak zawsze spotkanie to
przepełnione było dobrym humorem i świetną muzyką. Dziękuję
za to, że tworzycie tak fantastyczne wydarzenia, za waszą radość.
Wielu młodych może pozazdrościć Wam energii i chęci działania
– mówił Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca.

Off-road w Raszągu
Przeprawa o Puchar Sołtysa - Rasząg 2021.
Na początku lipca odbyła się przeprawa off-roadowa w Raszągu.
Uczestnicy z różnych zakątków Polski zmagali się z trudnymi terenami naszej gminy. Trasy wyznaczone załogom samochodów
terenowych były wymagające. Niezależnie od klasy auta trzeba

było pokonać – w dzień i w nocy – strome zjazdy i podjazdy, piaski, bagna, zarośla, torfowiska i inne trudne tereny. Zawodnicy
mierzyli się w wyjątkowo brzmiących klasach: przygoda, turystyk, wyczyn, extreme elektryk, extreme mechanik. Zmaganiom
zawodników przyglądali się kibice. Tradycyjnie zwieńczeniem
Przeprawy o Puchar Sołtysa była także wspólna zabawa wszystkich ekip.
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Święto Policji w Biskupcu
28 lipca wręczono Policjantom odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.
W Biskupieckim
Komisariacie Policji odbyła się
powiatowa uroczystość z okazji
Święta
Policji.
Podczas wydarzenia wręczono odznaczenia
oraz
nominacje
na
wyższe
stopnie
służbowe. Wśród
wyróżnionych byli
funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Biskupcu.
Awans na sierżanta otrzymali:
st. post. Justyna
Błońska, st. post.
Paweł Skowroński, na starszego
posterunkowego
post. Krzysztof Wojdasiewcz, post. Monika Świderek. Sierżanta sztabowego otrzymał st. sierż. Michał Gurynowicz, aspiranta
sztabowego st. asp. Dariusz Kamiński natomiast starszego aspiranta asp. Łukasz Kołakowski. Brązową odznakę „Zasłużony Policjant” przyznano st. sierż. Maciejowi Gurynowiczowi oraz asp.
sztab. Aleksandrze Słaboń-Kowalskiej. W ceremonii udział wzięli
m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Komendant Miejski Policji w Olsztynie podinsp.

Piotr Koszczała oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych.

Pokój Małego Policjanta
W Komisariacie Policji w Biskupcu otworzono specjalny pokój zabaw i nauki dla najmłodszych.
14 września w Komisariacie Policji w Biskupcu odbyło się oficjalne otwarcie Pokoju Małego Policjanta. W uroczystości udział
wzięli: nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie, podinsp. Piotr Koszczał Komendant Miejski Policji
w Olsztynie, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Sekretarz Gminy Magdalena Karpińska, Dyrektor CKTiS w Biskupcu Wojciech
Hubacz, dyrektorzy placówek oświatowych w Gminie Biskupiec.
Kierownictwo Komisariatu Policji w Biskupcu przedstawiło na
tym spotkaniu pokój wyposażony w elementy niezbędne do poznania prawdziwej pracy policjanta. Takie działanie prewencyjne od najmłodszych lat z pewnością zaowocuje jeszcze większą
wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pokoju znajduje się makieta, gdzie dzieci mogą zrobić sobie zdjęcie,
zestaw technika kryminalistyki służący np. do pobierania odcisków palców/linii papilarnych, literatura dot. zawodu policjanta,
gadżety i odblaski ufundowane przez Gminę Biskupiec, zagadki,
krzyżówki, alkogogle, elementy umundurowania, radiostacja,
maszyna do pisania, lustro weneckie, zabytkowe krzesło do robienia zdjęć. Na placu za budynkiem Komisariatu stanął także
smerf-policjant, rzeźba zachęcająca dzieci do odwiedzania tego
miejsca. Ponadto powstało miejsce do nauki poruszania się w ruchu drogowym. Dzięki Gminie Biskupiec zakupiono samochód
policyjny na akumulator służący właśnie do wspomnianej edukacji. Namalowane zostały także pasy dla pieszych i postawiono
oznakowanie pionowe jezdni. Podsumowując, w Komisariacie
Policji w Biskupcu powstało miejsce przyjazne najmłodszym,
wśród których z pewnością będą przyszli policjanci.
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Wyróżnienia Kuźni

Kolejne Sukcesy Strużki

Warmińska Kuźnia na przeglądach i festiwalach.

Węgojska
wokalne.

Strużka

odniosła

kolejne

sukcesy

Podczas 44. Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie Zespół Węgojska Strużka zajął pierwsze miejsce w kategorii
kapel.
Natomiast 12 września w Gietrzwałdzie odbył się “Festiwal Kultur
Warmia, Mazury, Powiśle”. Zespół Węgojska Strużka zajął I miejsce w kategorii piosenka ludowa. To kolejne piękne sukcesy kapeli. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej pomyślności.

Zespół Warmińska Kuźnia jako laureat konkursu „ Jawor u źródeł kultury „ odbył wizytę w studio Radia Olsztyn. Kapela nagrała warmińskie piosenki, które wkrótce znajdą się na specjalnej
płycie pokonkursowej. Kuźnia zabłysnęła także na 44 Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie zdobywając wyróżnienia w trzech kategoriach. Pierwsze wyróżnienie - cały zespól,
drugie - Ryszard Borzymowski w kategorii solista instrumentalista i trzecie - Andrzej Senkbeil jako solista śpiewak. Ponadto zespół zdobył III nagrodę na Rozoskim Przeglądzie Muzyki Ludowej Pogranicza Mazursko-Kurpiowskiego, a wokalistka zespołu
P. Irenka reprezentowała nasz region podczas 55 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Gratulujemy wszystkim sukcesów i życzymy kolejnych.

Rajdy piesze i rowerowe
Przez cały okres letni mieszkańcy i turyści zwiedzali Gminę Biskupiec pieszo i na rowerze.
Wakacje to czas relaksu, odpoczynku ale również czas by zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Mieszkańcy Biskupca dali idealny przykład tego, jak w prosty sposób można tego dokonać.
W weekendowych rajdach pieszych udział brało po kilkadziesiąt
osób. Piechurzy pokonywali trasy o różnych długościach i mikroklimatach. Zwiedzali tereny miasta, gminy jak i ościennych gmin.
Tradycyjnie wycieczkę oprowadzał przewodnik CKTiS Krzysztof Kowalski opowiadając towarzyszom ciekawostki i anegdoty
z życia i historii naszej gminy. Pierwsza wyprawa odbyła się już
w czerwcu na trasie Biskupiec-Rukławki. Następna prowadziła
do Pudląga, Rzecka i na wyspę Jeziora Kraksy. 14 sierpnia odbył
się kolejny - Pierogowy Rajd Pieszy. Biskupieccy piechurzy pokonali trasę Biskupiec-Najdymowo-Droszewo-Klasztorna Góra-Biesowo-Najdymowo-Słoneczny Brzeg-Biskupiec liczącą łącznie
ponad 20 km. W Biesowie uczestnicy wycieczki zatrzymali się,
aby skosztować pierogów w licznych odsłonach smakowych.
29 sierpnia dzieci i ich rodzice udali się w ostatnią wakacyjną
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wędrówkę po gminie Biskupiec. Grupa wyruszyła w trasę wzdłuż
rzeki Dymer kierując się w stronę wzgórza Aloszka. Od czerwca
do września mieszkańcy miasta również wspólnie podróżowali
rowerem po gminie i okolicach. Rowerzyści przejechali różne trasy m.in. Biskupiec, Najdymowo, Czerwonka, Biesowo, Zarębiec,
Biskupiec – łącznie ok. 40 km czy też Biskupiec, Gęsikowo, Stryjewo, Dębowo, Bęsia, Węgój, Biskupiec.
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To było

AKTYWNE LATO

Przez cały okres wakacyjny w Biskupcu odbywały się cykliczne spotkania, kursy i zajęcia
dla dzieci i dorosłych.

Akademia Malucha

Śródziemnomorskie wakacje

Najmilsi mieszkańcy naszego miasta bawili się wspólnie podczas
spotkań w ramach Wakacyjnej Akademii Malucha. Zajęcia dedykowane były dla dzieci w wieku 6–18 miesięcy – grupa I oraz 18
miesięcy - 4 lata – II grupa. Każde spotkanie to niezliczona ilość
różnorodnych zabaw sensorycznych. Alicja Ślebioda uczyła po-

Od drugiej połowy lipca w Biskupcu nastał grecki nastrój. Dzieci
i młodzież do lat 12 uczestniczyły w zajęciach pt. „Starożytna Grecja”. Przez pięć dni doświadczeni animatorzy zapoznali najmłodszych z kulturą Grecji. Podczas zajęć uczestnicy m.in. wykonali
wielkoformatową mapę, którą ulepili z masy solnej a następnie
pomalowali farbami, przenieśli się w klimat barwnej mitologii,
przyjęli imiona greckich bogini i bogów, stworzyli wieńce laurowe, wspólnie grali i świetnie się bawili, omawiali teatr grecki oraz

przez zabawę oraz poprowadziła spotkania zgodnie z programem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Sala lustrzana
Biskupieckiego Domu Kultury umożliwiła dzieciom poznawanie
własnej fizyczności oraz wywołała uśmiechy na twarzach milusińskich. Wakacyjna Akademia Malucha cieszyła się dużym zainteresowaniem, a najlepszym podsumowaniem jej efektów były
okrzyki radości najmłodszych uczestników.

zorganizowali wielkie igrzyska olimpijskie. Dla naszych najmłodszych mieszkańców był to kreatywny i aktywny czas połączony
z nauką. Na pamiątkę podróży do Grecji dzieci zachowały wieńce, miecze oraz mnóstwo radosnych wspomnień.

ABC Kajakarstwa

Nauka pływania

Krzysztof Kowalski - pracownik CKTiS prowadził zajęcia nauki
pływania kajakiem. Kurs odbywał się na plaży Słoneczny Brzeg
w Rukławkach. Uczestnicy poznali techniki poprawnego pływa-

Kolejną ciekawą propozycją dla najmłodszych były zajęcia nauki
pływania. Na plaży Słoneczny Brzeg na dzieci czekał wykwalifikowany instruktor, który krok po kroku uczył uczestników jak

nia kajakiem i ćwiczyli odpowiednie trzymanie wiosła oraz równowagę na wodzie. Z zajęć korzystali zarówno mieszkańcy miasta i gminy Biskupiec jak i turyści.

zachować się w wodzie. Zajęcia odbywały się w kilkuosobowych
grupach przez okres lipca i sierpnia.
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Triathlon turystyczny

Joga

Doskonałą propozycją dla osób lubiących spędzać aktywnie czas
był triathlon turystyczny. Składał się on z trzech etapów: rowerowego, kajakarskiego oraz pieszej wędrówki. Wycieczki odbywały
się w każdą środę o godz. 18. Trasę rozpoczynano przejazdem
rowerem z Biskupca na plażę Słoneczny Brzeg w Rukławkach.
Kolejnym etapem było przepłynięcie kajakiem na półwysep Malakop. Tam w otoczeniu dzikiej przyrody i pięknego krajobrazu
uczestnicy wędrowali pieszo.

Przez całe lato darmowe były również zajęcia jogi. Trening w plenerze, w otoczeniu zieleni przyciągał miłośników relaksu, harmonii oraz równowagi. Inicjatywa zajęć jogi zyskała spore grono
zwolenników. Udział w zajęciach brało kilkudziesięciu mieszkańców miasta gminy. Trening w plenerze, w otoczeniu zieleni był
niesamowitą przygodą dla uczestników. Zajęcia prowadził dyplomowany nauczyciel jogi Żaneta Hołownia.

Poranki w parku
„Poranki w parku” to cykl zajęć skierowany do najmłodszych
mieszkańców gminy Biskupiec. Przez okres wakacji w każdy
czwartek w parku miejskim na dzieci czekały różne niespodzianki, zabawy taneczno-ruchowe, konkursy, animacje, teatrzyki. Na
pierwszych zajęciach dzieci świętowały 75. urodziny Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Biskupcu. Oprócz zabaw i animacji nie
zabrakło tortu, kolorowych czapeczek i balonów. Podczas kolejnego spotkania powstały barwne bukiety. Dzieci układały kompozycje kwiatowe, nauczyły się tworzyć wiązanki oraz poznały
ciekawostki dotyczące pracy w kwiaciarni. W czwartek 22 lipca
animacje dla dzieci przebiegły pod hasłem „Owocowo na sportowo”. Zabawy przeprowadzili pracownicy MOPS w Biskupcu. Dzieci wspólnie tańczyły, puszczały bańki, malowały farbami po streczu, rozwiązywały zagadki ale przede wszystkim świetnie się ze
sobą bawiły. Niesamowitym szaleństwem okazały się warsztaty
kuglarskie. Uczestnicy nauczyli się posługiwać różnymi „zabawkami” kuglarskimi, spróbowali także swoich sił na równoważni,
szczudłach i ćwiczyli równowagę na linie. 5 sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu przygotowała zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci o tematyce warmińskiej. Uczestnicy
śpiewali, robili wianki na głowę, uczyli się Pofajdoka oraz bili rekord w zapisach do biblioteki. Gościem specjalnym wydarzenia
była Aleksandra Więckowska z Zespołu Warmińska Kuźnia. Podczas kolejnych zajęć Ewa Różańska-Turonek przybliżyła najmłodszym sztukę garncarstwa oraz zdradziła tajemnice pracy ceramika. Uczestnicy tworzyli gliniane spaghetti, rzucali woreczkami do
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celu, stworzyli abstrakcyjny obraz oraz pokonali ceramiczny slalom. Zajęcia pt. „Namaluj kropkę” w związku z niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi odbyły się w Biskupieckim Domu
Kultury. Organizatorem zabaw była Miejska Biblioteka w Biskupcu. Nie zabrakło wspólnych zabaw plastycznych i ruchowych.
Dzieci obejrzały także teatrzyk Kamishibai i przeżyły niesamowitą wyprawę do świata legend i bajek. Ostatnie spotkanie pt.
„Podwórkowe zabawy - wczoraj i dziś” odbyło się w Miejskiej Hali
Sportowej. Zabaw, gier i szaleństw nie było końca. Pracownicy
MOPS-u zadbali o to, by uczestnicy nauczyli się skakać na skakance, kręcić hula-hopem czy biegać slalomem. Podsumowując,
to były dwa miesiące fantastycznych, kreatywnych zajęć, zachęcających najmłodszych do aktywnego spędzania czasu wolnego,
zabawy z rówieśnikami oraz twórczego myślenia.
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Ślimakowe pojemniki

Modernizacja przejść

Przy kolejnych placówkach oświatowych pojawiły
się pomarańczowe ślimaki na plastikowe nakrętki.

W Biskupcu zostaną przebudowane przejścia dla
pieszych, a dokładniej na ul. Ludowej, Warszawskiej i Al. Wojska Polskiego.

We wrześniu przy kolejnych placówkach oświatowych na terenie
Gminy Biskupiec pojawiły się specjalne pojemniki na nakrętki.
Pomarańczowe ślimaki – nawiązujące do symbolu miast Cittaslow – zostały ustawione przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biskupcu, Szkole Podstawowej im.
Flagi Polski w Kobułtach oraz Szkole Podstawowej w Czerwonce. Przypominamy, że do pojemników można wrzucać nakrętki
małe i duże, po wodzie i napojach, mleku, przyprawach, a także
kosmetykach i środkach czystości. Zbieranie nakrętek to jedna
z najpopularniejszych akcji społecznych, jakie są organizowane
w Polsce od kilku lat. To akcje charytatywno-ekologiczne, do których może włączyć się każdy.

Przebudowa dróg
W Biskupcu i Biesowie trwa przebudowa dróg.

2 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie Burmistrz Biskupca podpisał umowę na przebudowę
przejść dla pieszych w Biskupcu. Dodatkowo dzięki przychylności Powiatu Olsztyńskiego przebudowane zostanie przejście na
ul. Aleja Broni. Dzięki tej inwestycji już niebawem nasze miasto
stanie się bezpieczniejsze. W ramach pozyskanych środków
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie: montażu radarowych wyświetlaczy,
wprowadzenia płyt fakturowych w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnością, właściwego
oznakowania poziomego
i pionowego oraz montażu
urządzeń/elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace związane z tą
przebudową rozpoczną się
jeszcze w tym roku.

Remont hali sportowej
6 września Gmina Biskupiec podpisała umowę
o dofinansowanie modernizacji hali sportowej na
terenie byłej jednostki wojskowej.

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg Gmina Biskupiec realizuje dwa projekty. Pierwszy polega
na przebudowie ciągu ulic w Biskupcu: Żelazna, Żytnia i Tartaczna. Powstają tu nowe drogi, chodniki, ścieżka rowerowa, przebudowywana jest kanalizacja deszczowa, sieć wodnokanalizacyjna
i oświetleniowa. Docelowo wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji to prawie 4,4 mln
zł, dofinansowanie 2,6 mln zł. Przebudowana została także droga
gminna w Biesowie. Wyremontowano odcinek od drogi krajowej
nr 57 do drogi powiatowej nr 1487 N. Zamiast żwiru powstała tu
nawierzchnia utwardzona, nowe chodniki i ścieżka rowerowa.
Całość zyskała także nowe oznakowanie pionowe i poziome,
nasadzenia i oświetlenie. Wartość zadania to ponad 717 tys. zł
z czego ponad 430 tys. zł to pozyskane środki zewnętrzne. Wykonawcą obu inwestycji jest firma „Mariola Deszczyńska Usługi
Budowlane i Transportowe” z Kętrzyna.
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W ramach zadania zaplanowano m.in.: wymianę oświetlenia na
energooszczędne typu LED wraz z montażem siatki ochronnej
i uchwytami montażowymi, remont komina i wymianę obróbki
blacharskiej. Dodatkowo zakupione zostaną nowe piłki: do gry
w piłkę nożną, siatkową i do gry w kosza. Wartość zadania to ok.
80 tys. zł. Środki pochodzą z konkursu organizowanego przez
Urząd Marszałkowski pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.”
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Dworzec gotowy
Modernizacja dworca dobiegła końca.
Biskupiecki dworzec jest już gotowy do użytkowania.
Budynek został odrestaurowany i odzyskał dawny blask.
W sierpniu odbył się odbiór techniczny wykonanych
prac oraz wyposażenie pomieszczeń. Niebawem miejsce
to ponownie będzie tętnić życiem, bowiem w obiekcie
utworzone zostanie Centrum Zawodowe, w którym znajdzie się baza edukacyjna, czyli miejsce do prowadzenia
warsztatów, szkoleń zawodowych wraz z pełnym wyposażeniem. Swoje miejsce będą tu również mieli biskupieccy
Harcerze i oczekujący na transport. Nowoczesne pomieszczenia
oraz piękna aura całego budynku z pewnością umilą czas postoju. Oficjalne otwarcie obiektu planowane jest jeszcze w tym roku.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działania 8.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich.

Stadion w nowym wydaniu
Biskupiecki stadion nabiera kształtów.
Od ubiegłego roku stadion przechodzi gruntowną modernizację.
Efekty postępu tych prac są coraz bardziej widoczne, a zainteresowanie wokół obiektu rośnie. Trybuny są już w końcowej fazie
budowy, murawa nakładana jest na wyrównaną nawierzchnię
a droga wjazdowa do obiektu wyłożona została kostką. Wszystko

razem nabiera perspektyw. Po modernizacji stadion miejski składać się będzie z dwóch boisk z niezależnym od siebie oświetleniem, bieżni, prawie 1.5 tys. miejsc siedzących na częściowo
zadaszonych trybunach, siłowni, sali konferencyjnej i parkingu.
Całkowity koszt dwóch projektów modernizacyjnych to ponad
14 mln zł. Dofinansowanie w kwocie prawie 7 mln zł pochodzi ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, pozostałą kwotę do inwestycji dołożyła gmina Biskupiec.

Małe Granty Sołeckie
Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa
Słoneczny Brzeg.

na

plaży

W ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2021”, na plaży Słoneczny Brzeg
w Rukławkach powstała strefa wypoczynku. Konkurs ten umożliwił Gminie Biskupiec otrzymanie dofinansowania w kwocie
15 000,00 zł, które zostało przeznaczone na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej nad jeziorem Dadaj. Dzięki przyznanym
środkom do dyspozycji mieszkańców oraz turystów są: murowany grill, ławeczki, leżaki, pergola, stojaki na rowery, 6 leżaków
montowanych na stałe i tematyczne kosze
na śmieci (wędkarz
i surfer).
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Pamięć o Schnarbachu
W Rzecku odsłonięto tablicę poświęconą
Sylwestrowi Antoniemu Schnarbachowi.
Sylwester Antoni Schnarbach był malarzem, uczniem samego
Jana Matejki, poetą, publicystą, działaczem społecznym i bojownikiem o wolność i polskość Warmii i Mazur. Związany był
z Rzeckim i tutaj mieszkał przez wiele lat. Z tej okazji w sołectwie

powstało miejsce upamiętniające znanego artystę. 17 lipca uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Burmistrz
Biskupca Kamil Kozłowski, Radny Rady Miejskiej w Biskupcu
Tomasz Dudzic, Sołtys Sołectwa Zbigniew Klonowski oraz druh
Krzysztof Kowalski. Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla
najmłodszych, którzy mogli pobawić się z animatorami, poskakać na dmuchańcu, postrzelać z łuku do celu lub pobudować
ciekawe konstrukcje ze słomek. Nie zabrakło ogródka gastronomicznego, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Full Serwis.

Mojtyny na sportowo
21 sierpnia w Mojtynach odbył się festyn dla rodzin
oraz zawody siłaczy.

Sołectwo Mojtyny pożegnało lato festynem rodzinnym i pierwszymi w gminie zawodami siłaczy. Przez cały dzień dostępne

były atrakcje dla dużych i małych. Najmłodsi mogli pobawić się
na dmuchańcach lub z animatorami, skosztować słodkiego poczęstunku i pobawić się ze specjalnym gościem – Myszką Miki.
Zabawa taneczna z ulubioną postacią z bajki sprawiła dzieciom
wiele radości. Natomiast wieczorem w zmaganiach siłaczy udział
wzięli nieco starsi mieszkańcy Mojtyn i okolic. Zawodnicy prezentowali swoje umiejętności w kilku konkurencjach siłowych.

Rodzinnie
w Najdymowie
Mieszkańcy Najdymowa
bawili się wspólnie podczas pikniku rodzinnego.
21 sierpnia w Najdymowie odbyły się zabawy dla dzieci, degustacja przysmaków przygotowanych
przez najdymowskie gospodynie
oraz dmuchane atrakcje. Wieczorem na scenie wystąpił zespół
Full Serwis, który swoimi hitami
porwał do tańca mieszkańców
Najdymowa i ich gości.
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Plac zabaw w Rudziskach

Zabawa w Rudziskach

W Rudziskach doposażono plac zabaw o nowe
urządzenia zabawowe.

31
lipca
mieszkańcy
biesiadowali.

Rudzisk

wspólnie

Dzięki funduszom z budżetu sołeckiego do placu zabaw w Rudziskach zakupiono przedmioty architektury ogrodowej. W ramach zadania uzupełniono plac o atestowany sprzęt oraz za-

gospodarowano przestrzeń w mniejsze elementy służące do
zabawy takie jak bujaki ogrodowe na sprężynie, oraz huśtawki.
Dodatkowo pojawiły się ławki i kosze na śmieci. Koszt doposażenia placu zabaw wyniósł 15 179,70 zł. Inwestycja pozytywnie
wpłynęła na poprawę estetyki sołectwa oraz stała się miejscem
spotkań i zabaw dla dzieci.

Oleje z Borek Wielkich
Gospodynie z Borek Wielkich tłoczą naturalny olej.

W ostatni dzień lipca mieszkańcy Rudzisk i okolic wspólnie się
bawili podczas biesiady kulturalno-rękodzielniczej. Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych na wstępie imprezy,
uczestnicy śpiewali, tańczyli i rozmawiali. Nie zabrakło także animacji dla dzieci w wykonaniu animatorów „Taka Impreza”.

Siłownia plenerowa w Parlezie
Kolejna siłownia plenerowa w naszej gminie.
W Parlezie Wielkiej zagospodarowano teren przestrzeni publicznej. Powstała tu siłownia plenerowa z urządzeniami takimi
jak: narciarz, wyciąg górny, orbitrek, prasa nożna, rower, ławo-

Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich realizuje kolejny
oryginalny projekt. Są to „Warsztaty tłoczenia olejów z różnego
rodzaju ziaren – wskazanie właściwości zdrowotnych”. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na ten cel w konkursie Działaj
Lokalnie 2021. Za nimi już pierwsze spotkania, podczas których
uczestnicy przekonali się jak smakuje i pachnie olej w wersji nierafinowanej. Mieszkańcy trzech miejscowości z terenu naszej

gminy, a mianowicie Kamionki, Sadowa i oczywiście Borek Wielkich poznali również walory dodatkowego produktu tego procesu – wysokobiałkowego makuchu tudzież śruty, która również
może mieć zastosowanie w kuchni.
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stół. Inwestycję zrealizowano z funduszu sołeckiego na kwotę
12 669,00 zł. Już teraz mieszkańcy Parlezy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
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Sukces kolarzy

Mikołaj Dziadura na podium

Biskupieccy kolarze uczestniczyli w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików na szosie
w Nidzicy.

Reprezentant LKK Warmia na Kolarstwie Górskim
Szosowym MP Łukowica 2021.

Podczas mistrzostw w Nidzicy biskupieccy kolarze zdobyli na
trzy rozegrane wyścigi dwa pierwsze miejsca, dwa drugie i dwa
trzecie. A w jeździe na czas całe podium. Podczas jazdy na czas
1 miejsce zajęła para: Wojtek Bućko, Filip Muszak i piąte Mikołaj

Dziadura z Wiktorem Domuratem. W sobotę w jeździe indywidualnej na czas pierwszy był Mikołaj Dziadura, drugi Filip Muszak, trzeci Wojtek Bućko. W niedzielę odbył się wyścig ze startu
wspólnego, wyniki przedstawiają się następująco: Mikołaj drugi,
Filip trzeci. Niestety upadek uniemożliwił Wojtkowi walkę na mecie. Przy okazji MMM rozegrano wyścigi w innych kategoriach
i tak: Michał Królicki był drugi w kryterium i 5 na czas, Kinga Rybkiewicz 2 w czasówce.

W niedzielę 28 sierpnia kolarz LKK Zakłady Mięsne Warmia Biskupiec Mikołaj Dziadura odniósł piękny sukces. Podczas zawodów
w Łukowicy został Górskim Mistrzem Polski w kategorii mło-

dzików. Na trudnej trasie wygrał z dwójką towarzyszy ucieczki.
Dobrze wypadli również jego klubowi koledzy Wojciech Bućko
(miejsce 11) oraz Filip Muszak (miejsce 16). Gratulujemy wszystkim zawodnikom.

Finał sezonu letniego
11 września biskupieccy tenisiści zakończyli sezon
letnich rozgrywek.

Sukces Szymona Rekity
Szymon Rekita drugi w wyścigu Dookoła Rumuni.
Wyścig Dookoła Rumunii rozpoczął się 31 sierpnia krótkim prologiem na ulicach Timisoary. Po pięciu dniach peleton zakończył
zmagania w Bukareszcie. Udział w zawodach w Rumuni wzięła
silna ekipa Voster ATS Team Stalowa Wola do której Szymon Rekita dołączył w ubiegłym roku. Kolarz pochodzący z Biskupca
w trzecim etapie wyścigu w Rumuni na mecie zameldował się
na drugiej pozycji. Trzeci dzień rywalizacji był zarazem jednym
z dwóch etapów, które kończą się na podjeździe. Na trasie odcinka z Deva do Paltinis liczącego sobie 157-kilometrów znalazły

Źródło zdjęcia: Voster ATS Team

się trzy premie górskie. Najważniejszy podjazd dnia prowadzący
wprost na metę był długości 10,6 km i średnim nachyleniu 6,6%,
co zwiastowało zaciętą walkę kolarzy celujących w triumf w klasyfikacji generalnej. Serdecznie gratulujemy!
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W turnieju wystartowało 7 par, które zagrały systemem “każdy
z każdym”. Wszystkie mecze były bardzo wyrównane, a wyniki końcowe prezentują się następująco: I miejsce: Pajek Adam,
Wynimko Jakub, II miejsce: Kozłowski Andrzej, Hekman Piotr, III
miejsce: Garbino Andrzej, Michalski Leszek.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISKUPCU
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Kryterium Kolarskie w Biskupcu
11 lipca w Biskupcu odbyła się sztandarowa impreza miłośników ścigania się na rowerach.
W niedzielę 11 lipca w Biskupcu odbyło się XXVII Międzynarodowe Kryterium Kolarskie połączone z X Memoriałem Jerzego
Kowalskiego. Wydarzenie to jak zawsze ściąga do Biskupca zarówno czołówkę Polskich kolarzy jak i wielu kibiców. Oprócz
grupy z LKK ZM Warmia Biskupiec na starcie pojawili się również
przedstawiciele z Olsztyna, Ciechanowa, Warszawy, Nadarzyna
czy Ełku. Zawodnicy ścigali się okrężną trasą wytyczoną ulicami
miasta: Mickiewicza, Czynu Społecznego, Przemysłową, Ostre
Koło, Słowackiego i Kryniczną. Przeprowadzono sześć wyścigów
w różnych kategoriach wiekowych.

Nagrody wręczali m.in. Marek Jaczun, sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.
Wyniki:
kat. Żakini (2009–10)
I miejsce Olga Pacuszka WMKS Olsztyn
II miejsce Maja Kateszczenko UKK Prostki
III miejsce Maja Kopczyńska WMKS Olsztyn
kat. Żak (2009–10)
I miejsce Adam Barsznica Stajnia Rowerowa Intercars Team
Warszawa

II miejsce Mateusz Dobrosielski KKS Ciechanów
III miejsce Maciej Dobrosielski KKS Ciechanów
kat. Młodziczka (2007–08)
I miejsce Michalina Kaczyńska WMKS Olsztyn
II miejsce Michalina Tabarkiewicz WMKS Olsztyn
III miejsce Karolina Sowa LKK ZM Warmia Biskupiec
kat. Młodzik (2007–08)
I miejsce Filip Muszak LKK ZM Warmia Biskupiec
II miejsce Wojciech Bućko LKK ZM Warmia Biskupiec
III miejsce Artur Kuczyński KKS Ciechanów
kat. Juniorka Młodsza (2005–2006)
I miejsce Martyna Szczęsna WMKS Olsztyn
II miejsce Kinga Rybkiewicz LKK ZM Warmia Biskupiec
III miejsce Zofia Jakubowska UKS Kolarz Nadarzyn
kat. Junior Młodszy (2005–2006)
I miejsce Adam Bronakowski WMKS Olsztyn
II miejsce Michał Królicki LKK ZM Warmia Biskupiec
III miejsce Piotr Jaczun WMKS Olsztyn
Klasyfikacja generalna drużyn:
I miejsce WMKS Olsztyn
II miejsce LKK ZM Warmia Biskupiec
III miejsce KKS Ciechnów

Sukcesy LZS CKTiS
Drużyna LZS CKTiS Biskupiec odnosi kolejne
sukcesy.
Zawodnicy LZS CKTiS w Biskupcu wzięli udział w Turnieju Szachowym LZS o Złotą Wieżę 2021 w Stawigudzie. Reprezentacja
LZS CKTiS Biskupiec w składzie: PLESIUK Andrzej, GULA Andrzej,
PRZYBYLSKI Jan, KAWA Anna zdobyła znakomite 1 miejsce zapewniając sobie awans do Finału Ogólnopolskiego, który odbył się w dniach 12–17 lipca na Zamku w Uniejowie. W finale
drużyna zajęła znakomite 7 miejsce. Świetne wyniki na swoich
szachownicach uzyskali także juniorzy. Reprezentanci sekcji szachowej LZS CKTiS w Biskupcu nie przystali na laurach. Udali się
na kolejne zawody, a dokładniej Międzywojewódzkie Eliminacje
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2022. Sophie Woytitzki
uplasowała się na 4. miejscu w swojej kategorii, tuż przed swoją młodszą siostrą – Mają. Obie reprezentantki LZS uzyskały po
4,5 pkt, przy czym Sophie miała o 1 punkt więcej w klasyfikacji
pobocznej. Reprezentacja udała się także na Mistrzostwa Polski
Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 2021 zorganizowane przez Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie.
W zawodach udział wzięło ponad 900 młodych zawodniczek
i zawodników z całej Polski, w tym reprezentanci LZS CKTiS w Biskupcu: rodzeństwo Ania i Szymon Kawa oraz siostry Sophie
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i Maja Woytitzki. Ania grająca w grupie dziewcząt do lat 14, zajęła 7. miejsce w turnieju szachów szybkich i 13. miejsce w turnieju szachów błyskawicznych. Maja Woytitzki, grająca w grupie
dziewcząt do lat 10, zajęła odpowiednio 10. miejsce w turnieju
szachów szybkich oraz 18. miejsce w turnieju szachów błyskawicznych. Sophie Woytitzki, grająca w grupie dziewcząt do lat
12, zajęła odpowiednio 27. miejsce w turnieju szachów szybkich
oraz 45. miejsce w turnieju szachów błyskawicznych. Szymon
Kawa, grający w grupie chłopców do lat 16, w obu turniejach
zajął lokaty zbliżone do swojego miejsca startowego. Wielkie
brawa dla całej drużyny za tak liczne sukcesy i nieustanną wolę
walki o więcej.
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Egida trzyma formę
Zawodnicy KS Egida wrócili z kolejnych mistrzostw
z medalami.
3-4 września zawodnicy KS Egida wzięli udział w Ogólnopolskim
Turnieju Kickboxingu i Pucharze Kaszub w Kartuzach. Już pierwszego dnia „Egidziaki” zdominowały formułę walk point fighting
zdobywając 3 złote medale oraz 2 tytuły najlepszych zawodników. Sobota również była bardzo udana w formule Kicklight.
Zawodnicy zaliczyli 4 starty i zdobyli 3 medale: dwa złote i jeden
brązowy. Barbara Budek - 1 miejsce Pointfighting kadet młodszy
- 42 kg oraz 1 miejsce Kicklight - 47 kg oraz tytuł Najlepszej zawodniczki wśród kadetek młodszych w pointfightingu. Wojciech
Nowakowski – 1 miejsce Pointfighting kadet starszy - 52 kg oraz
tytuł najlepszego zawodnika wśród kadetów starszych w pointfightingu. Arkadiusz Żabiński - 1 miejsce Pointfighting kadet
starszy +69 kg. Maja Wojnicz - 1 miejsce Kicklight kadet starszy
- 50 kg. Magdalena Budek - 3 miejsce Kicklight junior - 60 kg. Jan
Kucio – odpadł w eliminacjach w formule soft stick przegrywając
jedynie jednym punktem. W dniach 10 i 11 września silna reprezentacja Egidziaków wzięła udział w Pucharze Polski Kadetów

w Kick Light i Mistrzostwach Mazowsza Kadetów w Pointfighting. Zawodnicy aż 10 razy stanęli na podium. Dodatkowo Hanna Nowakowska została wybrana najlepszą zawodniczką wśród
dzieci w formule Pointfighting. Puchar Polski w Kicklight wśród
kadetów młodszych - 42kg, zdobyła Barbara Budek. Basia dołożyła do tego jeszcze dwa srebrne medale w formule walk pointfighting w kategorii - 42kg i - 47 kg. Brąz w Pucharze Polski zdobyła także Maja Wojnicz, która w półfinale w kategorii Kicklight
kadetów starszych - 50 kg, przegrała – po dobrej walce – z Aleksandrą Paczkowską z Ninja Academy Warszawa. Natomiast medalistami Mistrzostw Mazowsza w pointfightingu zostali: Hanna
Nowakowska, która w kategorii dzieci +36 kg wszystkie swoje
pojedynki skończyła przed czasem i wygrała swoją kategorię.
W tej samej kategorii dzieci +36 kg II miejsce zajęła Lena Kowalska, która bezproblemowo przebrnęła przez eliminacje, a półfinał skończyła przed czasem. Srebro i brąz zdobył Wojciech Nowakowski, który cały turniej walczył z kontuzją pleców. Srebrny
krążek zdobył także Aleksander Burczyk w kategorii kadet młodszy +47 kg a brązowy medal w kategorii kadet młodszy -28 kg
zdobyła Lena Bartlewska, dla której był to debiut w turnieju.
Wielkie brawa dla całej reprezentacji!

Turniej Zakładów Pracy

SP3 aktywnie

Kolejny Turniej Zakładów Pracy w Piłkę Nożną
o Puchar Burmistrza Biskupca za nami.

Podczas Aktywnej Soboty z Trójką omówiono nawyki zdrowego stylu życia.
11 września Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu rozpoczęła cykl
imprez rekreacyjno-sportowych. Na boiskach szkolnych licznie
zgromadzili się uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Ponad 80

Do walki o Puchar Burmistrza stanęło siedem zespołów reprezentujących firmy i przedsiębiorstwa z terenu miasta i gminy
Biskupiec. Impreza odbyła się na boisku wiejskim w Rzecku.
6-osobowe drużyny rywalizowały w systemie każdy z każdym. Po
zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięskie zespoły. I miejsce zajęła drużyna PWiK Biskupiec, II – drużyna Telmex Sp. z o.o. Zakład
MMI Sleeping w Biskupcu, III – Egger Biskupiec Sp. z o. o. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali m.in. pamiątkowe medale. Na trzy
najlepsze drużyny czekały puchary. Wręczono także nagrody indywidualne dla najlepszego bramkarza, strzelca i zawodnika.
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uczniów rywalizowało w konkurencjach biegowych na dystansach od 300 m dla młodszych dzieci do około 800 m dla młodzieży. Zaplanowano jeszcze 3 takie spotkania w ciągu trwania roku
szkolnego. Uczniowie, którzy systematycznie będą brać udział
w rywalizacji sportowej zostaną sklasyfikowani i nagrodzeni medalami i nagrodami.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISKUPCU

DLA MIESZKAŃCA

Zmiany organizacyjne
Na ul. Dworcowej, ul. Ogrodowej oraz ul. Cmentarnej wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W związku z uruchomieniem Publicznego Transportu Zbiorowego w Biskupcu od 1 września na ul. Cmentarnej nastąpiły zmiany
w organizacji ruchu. Obecny parking wzdłuż chodnika został wyłączony z użytkowania. W tym miejscu powstał przystanek autobusowy. Obowiązuje tam zakaz parkowania aut.
Od dnia 1 września zmieniony został także kierunek jazdy na
ul. Ogrodowej. Teraz wjazd na w/w ulicę możliwy jest od strony ul. 1 Maja. Natomiast na odcinku drogi od restauracji „Festina” do ul. B. Chrobrego ruch pozostał tak jak dotychczas
- dwukierunkowy.
Zmiany nastąpiły także na ul. Dworcowej. Wprowadzono tam
ruch jednokierunkowy. Począwszy od pierwszego miejsca

parkingowego (od strony skrzyżowania z ul. A. Krajowej) do
skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką. Wprowadzone zmiany na wymienionych ulicach podyktowane były względami bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Nowa strona internetowa
Z przyjemnością prezentujemy Państwu
nową, bardziej funkcjonalną stronę internetową Urzędu Miejskiego.
To nie tylko całkowicie zmieniona szata graficzna, ale
przede wszystkim ulepszona struktura, dzięki której dostęp do ważnych informacji jest prostszy i szybszy. Portal
dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że nowa www spotka się
z Państwa pozytywnym odbiorem i spełni Państwa oczekiwania. Jednocześnie informujemy, że prace nad nowym
narzędziem wciąż trwają, nieustannie uzupełniane są informacje
we wszystkich zakładkach. Prosimy o cierpliwość!
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Dotychczasowa strona, która była dostępna pod adresem www.
biskupiec.pl – funkcjonuje jako archiwum https://archiwum.
biskupiec.pl/.
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DZIELNICOWI KOMISARIATU POLICJI W BISKUPCU
REJON I

REJON III

asp. sztab. Artur Maćkiewicz
11-300 Biskupiec ul. Mickiewicza 41
Tel. 477311450
Tel. kom. 697880159
e-mail:dzielnicowy.biskupiec3@ol.policja.gov.pl

st. sierż. Adam Grażulewicz
11-300 Biskupiec ul. Mickiewicza 41
Tel. 477311451
Tel. kom. 697880151
e-mail: dzielnicowy.biskupiec1@ol.policja.gov.pl
W skład rejonu wchodzi część miasta Biskupiec obejmująca ul. :
AKACJOWA, ARMII KRAJOWEJ, ALEJA RÓŻ, BOGUSŁAWSKIEGO,
BRZOZOWA, BUKOWA, BURSZTYNOWA, CHROBREGO, CHOPINA,
CMENTARNA, CZYNU SPOŁECZNEGO, DIAMENTOWA, DWORCOWA, GRUNWALDZKA, JESIONOWA, KILIŃSKIEGO, KLONOWA,
KOMBATANTÓW, KOLEJOWA, KRASIŃSKIEGO, KRZYWA, KOŚCIUSZKI, KWIATOWA, KRYNICZNA, LEŚNA, LIPOWA, MATEJKI,
MODRA, MAZURSKIE PRZEDMIEŚCIE, MONIUSZKI, MYŚLIWSKA,
NIEPODLEGŁOŚCI, OGRODOWA, PARKOWA, PIONIERÓW, PLAC
KOŚCIELNY, OSTRE KOŁO, PLATYNOWA, POGODNA, PRZESKOK,
PLAC WOLNOŚCI, PRZEMYSŁOWA, PRZYJACIÓŁ, REJA, SŁONECZNA, SŁOWACKIEGO, ŚW.JÓZEFA, SOSNOWA, SREBRNA, STALOWA,
SZCZERBIEC, SZNARBACHA, TARTACZNA, TOPIEL, UROCZA, WIŚNIOWA, ZŁOTA, ŻELAZNA, ŻYTNIA, 1-GO MAJA.
Działanie priorytetowe - Biskupiec ul. Plac Wolności, centrum
miasta okolice pomnika - pod kątem spożywania alkoholu
w miejscu zabronionym.

REJON II
asp. Piotr Ryms
11-300 Biskupiec ul. Mickiewicza 41
Tel. 477311451
Tel. kom. 697880150
e-mail: dzielnicowy.biskupiec2@ol.policja.gov.pl
W skład rejonu wchodzi część miasta Biskupiec obejmująca ul. :
ANDERSA, ALEJA BRONI, BACZYŃSKIEGO, BEMA, BOHATERÓW,
FLORIAŃSKA, GDAŃSKA, HARCERSKA, HUBALCZYKÓW, JEZIORNA, KOPERNIKA, KRÓTKA, LUDOWA, LAZUROWA, LISZEWSKIEGO,
MICKIEWICZA, MACZKA, OKULICKIEGO, ORZESZKOWEJ, OKRZEI,
OKRĘŻNA, PLAŻOWA, POZNAŃSKA, POLNA, PILECKIEGO, PIWNA, PUŁASKIEGO, ROWECKIEGO, REPATRIANTÓW, SIKORSKIEGO,
SPORTOWA, SZARYCH SZEREGÓW, SZPITALNA, SYRENY, SĄDOWA, STRAŻACKA, ŚMIAŁA, UROCZA, WARSZAWSKA, WARMIŃSKA, WIOSENNA, WITOSA WOJEWÓDZKA, WOJSKA POLSKIEGO,
ZIENTARY MALEWSKIEJ, ZIELONA, ZUCHA, ŻÓŁKIEWSKIEGO,
ŻEROMSKIEGO.
Działanie priorytetowe - Plac Bramsche w Biskupcu (skwer) strefa
wypoczynku - pod kątem picia alkoholu w miejscu zabronionym.
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W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości gminy Biskupiec: BOTOWO, BOTÓWKO, CHMIELÓWKA, DWORZEC, DYMER,
JANUSZEWO, JÓZEFOWO, KAMIONKA, KOBUŁTY, KOJTRYNY,
KRAMARKA, LABUSZEWO, ŁĄKA DYMERSKA, MOJTYNY, NASY,
NOWE MARCINKOWO,, PARLEZA MAŁA, PARLEZA WIELKA, PIERWÓJ, PUDLĄG, RASZĄG, RUDZISKA, RUKŁAWKI, RZECK, ZABRODZIE, ZAZDROŚĆ, KOLONIA I i II ul. OLSZTYŃSKA
Działanie priorytetowe - miejscowość Kobułty okolice sklepu
spożywczego - pod kątem spożywania alkoholu.

REJON IV

asp. sztab. Marek Włoch
11-300 Biskupiec ul. Mickiewicza 41
Tel. 477311432
Tel. kom. 697880154
e-mail:dzielnicowy.biskupiec4@ol.policja.gov.pl
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości gminy Kolno
i Biskupiec:
ADAMOWO, BĘSIA, BORKI WIELKIE, BREDYNKI, DĘBOWO, GĘSIKOWO, GÓROWO, JANUSZEWO, KRUZY, KABINY, KOMINKI, LIPOWO, ŁABUCHY, OTERKI, OTRY, SADŁOWO, SADOWO, SAMŁAWKI,
STANCLEWO, STRYJEWO, WĘGÓJ, WÓLKA, WÓLKA WIELKA, ZAMECZEK, KOLONIA III.
Działanie priorytetowe – miejscowość Borki Wielkie okolice
świetlicy wiejskiej - pod kątem spożywania alkoholu w miejscu
zabronionym

REJON V

mł.asp. Ewa Gutowska
11-300 Biskupiec ul. Mickiewicza 41
Tel. 477311432
Tel. kom. 697880153
e-mail:dzielnicowy.biskupiec5@ol.policja.gov.pl
W skład rejonu wchodzą następujące miejscowości gminy Kolno
i Biskupiec: AUGUSTÓWKA, BIESOWO, BIESÓWKO, BORECZEK,
CZERWONKA, DROSZEWO, GÓRKOWO, KOLNO, LUTRY, NAJDYMOWO, ROZWADY, RYN RESZELSKI, TARNINY, TEJSTYMY, WĄGSTY, WILIMY, WÓJTOWO, WYSOKA DĄBROWA, ZARĘBIEC.
Działanie priorytetowe – miejscowość Czerwonka 78 - pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISKUPCU

KĄCIK CZYTELNIKA
„Czytanie daje nam miejsce, w które możemy się udać, kiedy musimy zostać tam, gdzie jesteśmy”

Mason Cooley

Reportaż literacki – przedstawia zdarzenia i okoliczności oparte na relacjach
świadków, dokumentach a także własny, autorski osąd dotyczący opisywanych
faktów. Czytelnik zaś może mieć własne zdanie i osąd tego, czego dotyczy opis.
Jedno tylko nie podlega żadnej dyskusji i zmianie. Fakty. Można prowadzić zażarte dyskusje na temat tego, dlaczego tak się stało, jakie to przyniosło dalsze
konsekwencje, ale fakt zawsze pozostaje faktem.
Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu dwie książki z zakresu tego rodzaju literatury. Obie dotyczą ludzi,
spraw i miejsc związanych z obszaru
Warmii i Mazur.

Problemy dnia codziennego trzeba
było rozwiązywać samemu. Nie było
psychologów, doradców, pomocy
państwa. Były natomiast problemy co
zjeść, w co się ubrać, gdzie spać.

„Wieczny początek” Beaty Szady i „Poniemieckie” Karoliny Kuszyk poruszają
trudne tematy dotyczące historii powojennej terenów przyznanych Polsce jako rekompensaty za utracone
ziemie wschodnie. Ale nie jest to historia przez duże „H”. Nie ma tu mowy
o decyzjach polityków najwyższego
szczebla, nie ma tu górnolotnych haseł propagandowych. Jest natomiast
relacja zwykłych, prostych ludzi.

W propagandzie minionych epok
mówiło się o romantycznej wizji osiedlenia się na tych terenach. Niestety, życie było zupełnie inne. Wojna
i pierwsze lata powojenne pokazały,
co w ludziach drzemie. Obok pięknych postaw szlachetnych, wypełnionych dobrocią i prawdziwym człowieczeństwem, były postawy bandyckie,
agresywne, szabrownicze, niszczycielskie i wypełnione nienawiścią.

działania. Wspomnienia tych, którzy
jeszcze żyją i pamiętają tamte czasy
przeplatają się miedzy radościami
i nadziejami, a strachem i obawą często o własne życie.
Dramaturgia pierwszych lat powojennych to właściwie walka o przetrwanie. Niewiele jest w tym okresie
momentów wspólnych z komedią
„Sami swoi”. Tak sielankowo niestety
nie było.
Wydawać by się mogło, że lata 60-te,
70-te oraz 80-te to czas na same spojrzenia, bo upływ lat wiele zmienił.
Niestety, nie do końca.
Późniejsze lata powojenne, to dalszy czas systematycznego niszczenia
pamięci i kultury tych, którzy byli tu
przed 1945 r. Burzenie budynków,
pomników, cmentarzy, przejmowanie kościołów. Nasuwa się pytanie czemu ma to służyć? Wielka Historia
zdecydowała.
Dawni mieszkańcy muszą odejść,
przychodzą nowi. Ale czy to jest powód, żeby zniszczyć to, co tu było
przez kilkaset lat? Dziś, my, nowi
mieszkańcy tych ziem, tworzymy
własną historię, budujemy własną
rzeczywistość. Nie oznacza to jednak,
że mamy zupełnie odciąć się od dziejów tych ziem. Jest takie powiedzenie „Kultura, która niszczy groby poprzedników zasługuje na takie same
działania?”

Postawieni często w dramatycznych
sytuacjach musieli sobie radzić tak,
jak potrafili. Pamięć była zawodna,
ale jeszcze żyją Ci, co zaczynali budować swoje życie na nowo na tych
ziemiach. Musieli znaleźć tu swoje
miejsce. Wielka polityka, która zadecydowała o losach tych ludzi była daleko. A tu, na miejscu, trzeba było żyć
oraz zapewnić byt sobie i rodzinie.
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Dla wielu był to proceder wyzysku.
Zawiść, chęć dorobienia się przesłaniały jakiekolwiek rozumne, ludzkie
myślenie. Pogłębiało to w sposób
znamienny poczucie strachu, niepewności i obaw wśród wielu mieszkańców. I kiedy jedni chcieli gospodarzyć, tworzyć rodziny, budować – inni
często w szale bezmyślnego niszczenia utrudniali wszelkie pozytywne

Oczywiście, każdy kto przeczyta te
książki ma prawo do własnych osądów i poglądów, bo każdy ma wykształconą własną, niepowtarzalną
świadomość. Żeby jednak wygłaszać
swoje poglądy dobrze jest mieć szeroką znajomość problemu. Poznać
relacje, teksty, opinie naocznych
świadków. Wsłuchać się w to, co relacjonują, starać się zrozumieć ich
myślenie i działania. Na pewno trudno jest przenieść się z naszej rzeczywistości do tamtej, bo łatwiej byłoby
nam to pojąć. Ale warto spróbować.
Marek Pietras
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