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ROZMOWA

2021 rok właśnie dobiega końca. To było 12 intensywnych miesięcy, podczas których 
w  całej gminie zrealizowano wiele inwestycji, pozyskano nowe środki, zmodernizowa-
no obiekty i  zaplanowano nowe działania. O  podsumowaniu całego roku rozmawiamy 
z Burmistrzem Biskupca Kamilem Kozłowskim.
Panie Burmistrzu, za nami 
trudny ale zarazem owocny 
rok. Pomimo pandemicznej 
sytuacji miasto i  gmina nie-
ustannie się rozwija i inwestu-
je. Jak ocenia Pan ten rok i wy-
konane plany?
To prawda, rok nie należał do 
łatwych, ale pomimo trudno-
ści i  przeciwności nie staliśmy 
w  miejscu. Zrealizowaliśmy 
szereg zaplanowanych dzia-
łań i  inwestycji. W  tym roku za-
kończyliśmy remont budynku 
dworca, w  którym już działają 
harcerze oraz Centrum Dosko-
nalenia Zawodowego. Powstało 
też ciepłe i  przyjazne miejsce 
dla oczekujących na transport. 
Zmodernizowaliśmy także dro-
gi. Począwszy od Biesowa, po 
ciąg ulic w  Biskupcu – Żelazna, 
Żytnia, Tartaczna, na których 
wszystkie prace zbliżają się ku 
końcowi. Stadion – nasza duma, nabiera blasku. Piękny, nowo-
czesny obiekt widać już z  daleka, a  wiosną przyszłego roku za-
tętni na nim sportowe życie. Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo 
na drodze. Pozyskaliśmy środki na modernizację kilku przejść dla 
pieszych na terenie miasta. Zakończyła się rewitalizacja miejsc 
do rekreacji. Park Miejski oraz park za BDK zyskały nowe place 
zabaw, korty tenisowe, siłownie plenerowe, boiska a także nową 
roślinność. Ponadto na terenie miasta i  wsi doposażono i  wy-
budowano nowe place zabaw, z  których najmłodsi korzystają 
w  pełni. Z  początkiem września zrealizowaliśmy jeszcze jedno 
duże przedsięwzięcie - Biskupiecki Publiczny Transport Zbioro-
wy, który okazał się strzałem w dziesiątkę.

Proszę nam zatem powiedzieć, jak ocenia Pan po trzech mie-
siącach funkcjonowanie transportu publicznego?
Już w  pierwszym miesiącu statystyki sprzedaży biletów i  ilości 
kursów na poszczególnych liniach były bardzo zadawalające. Tyl-
ko we wrześniu sprzedano blisko 12 tys. biletów jednorazowych, 
na łączną wartość ponad 43 tys. złotych. W październiku i listopa-
dzie łącznie sprzedano ponad 35 tys. biletów jednorazowych na 
kwotę około 129 tys. złotych. Reasumując, gołym okiem widać 
jak bardzo potrzebny był ten transport dla naszych mieszkań-
ców. Mając jednak na uwadze opinie użytkowników transportu, 
nadal pracujemy nad udoskonaleniem rozkładów jazdy oraz po-
szczególnych tras.

W ślad za miastem prężnie rozwija się cała Gmina Bisku-
piec. Proszę powiedzieć zatem jak 2021 rok wyglądał 
w sołectwach?
Myślę, że był to bardzo aktywny i udany rok dla naszych sołectw. 
W  wielu z  nich powstały nowe place zabaw, miejsca rekreacji 
i wypoczynku. Biesowo dostało tytuł najpiękniejszej wsi w kon-
kursie „Czysta i  piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”, a  Ru-
dziska otrzymały wyróżnienie. Wyremontowano drogi, a  także 
wymieniono większość oświetlenia ulicznego. Prężnie działały 
też nasze stowarzyszenia i  Koła Gospodyń Wiejskich, które po-
zyskiwały środki na innowacyjne i kreatywne działania na rzecz 
swoich mieszkańców. W  sołectwach zorganizowano także sze-
reg fantastycznych inicjatyw i  wydarzeń zrzeszających lokalną 

społeczność. Mieszkańcy naszej gminy to fantastyczni i zaanga-
żowani w życie społeczne ludzie, za co bardzo im dziękuję.

Oprócz tych wielu pozytywnych aspektów minionego roku, 
pojawiły się także te mniej lubiane, jak podwyżka stawek 
podatku. Czym była podyktowana ta decyzja?
Przede wszystkim wzrostem wszystkich cen i  opłat, rosnącą in-
flacją, a  także podwyżką najniższych wynagrodzeń. Ta decyzja 
była niezbędna i  konieczna, aby przygotować budżet na naj-
bliższy rok. Rola włodarza nie zawsze bywa miła i przyjemna, są 
takie momenty jak te, gdy konieczne jest podjęcie bardzo trud-
nych kroków dotykających bezpośrednio mieszkańców. Należy 
jednak pamiętać, że nasza gmina prężnie się rozwija, remontu-
je i  inwestuje, a żeby móc w pełni realizować wyznaczone cele, 
modernizować i dostosowywać się do potrzeb mieszkańców po-
trzebne są fundusze. Z nadchodzącym rokiem prawie wszystkie 
podatki wzrosną o  10%, jednak pragnę zaznaczyć, że nie będą 
już one podnoszone przez minimum kolejne 2 lata. Zakres tych 
podwyżek konsultowany był z Radą Przedsiębiorców przy Burmi-
strzu Biskupca, która to rozumiejąc konieczność zmian i sytuację 
w kraju zaopiniowała ją jednogłośnie pozytywnie.

Proszę nam jeszcze zdradzić jakie są plany inwestycyjne na 
przyszły rok?
Przyszły rok to przede wszystkim budowa żłobka miejskiego, na 
który czeka wielu mieszkańców, a także budowa nowych miesz-
kań dedykowanych m.in. osobom, które nie posiadają zdolności 
kredytowych, bądź tym, które mają zbyt wysokie dochody, by 
ubiegać się o mieszkanie komunalne, a także osobom niepełno-
sprawnym. Ruszą także prace związane z  zagospodarowaniem 
terenu wokół zbiornika retencyjnego oraz rekultywacją jeziora 
Kraksy. Akwen zostanie pogłębiony, trzcinowiska przycięte i po-
prawi się zarybienie. Nadal będziemy wnioskować o  fundusze 
zewnętrzne, aby przede wszystkim modernizować kolejne drogi 
w sołectwach i mieście. To będzie również czas na dokończenie 
wszystkich trwających inwestycji.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
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XII Warmiński Jarmark 
Świąteczny Cittaslow
Mieszkańcy Biskupca poczuli już magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Od kilkunastu lat mieszkańcy miasta 
i  gminy Biskupiec spotykają się na Placu 
Wolności, aby wspólnie poczuć nastrój 
wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia. 
Tegoroczna edycja jarmarku odbyła się 
w  sobotę 18 grudnia. W  centrum miasta 
zebrali się regionalni rzemieślnicy i przed-
siębiorcy, przedstawiciele sołectw i jedno-
stek organizacyjnych z  całej gminy, aby 
zaprezentować mieszkańcom swoje wy-
roby. Kiermasz obfitował w pyszne ciasta, 
wędzonki, chleby i  potrawy świąteczne. 
Nie zabrakło także występów artystycz-
nych w wykonaniu chóru Innamorati, Stu-
dia Wokalnego Sukces oraz pokazu Teatru 
Tańca i  Ognia „Transfuzja”. Dla najmłod-
szych na scenie odbył się spektakl te-
atralny – Polarna Przygoda przygotowany 
przez Teatr Kataryna oraz animacje z Taką 
Imprezą. Miasto odwiedził także Św. Mi-
kołaj z pomocnikami. Podczas wydarzenia 
rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Aniołkowo”. Spośród 
przygotowanych prac przez dzieci ze szkół i przedszkoli z Gminy 
Biskupiec, wybrano i  nagrodzono te najbardziej pracochłonne 
i wyjątkowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Wyniki konkursu:
I KATEGORIA - GRUPA PRZEDSZKOLNA
I miejsce zespół przedszkolny (3-4 latki) Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Węgoju, II miejsce oddział przedszkolny Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, III miejsce oddział 
przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego

II KATEGORIA WIEKOWA KLASY I-III
I miejsce klasa II Szkoły Podstawowej im. Mazurka Dąbrow-
skiego w  Czerwonce, II miejsce klasa III A  Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Orła Białego, III miejsce klasa I  Szkoły Podstawowej 
w Bredynkach

III KATEGORIA WIEKOWA KLASY IV-VIII
I miejsce klasa V B Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mjr. H. Dobrzań-
skiego pseud. „Hubal”, II miejsce klasa V  Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w  Węgoju, III miejsce klasa VI A  Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Mjr. H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”
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Biblioteka ma już 75 lat
1 października Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu obchodziła swój jubileusz.

W 1946 r. w  Biskupcu utworzono Po-
wiatową Bibliotekę Publiczną. Była to 
pierwsza po wojnie placówka biblio-
teczna pod kierownictwem Genowefy 
Krupińskiej. Jej najważniejszym zada-
niem było rozczytanie społeczeństwa 
oraz rozszerzenie sieci bibliotek w całym 
powiecie. Dziś, ta placówka to nie tyl-
ko książki i  czasopisma, ale także liczne 
spotkania, wydarzenia, kursy, zajęcia 
i  szereg innych twórczych działań. To 
nowoczesna biblioteka przyciągająca 
czytelników w  różnorodny i  oryginalny 
sposób. Z okazji 75 urodzin, 1 paździer-
nika w  Biskupieckim Domu Kultury 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 
Liszewskiego w Biskupcu zorganizowała 
uroczystą galę, podczas której wspomi-
nano najważniejsze osoby, daty, wyda-
rzenia. Zaproszono byłych i ówczesnych 
pracowników, dyrektorów oraz działa-
czy związanych z  placówką, którym wręczono podziękowania 
i statuetki. Podczas spotkania podsumowano najważniejsze dzia-
łania placówki, a  także przywołano wspomnienia z  minionych 
lat. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski złożył serdeczne podzię-
kowania za trud i owocną pracę byłym dyrektorom placówki Jo-
lancie Przybylak i Barbarze Wawrykiewicz, a także obecnej – Alicji 
Kosewskiej-Terech. Na tę okazję zostały przygotowane statuetki 
wykonane przez biskupiecką artystkę Odettę Ostapczuk. Pod-
czas gali odbył się także wykład prof. dr hab. Stanisława Achrem-
czyka pt. „Jan Liszewski i jego czasy”. Zwieńczeniem uroczystości 

był natomiast koncert zespołu Czerwony Tulipan. Podsumowu-
jąc, 75 lat biblioteki to przede wszystkim setki wspomnień, wy-
pożyczonych książek, serdecznych uśmiechów, spotkań, rozmów 
i  wydarzeń. Na kartach jej historii zapisało się wiele zmian pro-
wadzących do rozwoju zarówno samej placówki jak i  lokalnej 
społeczności. Od zawsze był to ośrodek edukacji czytelniczej, 
ale też miejsce wypełnione intrygującymi historiami bohaterów 
literackich oraz takie, które pozwalało czytelnikowi podróżować 
w głąb własnych myśli.
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego w  Biskupcu to instytucja z  ponad 
75-letnim stażem. Jest to przede wszystkim miejsce wypożyczania książek, ale także wie-
lu ciekawych inicjatyw, twórczego życia społecznego i  integracji lokalnej społeczności. 
To instytucja nowoczesna, skierowana na przyszłość, ale jednocześnie czerpiąca inspira-
cje z doświadczeń i pracy kilku pokoleń bibliotekarzy. O tym wyjątkowym roku w życiu 
placówki rozmawiamy z Dyrektor MBP w Biskupcu Alicją Kosewską-Terech.

Proszę opowiedzieć jak wglądał ten 
wyjątkowy jubileuszowy rok? Jak 
świętowaliście 75-lecie?
Wszystko zaczęło się od przeglądania 
kronik, przypominania nazwisk, wyda-
rzeń, ważnych dat. W holu powstała wy-
stawa fotograficzna, na której zamieści-
łyśmy pierwsze dokumenty, przykłady 
prac oświatowych prowadzonych w  la-
tach 50-tych i  60-tych, kadrę biblioteki 
oraz współczesne wydarzenia dla dzieci 
i  dorosłych. Najwcześniejsze i  najcie-
kawsze lata działalności biblioteki udo-
stępniane były na FB. Pierwsze „Sto lat” 
zaśpiewały Bibliotece dzieci na „Poran-
ku w  Parku” przy wielkim urodzinowym 
torcie. Filie biblioteczne w  Bredynkach, 
Czerwonce i w Kobułtach zorganizowały 
konkurs na „Laurkę i  życzenia urodzino-
we dla Biblioteki”. Kolorowymi życze-
niami była ozdobiona cała biblioteka. 
1 października w  Biskupieckim Domu Kultury odbyła się gala, 
która zarówno treścią jak i oprawą była piękną laurką dla naszej 
instytucji. Dostaliśmy wiele życzeń, kwiatów i prezentów. To było 
bardzo eleganckie wydarzenie. 27 listopada (dzień otwarcia bi-
blioteki w 1946 r.) świętowałyśmy razem z czytelnikami podczas 
Nocy w Bibliotece nazwanej „Brylantowym jubileuszem”. Przygo-
towałyśmy prezentację multimedialną, która spowodowała, że 
naprawdę poczułyśmy tamten, tak odległy już w  czasie, klimat. 
Była również zabawa „Wszechświat zwany biblioteką”, polegająca 
na rozszyfrowaniu zadań ukrytych w rebusach, kodach QR, ma-
pach i puzzlach, a także „koszyczkowy” stół biesiadny.

Z biskupiecką biblioteką jest Pani związana już wiele lat. 
Proszę nam opowiedzieć jak zmieniła się placówka na prze-
strzeni tych lat?
Największe przeobrażenia biblioteka przeszła w  latach, kiedy 
jeszcze nie pracowałam. Poczynając od wielokrotnej zmiany 
lokalizacji po zadania. Początkowo głównym zadaniem było za-
kładanie sieci bibliotek i szkolenie kadry, potem promocja czytel-
nictwa. Zadanie to jest ciągle aktualne, tylko formy ewoluują. Po 
przeniesieniu biblioteki do miejsca, gdzie znajduje się obecnie 
(od 1963 r.), przeprowadzeniu remontu i  wyposażeniu w  nowe 
meble, charakterem przypominała dzisiejszą, chociaż dopiero 
wymiana podłóg i  części regałów na drewniane, spowodowały, 
że bibliotekę postrzegam jako miejsce ładne i przyjazne.

Czy biblioteka, którą Pani dziś prowadzi to biblioteka z Pani 
marzeń i wyobrażeń?
Biblioteka moich marzeń i  wyobrażeń to instytucja tętniąca ży-
ciem, nowoczesna, wychodząca naprzeciw potrzebom użytkow-
ników (nie tylko czytelników), miejsce przyjazne, inspirujące. 
Kolejne fale pandemii utrudniają i  zmieniają jej funkcjonowa-
nie. Był to czas pewnego wyhamowania, który przeznaczyłyśmy 
na wprowadzanie do katalogu cyfrowego wielu tysięcy tytułów 
naszego księgozbioru. A  to krok ku nowoczesności. W  ofercie 
biblioteki mamy kody do książek cyfrowych, które bezpłatnie 
można pobierać w bibliotece i w zaciszu domowym wyszukiwać 
książki w  bogatym zbiorze cyfrowych bibliotek Legimi, Acade-
mica. Posiadamy również czytak dla osób z  dysfunkcją wzroku, 

również z  dostępem do bogatej biblioteki cyfrowej. Nasza pla-
cówka jest miejscem spotkań literackich dla dorosłych, zajęć dla 
dzieci, kursów językowych, komputerowych. Z  maseczką czy 
bez, będą zawsze istotną propozycją, bo widzimy duże zapotrze-
bowanie i coraz szerszy odbiór naszych propozycji.

Proszę nam powiedzieć jaki jest poziom czytelnictwa w  na-
szej gminie? Czy nasi mieszkańcy lubią czytać książki?
W rankingach czytelnictwa Biskupiec od lat zajmował wysokie 
lokaty i  tak jest do dzisiaj. Obecnie książka jest łatwo dostępna, 
wiele osób kupuje książki, ale do biblioteki wciąż licznie przycho-
dzą czytelnicy z długoletnim stażem oraz nowi, z pomysłem na 
książkę do poduszki, do nauki. Najmłodszych zachęcamy do ko-
rzystania z bogatego księgozbioru poprzez programy, np. „Mała 
książka – wielki człowiek”, bo mały człowiek dopiero musi się do-
wiedzieć, że można polubić książki.

Proszę nam również zdradzić w  jakim wieku jest najstarszy 
i najmłodszy czytelnik w naszej gminie ?
Do lat dziewięćdziesiątych rzadkością byli czytelnicy w  wieku 
przedszkolnym. Teraz jest to bardzo liczna grupa. Najmłodszy za-
pisany czytelnik miał dwa miesiące, najstarsza czytelniczka liczy 
obecnie 86 lat. Najdłużej korzystającą do dzisiaj z wypożyczalni 
dla dorosłych jest osoba, która zapisała się w 1964 roku, czyli rok 
po przeprowadzce do obecnego lokalu.

A jakie macie plany na przyszłość? Jakie cele, a może wielkie 
marzenia?
W planach mamy wprowadzenie komputerowego wypożycza-
nia książek, co otworzy wiele możliwości naszym czytelnikom 
(np. zamawianie książek on-line i przedłużanie terminu zwrotu). 
A  marzenia? Mogę poszaleć? Brakuje nam dużej sali. W  marze-
niach już zbudowałam przeszklony pawilon na tyłach biblioteki, 
pełen egzotycznej roślinności, wygodnych foteli do cichej lektu-
ry i różnych spotkań.

Dziękujemy serdecznie za rozmowę, i trzymamy mocno kciu-
ki za spełnienie tych pięknych marzeń.
Dziękuję bardzo.
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Wizyta Świętego Mikołaja
6 grudnia najmłodsi mieszkańcy Biskup-
ca świętowali Mikołajki w  Biskupieckim 
Domu Kultury.

Mikołajki to jeden z  najbardziej wyczekiwanych 
przez wszystkie dzieci momentów w  ciągu całe-
go roku. W  tym dniu pracownicy Centrum Kultu-
ry, Turystyki i  Sportu w  Biskupcu przygotowali dla 
najmłodszych wiele atrakcji. W  świąteczny nastrój 
wprowadził dzieci Teatr Katarynka z  wyjątkowym 
spektaklem pt. „Polarna Przygoda”. Przedszkola-
ki wspólnie z  pingwinkiem i  bałwankiem poznały 
czym jest rock and roll i nauczyły się szalonego tań-
ca oraz pomogły uratować jednego z  bohaterów. 
W  nagrodę odwiedził ich Święty Mikołaj, jego po-
mocnica oraz Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, 
przynosząc słodki upominek. Długo oczekiwany 
gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków.

Mikołajkowe prezenty
Burmistrz Biskupca przekazał mikołajowe paczki 
do szpitala w Biskupcu.

Co roku wszystkie dzieci z wytęsknieniem czekają na odwiedziny 
Mikołaja. Zgodnie z  tradycją 5 grudnia najmłodsi szykują swoje 
obuwie, aby Święty przyniósł im chociaż drobiazg do „buta”. Nie 
wszyscy niestety mogą cieszyć się z  tej tradycji w  rodzinnym 

domu. Są dzieci, które tego dnia wyglądają Mikołaja zza szyb 
szpitala. I  właśnie dla tych najbardziej potrzebujących, 6 grud-
nia Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski przekazał dary do Szpi-
tala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Ten mały gest 
z  pewnością wywołał uśmiech na wielu twarzyczkach, a  jedno-
cześnie umilił czas pobytu na oddziale.

Magiczny koncert
3 grudnia na scenie BDK wystąpiła znana wokalist-
ka Ania Broda.

To był wyjątkowy koncert muzyki świątecznej w wykonaniu pio-
senkarki, która wprowadziła biskupiecką publiczność w  świat 
magii i  bajek. Tytuł koncertu nawiązywał do płyty artystki pt. 
„Najlepsze Życzenie”, na której znajdują się piosenki świąteczne 
oraz mikołajkowe. Jeden z  utworów z  tego albumu pt. „Kto ma 
takie dobre ręce” znalazł się na składance świątecznej Empiku – 
Najpiękniejsze Polskie Święta 2016. Podczas koncertu publicz-
ność wysłuchała m.in. piosenek o  zimie, o  Mikołaju, o  choince 
– zielonym symbolu świąt czy o  Elfach – bajkowych i  dobrych 
stworzeniach.
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Świątecznie w BDK
4 grudnia wszyscy chętni mogli spróbować swo-
ich sił w  samodzielnym wykonywaniu ozdób 
świątecznych.

Grudzień to czas oczekiwania, pojednania i  przygotowań do 
świąt. To czas, gdy myślimy już o dekoracjach, bombkach i stro-
ikach. Mieszkańcy Biskupca swoje przygotowania rozpoczęli już 
4 grudnia, podczas warsztatów świątecznych w  Biskupieckim 
Domu Kultury. Uczestnicy pod czujnym okiem pracowników 
CKTiS wykonali piękne kartki, zawieszki choinkowe i stroiki świą-
teczne. Każdą wykonaną pracę artyści zabrali do swoich domów, 
aby poczuć już magię nadchodzących świąt. To był bardzo twór-
czy i udany dzień – mówili najmłodsi podczas warsztatów.

Spotkania Babskiego Gadania
W październiku rozpoczęły się cykliczne spotkania 
„Babskiego Gadania”.

Pierwsze spotkanie odbyło się 6 października w Hoteliku Atelier. 
Anna Giżewska, liderka Babskiego Gadania, zaprosiła na spotka-
nie zaprzyjaźnioną z Biskupcem – pisarkę, dziennikarkę, zielarkę, 
badaczkę historii Warmii i Mazur, trenerkę jogi – Katarzynę Ener-
lich. W  scenerii książek, cytatów zasięgniętych z  Jej twórczości, 
kosmetyków na bazie ziół, opowiadała barwnie o  swoim życiu, 
pisarstwie, medytacji. Była to strawa dla ducha i ciała. W trakcie 
spotkania uczestniczki zaplanowały, że w przyszłości spotkają się 
na warsztatach kosmetyki naturalnej i  ćwiczeń relaksacyjnych. 
Babskie Gadanie w  listopadzie to zwyczajowo wieczór wspo-
mnień. Tym razem w BDK uczestnicy spotkania przywołali osobę 
z  bardzo bogatą twórczością sceniczną – Zbigniewa Wodeckie-
go. Kolejne inspirujące spotkanie „Babskiego Gadania” odbyło się 
1 grudnia również w Biskupieckim Domu Kultury. Uczestnicy wy-
darzenia zapoznali się ze wspaniałą twórczością Very i Szymona 

Kobylińskich. Na ścianach sali wystawowej zawisły na kilka dni 
obrazy artystki, których głównym motywem były konie oraz ry-
sunki, szkice Szymona Kobylińskiego dotyczące lat wojennych, 
powojennych, a  także rysunki przeznaczone małej wnuczce 
Verze.
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Stowarzyszenie 
Świętej Warmii
2 grudnia podpisano akt założycielski Sto-
warzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak 
Świętej Warmii.

Spotkanie założycielskie „Szlaku Świętej Warmii” od-
było się na Zamku Biskupów Warmińskich w  Lidzbar-
ku Warmińskim. W  jego skład weszło łącznie ponad 30 
warmińskich miast, gmin i  powiatów. Projekt Szlaku 
Świętej Warmii powstał już w 2020 roku. Wówczas olsz-
tyńskie starostwo opracowało koncepcję turystyczno-
-pielgrzymkowej trasy obejmującej znane nie tylko 
w  regionie miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki 
pątnicze, ale także historyczne obiekty sakralne zwią-
zane z  ciekawą historią biskupstwa warmińskiego oraz 
różnymi wydarzeniami o  charakterze religijnym, historycznym 
i  legendarnym. Głównym celem stowarzyszenia Szlak Świętej 
Warmii jest przede wszystkim rozwój turystyki, a  tym samym 
gospodarki Warmii. Podczas spotkania wybrano zarząd stowa-
rzyszenia. Przewodniczącym został starosta olsztyński Andrzej 

Abako, a  wiceprzewodniczącym burmistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego Jacek Wiśniowski. Na sekretarza stowarzyszenia wybrano 
wójta gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza, a  skarbnika 
burmistrza Braniewa Tomasza Sielickiego. Burmistrz Biskupca Ka-
mil Kozłowski został członkiem zarządu.

Odznaczenie państwowe
Piotr Gaj otrzymał odznaczenie państwowe Srebr-
ny Krzyż Zasługi.

Mieszkaniec Biskupca Piotr Gaj otrzymał z  rąk wojewody war-
mińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego odznaczenie nadane 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Srebrny Krzyż Zasługi to 
wysokie odznaczenie państwowe przyznawane za wybitne dzia-
łania i  osiągnięcia. Z  tej okazji 25 listopada Burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski spotkał się z  Panem Piotrem, by osobiście zło-
żyć mu gratulacje i podziękować za dotychczasową pracę i peł-
nienie tak ważnej misji. Piotr Gaj jest nauczycielem-wychowawcą 
w  Publicznym Specjalnym Katolickim Ośrodku Edukacyjno-Wy-
chowawczym w Kruzach od 2005 r. Poza działalnością w zakresie 
pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej czynnie udziela 
się na rzecz Olimpiad Specjalnych Polska – Warmińsko-Mazurski 
Oddział Regionalny. Dał się poznać jako świetny trener Olimpiad 
Specjalnych oraz klubu sportowego Tęcza Kruzy. Szkoleniowiec 
może pochwalić się licznymi nagrodami zdobytymi przez swo-
ich uczniów na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnokrajo-
wym, a także na międzynarodowym. Dwoje jego podopiecznych 

wywalczyło miejsce w polskiej reprezentacji koszykówki na Świa-
towe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w 2019 
r., skąd przywieźli brązowy medal. Sam także otrzymał tytuł Tre-
nera Roku Powiatu Olsztyńskiego w 2018 r.

Małgorzata Duba wyróżniona
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył wyróżnienia i nagrody za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

18 listopada w  Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w  Olsztynie 
odbyła się uroczysta gala, podczas której Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wręczył 
nagrody i  wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w  dziedzinie po-
mocy i  integracji społecznej. Wśród ubiegłorocznych laureatów 
znalazła się nasza mieszkanka – Małgorzata Duba Kierownik Klu-
bu Integracji Społecznej w  Biskupcu. Pani Małgorzata od wielu 
lat pomaga naszym mieszkańcom, wspiera rodziny, organizuje 
szereg działań mających na celu m.in. propagowanie roli rodzi-
ny w  życiu każdego człowieka. Angażuje się również w  szereg 
inicjatyw społecznych na rzecz osób z  niepełnosprawnościami. 
Wyróżnienie to, było więc pięknym akcentem podsumowującym 
całokształt pracy i poświęcenia zarówno naszej laureatki jak i po-
zostałych - mówił Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca. Zwieńcze-
niem uroczystości był występ Zespołu Enej.
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Self-adwokaci w Biskupcu
Przedstawiciele osób niepełnosprawnych w  obro-
nie własnych spraw.

Burmistrz Biskupca spotkał się z  grupą self-adwokatów z  PSO-
NI Koło w  Biskupcu, aby porozmawiać m.in. o  mieszkalnictwie 
w  gminie, młodzieżowej radzie miasta oraz o  planach na przy-
szłość. Grupa self-adwokatów powstała w  czerwcu tego roku, 
są to przedstawiciele osób z niepełnosprawnością intelektualną 
Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w  Biskupcu, którzy występują we własnym 
imieniu, stając się rzecznikami własnych spraw. Self-adwokaci 
czynnie uczestniczą w  życiu społecznym, interesują się i  biorą 
udział w  organizowanych przez gminę wydarzeniach, a  także 
w sesjach Rady Miejskiej w Biskupcu.

Zobacz mnie
W Biskupieckim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy ”Zobacz mnie”.

Wystawa „Zobacz mnie” powstała we współpracy Publicznego 
Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego 
w Kruzach, Stowarzyszenia „ISKIERKA” Kruzy i Wolontariuszy BNP 
Paribas Bank. Jej celem było przede wszystkim ukazanie piękna 
każdego człowiek, bez względu na to jak wygląda, gdzie mieszka 

czy jakie ma poglądy. Wystawa składała się ze zdjęć podopiecz-
nych ośrodka. Fotografie przedstawiały sylwetki podopiecznych 
- ich pasje, zainteresowania ale przede wszystkim radość i satys-
fakcję z ich życia. Celem wystawy było przełamanie stereotypów 
na temat ludzi niepełnosprawnych, pogłębienie społecznej świa-
domości o  ich sytuacji i  integrację ze społeczeństwem. Uroczy-
stość dostarczyła wielu pozytywnych emocji i  wzruszeń przede 
wszystkim bohaterom uwiecznionym na fotografiach.

Pożegnania czas
Burmistrz Biskupca podziękował wieloletniemu 
Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ozdoba”.

22 listopada podczas Sesji Rady Miejskiej w Biskupcu Burmistrz 
Biskupca Kamil Kozłowski złożył podziękowania odchodzącemu 
na emeryturę Panu Mironowi Trochimczykowi - wieloletniemu 
prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ozdoba”. - Od ponad 18 
lat Pan Miron organizował, kierował i prowadził nadzór nad cało-

kształtem pracy spółdzielni. Przychodzi jednak taki czas w życiu, 
że trzeba pożegnać się z pracą i przejść na zasłużoną emeryturę. 
Dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie na rzecz naszych 
mieszkańców. – mówił Burmistrz Biskupca. Jeszcze raz życzymy 
Panu Mironowi wszystkiego dobrego, zdrowia oraz realizacji wła-
snych pasji i zamierzeń.

Upamiętniono rocznicę 
stanu wojennego
13 grudnia w Galerii Ziemi Biskupieckiej odbył się 
wernisaż wystawy z  okazji 40. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego.

13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpie-
nie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Pola-
ków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. 
Tym sposobem złamano nadzieje milionów Polaków i  na wiele 
lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojen-
ny przyniósł tysiącom osób i  ich rodzinom cierpienie – izolację 
w ośrodkach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy. Dzie-
siątki niewinnych straciły życie. Czas stanu wojennego w  Pol-
sce to ważny okres w  historii naszego kraju. Aby przypomnieć 
starszym oraz przybliżyć młodszym mieszkańcom Biskupca ten 
trudny czas, w  Galerii Ziemi Biskupieckiej utworzona została 
wystawa poświęcona tamtym wydarzeniom. Wystawę można 
oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z pracownikiem Informacji Turystycznej 
– 89 715 47 42.
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Historia Biskupca
Dr Tomasz Duchnowski wydał kolejną publikację 
o historii Biskupca.

W październiku wydana została kolejna publikacja nawiązującą 
do historii naszego miasta. Jest nią książka „Żołnierze z lat 1813-
1918 upamiętnieni na tablicach i  pomnikach poległych z  połu-

dniowo-wschodniej Warmii (Biskupiec-Reszel-Bisztynek-Jeziora-
ny)” autorstwa dr Tomasza Duchnowskiego. Lektura ta dostępna 
jest w  sprzedaży internetowej oraz w  Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Biskupcu.

Złoty jubileusz
Mieszkańcy Biskupca Państwo Fiedorowiczowie 
obchodzili jubileusz Złotych Godów.

50 lat temu przysięgali sobie miłość i  uczciwość małżeńską. 29 
listopada w  Urzędzie Stanu Cywilnego w  Biskupcu w  związku 
z niezwykłym jubileuszem Państwo Teresa i Jan Fiedorowiczowie 

odebrali z  rąk Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskiego meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta 
RP. Tego dnia odnowiona i  utrwalona ponownie została także 
przysięga małżeńska. Jubilaci otrzymali również specjalne listy 
gratulacyjne i  kwiaty od burmistrza. Na zakończenie uczestnicy 
uroczystości uczcili Złote Gody symboliczną lampką szampana.

Koncerty w BDK
Na scenie Biskupieckiego Domu Kultury występują 
niezwykli muzycy.

W BDK oprócz spektakli teatralnych i  różnorodnych wydarzeń 
odbywają się także niezwykłe spotkania z  muzyką. 26 września 
sala widowiskowo-kinowa wypełniła się miłośnikami muzyki jaz-
zowej. Zespół „Witraże” w  składzie: Jacek Winkiel, Marek Podko-
wa, Tomasz Kańtoch, Grzegorz Kańtoch, Andrzej Gądek, Maciej 
Rokus zafundował publiczności jazzową ucztę na najwyższym 
poziomie. Kolejne muzyczne wydarzenie odbyło się 21 listopada. 
Przed biskupiecką publicznością wystąpili: polska skrzypaczka – 

YLO Violin i włoski tenor – Sergio Bettas. Muzycy zaprezentowali 
najpiękniejsze romantyczne przeboje muzyki rozrywkowej w ję-
zyku włoskim i angielskim. Artyści zadbali również o przepiękne 
aranżacje muzyczne oraz akompaniament skrzypiec i wyjątkowe 
podkłady muzyczne. Oba wydarzenia bardzo przypadły do gu-
stu mieszkańcom Biskupca, którzy nagradzali występy gromkimi 
brawami i owacjami na stojąco.

Zdolne sześciolatki
Przedszkolaki z „Piątki” w Biskupcu zdobyły 1 miej-
sce w wojewódzkim konkursie plastycznym.

Organizatorem konkursu “Moja Ojczyzna, moja Polska – Niepod-
legła 2021” był Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w  Olsz-
tynie oraz Kuratorium Oświaty w  Olsztynie. Przedszkolaki pod 

okiem wychowawcy Bożeny Hekman przygotowały wspólnie 
piękny plakat ukazujący naszą ojczyznę. Jury w kategorii przed-
szkole jednogłośnie przyznało 1 miejsce dzieciom z Przedszkola 
Samorządowego nr 5 w Biskupcu.
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Wyjątkowe ozdoby
W BDK odbyły się warsztaty tworzenia ozdób tech-
niką Tiffane’ego.

Uczestnicy warsztatów pod czujnym okiem prowadzącej Odetty 
Ostapczuk wykonali własnoręcznie piękne i  wyjątkowe dekora-
cje. Technika Tiffany’ego jest idealna do projektowania nie tylko 

biżuterii, ozdób, sztuki użytkowej, lecz także przedmiotów prze-
znaczonych do wystroju wnętrz, lamp, witraży itp. Przekonali się 
o tym nasi uczestnicy, którzy z zapałem i skupieniem wykonywali 
niezwykle trudną pracę twórczą.

30 lat przyjaźni
29 października PSONI Koło w  Biskupcu gościło 
przyjaciół z Powiatu Osnabrück.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w  Biskupcu wspólnie z  delegacją z  Powiatu 
Osnabrück uczcili 30 lat niemiecko-polskiego sąsiedztwa. Wizy-
ta była okazją do artystycznego spotkania delegacji z  osobami 
z  niepełnosprawnością z  biskupieckich placówek. Pod kierun-
kiem artysty Miki Springwalda powstały piękne obrazy, których 
tematem przewodnim było 30 lat polsko-niemieckiej przyjaźni. 

Wystawę można było zobaczyć tego samego dnia w trakcie Kon-
certu Chopinowskiego, który odbył się w  Biskupieckim Domu 
Kultury. Koncert był także okazją do uhonorowania osób, które 
w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju Warmii i Mazur 
oraz partnerstwa polsko-niemieckiego. Wyróżnienia trafiły do 
Franza Lotha i Karla Heinza Finkemeyera. Honorową odznakę Za 
Zasługi Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczył Gu-
staw Marek Brzezin - Marszałek Województwa. Natomiast tytuł 
„Przyjaciela Warmii” Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski oraz Andrzej Abako - Starosta Olsztyński.

Poprawa sprawności seniorów
Biskupiec znalazł się na liście zwycięzców w  kon-
kursie grantowym „Generacja 6.0” edycja IV.

Gmina Biskupiec pozyskała prawie 15 tysięcy złotych na popra-
wę sprawności ruchowej seniorów w  gm. Biskupiec. W  ramach 
tych środków seniorzy z  Dziennego Domu Pobytu w  Biskupcu 

będą mieli możliwość uczestniczenia w  warsztatach poprawia-
jących ich sprawność ruchową oraz kondycję, a dofinansowanie 
w 100% pokryje koszty całego zadania. Będzie to również ideal-
na okazja do kolejnych wspólnych spotkań mieszkańców a  jed-
nocześnie do poprawy zdrowia i samopoczucia.

Chopin w BDK
6 listopada w  Biskupieckim Domu Kultury odbyła 
się III edycja „Chopinady”.

Na sali widowiskowo-kinowej BDK zebrali się miłośnicy forte-
pianu i  światowej muzyki poważnej. Specjalnie dla nich zapre-
zentowali się pianiści ze Szkoły Muzycznej II Stopnia w Gdańsku 
Wrzeszczu: Jan Kwiatkowski, Paulina Borzymowska i Magdalena 

Mazurek oraz Miłosz Koślak. Bogaty repertuar twórczości naj-
wybitniejszych kompozytorów z całego świata przeniósł uczest-
ników koncertu w  niezwykłą podróż muzyczną. Organizatorem 
wydarzenia było Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „War-
mińska Kuźnia” z Czerwonki.
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Wybrano Zarząd OSP
20 listopada odbyło się walne zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.

Zgodnie ze statutem Związku OSP RP co 5 lat wybiera się Zarząd 
Oddziału spośród przedstawicieli wszystkich członków zwyczaj-
nych OSP z  terenu gminy. W  spotkaniu uczestniczyli przedsta-
wiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu miasta i  gminy 
Biskupiec, Burmistrz Biskupca oraz Starosta Olsztyński Andrzej 
Abako. Podczas zebrania omówiono minione 5 lat pracy obec-
nego zarządu, udzielono mu absolutorium a  następnie powoła-
no nowy. Funkcję Prezesa ponownie powierzono Burmistrzowi 
Biskupca dh Kamilowi Kozłowskiemu, natomiast wiceprezesami 
zostali dh Mirosław Sypniewski oraz dh Przemysław Mazgoła. 
Na Komendanta Gminnego, tak jak dotychczas wybrano dh Zbi-
gniewa Cieślaka, na sekretarza dh Annę Berent oraz na Skarbnika 
Zarządu dh Grzegorza Banaszek. Określono także skład nowej ko-
misji rewizyjnej, tj.: dh Roman Bartycha-Przewodniczący, dh He-
ronim Sawka-Wiceprzewodniczący, dh Ryszard Rymek-Sekretarz.

Sejmik Miast Warmińskich
21 października 12 przedstawicieli miast warmińskich podpisało list intencyjny.

Sejmik Miast Warmińskich to 
nowa inicjatywa w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. 
Głównym przesłaniem pod-
pisanego dokumentu było 
podjęcie pierwszego kroku 
do utworzenia Sejmiku Miast 
Warmińskich. Wspólnym ce-
lem działań miasteczek na-
leżących do stowarzyszenia 
będzie to, aby Warmia stała 
się rozpoznawalnym znakiem 
towarowym na mapie tury-
stycznej Polski. Włodarze pod-
pisując list intencyjny wyrazili 
nadzieję, że będzie on począt-
kiem wspólnych działań, wy-
miany doświadczeń i dobrych 
praktyk. W  spotkaniu uczest-
niczył Zastępca Burmistrza Biskupca Zbigniew Szal oraz przed-
stawiciele samorządów: Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejew-
ski, Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak, Zastępca Burmistrza 
Braniewa Anna Kapusta, Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław 

Kowalski, Zastępca Burmistrza Jezioran Władysław Daliga, Pre-
zydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Burmistrz Ornety Ireneusz 
Popiel, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo i  Burmistrz Reszla 
Marek Janiszewski.

Festiwal promocji
Burmistrz Biskupca wystąpił jako prelegent pod-
czas Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii 
i Mazur.

Każdego roku osoby zajmujące się promocją w  tym promocją 
gospodarczą spotykają się podczas Festiwalu Promocji Gospo-
darczej Warmii i  Mazur. Jest to wydarzenie, które umożliwia 
wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się bu-
dowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem i ob-
sługą inwestorów lub tworzeniem oferty inwestycyjnej. Festiwal 
ma charakter konferencyjno-warsztatowy. W tegorocznej jubile-
uszowej edycji jako jeden z prelegentów tego festiwalu wystąpił 
Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Podczas panelu rozmawia-
no między innymi o  tym, dlaczego znane marki wybierają War-
mię i Mazury, a jak wiadomo Biskupiec jest jednym z ekspertów 
w tej dziedzinie.
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11 listopada w Biskupcu
Jak co roku Biskupiec świętował rocznicę Narodo-
wego Święta Niepodległości.

Miejskie obchody rozpoczęła uroczysta msza odprawiona w ko-
ściele pw. św. Jana Chrzciciela. Po niej poczty sztandarowe i de-
legacje władz miasta, partii politycznych, stowarzyszeń i  innych 
instytucji złożyły kwiaty pod biskupieckimi pomnikami. Na Placu 

Wolności zabrzmiał hymn państwowy. Harcerze odśpiewali także 
pieśń „Szare szeregi”, a chór „Innamorati” kilka pieśni patriotycz-
nych. Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, 
które rokrocznie obchodzone jest 11 listopada, upamiętniające 
odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach trwania 
zniewolenia.

Nowa siedziba harcerzy
Uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi 
nowo wyremontowanych pomieszczeń budynku 
biskupieckiego dworca odbyła się 9 listopada.

Oprócz przedstawicieli komendy Hufca ZHP, harcerzy i  zuchów 
w wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Alina Radziszewska, naczelnik 
IPN w Olsztynie dr Paweł Warot oraz zaproszeni goście. Uroczy-
stość była także okazją do wysłuchania wykładu historycznego 
przygotowane przez przedstawiciela IPN – Michała Ostapiuka. 
Krótką historię, obowiązki oraz działalność harcerzy przybliżyła 
zebranym komendant Hufca druhna Agata Kowalska. Biskupiec-
cy harcerze zyskali przyjemne i  komfortowe miejsce spotkań. 
Nowy obiekt stworzy nowe możliwości rozwojowe dla bisku-
pieckich harcerzy, pozwoli na przyjemne realizowanie ich misji.

Manewry Harcerzy
Harcerze z Biskupca uczestniczyli w Międzyhufcowych Manewrach Obronnych w Bartoszycach.

Od 8 do 10 października 32 harcerzy z  15 Drużyny Harcerskiej 
A. Małkowskiego oraz 46 WDH im. Obrońców Westerplatte 
i  11 WDH im. Mieszka I  reprezentowało biskupiecki Hufiec na 

Międzyhufcowych Manewrach Obronnych w Bartoszycach. Har-
cerze wykonali liczne zadania m.in.: pierwszą pomoc, rzut grana-
tem, strzelanie z  łuku, kamuflaż, tor Komandosa czy rozpalanie 
ogniska łącznie z  usmażeniem jajecznicy. Przemierzyli pieszo 
także ponad 30 km bardzo dobrze się przy tym bawiąc. Trzy dru-
żyny zostały docenione podczas działań, i  tak: Szkarłatne Orły 
zdobyły 2 miejsce, Dzikie Mustangi – 3 miejsce, a Psi Patrol otrzy-
mał wyróżnienie. Specjalnie na wyjazd Gmina Biskupiec zakupiła 
dla młodych druhów apteczki pierwszej pomocy.
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Z wizytą w Rzgowie
W dniach 21-22 października w Rzgowie odbyło się 
Posiedzenie Krajowego Komitetu Koordynującego 
miast Cittaslow.

Przez dwa dni burmistrzowie i  przedstawiciele miasteczek do-
brego życia zrzeszonych w  międzynarodowej sieci Cittaslow 
uczestniczyli w wizycie studyjnej w miejscowości Rzgów koło Ło-
dzi. W  trakcie wizyty omówiono m.in. projekt budżetu na 2022 
r., a  także koncepcję jubileuszu 15-lecia istnienia Polskiej Sieci 

Cittaslow. Rzgów należy do sieci miast „dobrego życia” od 2017 
roku. O  genezie tej przynależności i  dorobku gminy w  zakresie 
popularyzowania idei miast opowiedział Burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński. Wizyta była również okazją do zapoznania gości 
z gminą Rzgów. Odwiedzono m.in. Gminny Ośrodek Sportu, Tu-
rystyki i  Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury w  Rzgowie oraz te-
matyczny park rozrywki Mandoria.

Aktywna Trójka
23 października w SP3 w Biskupcu odbył się kolej-
ny bieg dla młodych sportowców.

Ponad siedemdziesięcioro zawodniczek i  zawodników z  klas I- 
VI rywalizowało na dystansach zaplanowanych na trenie wokół 
szkoły. Młodym sportowcom towarzyszyła prawdziwie jesienna 
pogoda, od nieśmiało przeciskających się spoza chmur promieni 
słońca, po przelotnie spadające krople zimnego deszczu. Kapry-
śna pogoda nie zniechęcała uczniów szkoły, którzy zmotywo-
wani stanęli na stracie biegu. Kibicowali im licznie zgromadzeni 
rodzice. Sympatycznym otwarciem sportowego spotkania okazał 
się „Bieg Przyjaciela Szkoły”, w którym wystartowali rodzice oraz 
nauczyciele. W wydarzeniu uczestniczyli także goście z Michelin 
Polska Sp. z  o.o., którzy przyjechali z  niespodziankami i  nagro-
dami dla najlepszych biegaczy. Dyrektor szkoły Bożena Lasocka 
oraz Dyrektor Grzegorz Wojasiński gratulowali wszystkim za-
wodniczkom i zawodnikom udanych startów oraz wręczyli przy-
gotowane nagrody. Kolejna aktywna sobota odbędzie się wio-
sną 2022 r. z  finałem i  podsumowaniem klasyfikacji generalnej 
w Dniu Dziecka.

Biegi na przełaj
2 października ponad 300 uczestników wzięło 
udział w  biegach przełajowych o  Puchar Burmi-
strza Biskupca.

Młodzi sportowcy ścigali się trasą wytyczoną wokół jeziora Krak-
sy Małe. W  zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół podsta-
wowych i  ponadpodstawowych, a  po raz pierwszy także dzieci 
w wieku przedszkolnym. Na wszystkich uczestników biegu cze-
kały pamiątkowe dyplomy i medale. Najlepsze szkoły otrzymały 

puchary. Dodatkowo firma Egger Biskupiec Sp. z o.o. ufundowa-
ła dla każdej ze szkół z terenu miasta i gminy Biskupiec biorącej 
udział w biegach bon na 1000 zł. Współorganizatorem wydarze-
nia była Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Biskupcu.

Konkurs Jopka
Ryszard Borzymowski wyśpiewał trzecie miejsce 
w ogólnopolskim konkursie.

I Etap Przesłuchań Regionalnych w  II Ogólnopolskim Konkursie 
Wokalnym im. Stanisława Jopka rozpoczął się w  październiku. 
Patronem Konkursu jest legendarny solista Zespołu „Mazowsze” 
Stanisław Jopek. Konkurs przeznaczony był dla solistów. Każdy 
z  pretendentów do zwycięstwa miał możliwość przyjechać na 
przesłuchania z  akompaniatorem, zespołem lub zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne z akompaniamentem odtwarzanym 
z  nośnika dźwięku. Biskupiec reprezentował członek zespołu 
„Warmińska Kuźnia” – Ryszard Borzymowski, który ostatecznie 
zajął trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy.
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Biesowo najpiękniejsze
Sołectwo Biesowo zostało najpiękniejszą wsią 
w  województwie warmińsko-mazurskim w  XXV 
edycji konkursu.

Od 25 lat Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich organizuje kon-
kurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”. 12 października 
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste ogło-
szenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom tegorocznej 
edycji konkursu. I tak Biesowo zyskało tytuł najpiękniejszej miej-
scowości! To już trzecia ich wygrana w historii tego konkursu. Po 

14 latach miejscowość ponownie zgłosiła się do eliminacji i  za-
skoczyła organizatorów swoimi pomysłami, realizacją ale przede 
wszystkim społeczną integracją i  wykonaną pracą na rzecz lo-
kalnej społeczności. Mieszkańcy pracowali na swój sukces przez 
wiele dni do późnych godzin nocnych. Zagospodarowali wolne 
przestrzenie publiczne, odnowili tablice informacyjne, odrestau-
rowali mostek, przygotowali miejsce wypoczynkowe dla rowe-
rzystów, odnowili boisko do gry w  bule oraz wykonali szereg 

innych prac poprawiających estetykę miejscowości. Wyróżnienie 
w konkursie otrzymało także sołectwo Rudziska, które zauroczy-
ło członków jury m.in. oryginalnym przystankiem autobusowym.

Teatr „Jaracza” w BDK
Dzięki nawiązanej współpracy z Teatrem im. Stefa-
na Jaracza z  Olsztyna w  BDK cyklicznie odbywają 
się spektakle.

Spektakl pt. “Na tropach Smętka” w reżyserii Rudolfa Zioły odbył 
się 15 października. Obsada aktorska w składzie: Wojtek Rydzio, 
Cezary Ilczyna, Ewa Pałuska, Aleksandra Kolan oraz Michał Felek 
Felczak przeniosła widzów w świat Prus Wschodnich z 1935 roku. 
“Na tropach Smętka” to zbiór reportaży wydanych w 1936 roku, 
w  których Melchior Wańkowicz opisał swoją podróż na Warmię 
i Mazury. Zbiór ten do dziś jest uważany za jedną z najważniej-
szych książek o Warmiakach i Mazurach.

Latino w Biskupcu
Światowej sławy instruktor zumby Jose Canossa 
z Portugali poprowadził w Biskupcu zajęcia zumby.

Ciekawa, różnorodna i  energiczna muzyka latino pobudza do 
działania i poprawia nastrój. Nic więc dziwnego, że kilkadziesiąt 
osób z naszego miasta i okolic spotkało się 21 listopada w miej-

skiej hali sportowej, aby pod okiem najlepszych instruktorów 
tańczyć i  ćwiczyć jednocześnie. Organizatorami wydarzeni byli 
Kasia&Karol Badas Dance oraz CKTiS w  Biskupcu. Gość specjal-
ny eventu - Jose Canossa rozgrzał uczestników do czerwoności. 
To były trzy godziny intensywnych ćwiczeń, tańca ale przede 
wszystkim świetnej zabawy.
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Rajd Łupaszki
Już po raz szósty Rajd Konny Łupaszki 
zawitał do Biskupca.

25 września do Biskupca przybyła kawaleria kon-
na. Już z  samego rana kawalerzyści ruszyli w  ca-
łodzienny przemarsz (50 km) wokół jeziora Dadaj 
na pamiątkę tego, że płk. „Łupaszka” ze swoimi 
żołnierzami niemal codziennie przemieszczał się 
pod osłoną nocy, bez względu na pogodę. Kawa-
lerzyści, żołnierze i  jeźdźcy cywilni oraz pasażero-
wie wozów konnych dotarli do Biskupca ok. godz. 
12. Uczestnicy rajdu przejechali ulicami miasta, by 
zatrzymać się na Placu Wolności w  Biskupcu. Pod 
pomnikiem w  centrum miasta burmistrz Biskupca 
i zaproszeni goście złożyli biało-czerwone wiązan-
ki. Następnie kawalerzyści ruszyli w drogę powrot-
ną do Kierzbunia odwiedzając po drodze także 
Wilimy. Drugiego dnia w Kierzbuniu VI Rajd Konny 
płk. Łupaszki rozpoczął się mszą święta w  intencji pułkownika 
i  jego żołnierzy. Tego dnia odbyły się także m.in.: zawody kawa-
leryjskie, pokazy, wystawy sprzętu wojskowego, broni, fotografii, 
inscenizacja potyczki partyzanckiej i  szarży ułańskiej, projekcja 

filmu “Podwójnie wyklęty” ze spotkaniem autorskim z  reż. Ewą 
Szakalicką oraz występ Leszka Żebrowskiego. W zawodach kawa-
lerzyści rywalizowali o szablę, którą specjalnie na tę okazję ufun-
dował Burmistrz Biskupca.

Przedsiębiorcy na spotkaniu
Burmistrz Biskupca po raz kolejny spotkał się z  lo-
kalnymi przedsiębiorcami.

Na październikowym spotkaniu z  przedsiębiorcami, które od-
było się w  budynku dworca poruszono wiele ciekawych te-
matów. Burmistrz Biskupca opowiedział m.in. o  planowanych 
inwestycjach w gminie Biskupiec. Zgromadzeni wysłuchali rów-
nież informacji o  Biskupieckim Publicznym Transporcie Zbio-
rowym i  nowościach w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego 

w Biskupcu. Ciekawą prezentację przedstawił także Maciej Sob-
czak – przedstawiciel Spółki Energa Oświetlenie, który opowie-
dział o oszczędnościach i możliwościach modernizacji oświetle-
nia w  firmie. Natomiast Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej 
Agnieszka Janicka szczegółowo omówiła temat wsparcia szkole-
niowego pracodawców i  pracowników. Spotkanie było również 
okazją do przedstawienia nowej dyrektor biskupieckiego oddzia-
łu banku PKO BP SA – Agnieszki Ptaszkowskiej. Korzystając z oka-
zji przedsiębiorcy zwiedzili także nowo wyremontowany budy-
nek biskupieckiego dworca.

Stypendyści powiatu
12 mieszkańców Gminy Biskupiec otrzymało sty-
pendium Funduszu Ziemi Olsztyńskiej.

Gala Stypendialna Powiatu Olsztyńskiego odbyła się 30 września 
w Biskupieckim Domu Kultury. Uroczystość była okazją do wrę-
czenia najlepszym absolwentom i uczniom szkół podstawowych, 
szkół średnich oraz studentom studiów dziennych stypendiów 
na ten rok. Trafiły one do 88 mieszkańców powiatu olsztyńskie-
go, wybranych spośród ponad dwustu wnioskodawców. Ich 
łączna wartość to ponad 210 tys. zł. Wśród wyróżnionych było aż 
12 mieszkańców Gminy Biskupiec, tj: Oliwia Głoskowska, Agata 
Szewczak, Natalia Żabińska, Natalia Heichel, Natalia Dzoć, Michał 
Maciesza, Alicja Cygarowska, Jan Zastryżny, Amelia Pawłowska, 
Borys Dajnowski, Amelia Doreńska i Kornelia Dudziec.



NR 4 (124) GRUDZIEŃ 2021 19

WYDARZENIA

Rajdy piesze i rowerowe
Co miesiąc kilkadziesiąt osób pod przewodnic-
twem Krzysztofa Kowalskiego odkrywa uroki Bi-
skupca i jego okolic.

17 października rowerzyści zakończyli sezon wycieczek na 
dwóch kółkach po gminie Biskupiec. Rowerzyści wystartowali 
tradycyjnie o godz. 10 z okolic byłej Przystani Warmińskiej w tra-
sę liczącą ok. 30 kilometrów. Następnie udali się do miejscowo-
ści: Lipowo-Sadowo-Borki Wielkie-Kobułty-Rudziska i  wrócili 
z  powrotem do Biskupca. Cała droga obfitowała w  malownicze 
widoki oraz ciekawe miejsca i zabytki.

14 listopada odbyła się piesza wycieczka z biało-czerwonymi ak-
centami. Na początku grupa wyruszyła na spacer po Biskupcu. 

Następnie skierowali się w  stronę Rzecka. Tam odwiedzili m.in. 
miejsce poświęcone Sylwestrowi Antoniemu Scharbachowi. 
Dalej uczestnicy wycieczki ruszyli polnymi drogami w  stronę 
Rukławek podziwiając mijane krajobrazy. W  Rukławkach sołtys 
sołectwa przygotowała dla wędrujących ognisko, które było do-
skonałym zakończeniem pieszej wędrówki. Trasa rajdu wyniosła 
ok. 13 km.

Ostatni raz w tym roku grupa miłośników zwiedzania w trasę po 
gminie Biskupiec ruszyła 5 grudnia. Piechurzy na starcie otrzy-
mali mikołajkowe czapeczki, które wręczył im Dyrektor CKTiS 
Wojciech Hubacz. Na początku grupa skierowała się w  stronę 
Rozwad, następnie malowniczymi drogami dotarła do Gospo-
darstwa Agroturystycznego Wasilewscy. Tam czekało na nich 
ognisko i ciepły posiłek. Nie zabrakło gitary i wspólnego śpiewa-
nia piosenek.

Modernizacja szpitala zakończona
21 września odbyło się uroczyste zakończenie projektów związanych z modernizacją szpitala w Biskupcu.

Uroczystość była zwieńczeniem projektu pn. „Rozbudowa i mo-
dernizacja Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”, 
który realizowany był we współpracy Szpitala, Starostwa Powia-
towego w  Olsztynie oraz Gminy Biskupiec. Na placu przy bu-
dynku szpitala zgromadzili się przybyli goście, a wśród nich: Po-
słowie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele władz 
gmin z  Powiatu Olsztyńskiego, Radni Powiatowi i  Miejscy, pra-
cownicy szpitala, byli dyrektorzy oraz gospodarze wydarzenia. 
Uroczystość rozpoczęła się słowami wstępu i  przemówieniami 
organizatorów. Następnie Ksiądz kap. hon. mgr Wiesław Badura 
dokonał poświęcenia zrealizowanych inwestycji w  szpitalu. Aby 
tradycji stało się za dość odbyło się także uroczyste przecięcie 
wstęgi oraz zwiedzanie. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski 
oprowadził przybyłych gości po inwestycjach zrealizowanych 
wokół budynku szpitala, m.in. po strefie smaków, sportu i  wy-
poczynku. Dyrektor Szpitala Marta Maciejewska przedstawiła 
natomiast inwestycje zrealizowane w środku placówki. Tego dnia 

Starosta Olsztyński Andrzej Abako oraz Dyrektor Szpitala Marta 
Maciejewska wręczyli wybranym osobom anioły – symbol du-
chowej troski o  innych. Wyróżnienia dedykowane były osobom, 
które wspierają szpital i dzięki którym wspomniany projekt mo-
dernizacji i  rozbudowy placówki udało się zrealizować. Wśród 
odznaczonych był także Burmistrz Biskupca.
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Bezpieczne przejścia
Dzięki pozyskanym środkom w  Biskupcu przebu-
dowano przejścia dla pieszych.

Przejścia dla pieszych na ul. Ludowej, Warszawskiej i  Al. Wojska 
Polskiego oraz dzięki przychylności Powiatu Olsztyńskiego na 
ul. Aleja Broni stały się bezpieczne i widoczne. W ramach pozy-
skanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały 
wykonane roboty budowlane w  zakresie: montażu radarowych 
wyświetlaczy, wprowadzenia płyt fakturowych w  celu poprawy 
funkcjonalności przejścia dla osób z  niepełnosprawnością, wła-
ściwego oznakowania poziomego i  pionowego oraz montażu 

urządzeń/elemen-
tów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 
Kolejne przejścia 
na ul. Poznańskiej, 
Żółkiewskiego, Jana 
Matejki oraz na 

ul. Plażowej zostaną zmodernizowane już w przyszłym roku. Na 
ten cel Gmina Biskupiec pozyskała ponad 127 tysięcy złotych do-
finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa ulic w Biskupcu
Efekty prac przy modernizacji ciągu ulic: Żelazna, Żytnia i Tartaczna widać już gołym okiem.

W ramach dofinan-
sowania z  Rządo-
wego Funduszu 
Rozwoju Dróg Gmi-
na Biskupiec mo-
dernizuje ciąg ulic 
w  mieście. Nowe 
oblicze zyskają ulice: Żelazna, Żytnia i Tartaczna. Powstają nowe 
drogi, chodniki, ścieżka rowerowa, przebudowywana jest także 
kanalizacja deszczowa, sieć wodnokanalizacyjna i  oświetlenio-
wa. Docelowo wykonane zostanie również oznakowanie pozio-
me i pionowe. Wartość inwestycji to prawie 4,4 mln zł natomiast 
dofinansowanie wynosi 2,6 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest 
firma „Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i  Transportowe” 
z Kętrzyna.

Nowa droga w Biesowie
Biesowo już w  pełni korzysta z  wyre-
montowanej drogi i chodników.

25 września dokonano symbolicznego otwarcia in-
westycji w  Biesowie, która była możliwa dzięki po-
zyskanemu przez Gminę Biskupiec dofinansowaniu 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie do-
tyczyło remontu drogi na odcinku, od drogi krajo-
wej 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, nasadze-
nia i  oświetlenie. Wartość zadania to ponad 717 
tys. zł z czego ponad 430 tys. zł to pozyskane środ-
ki zewnętrzne. Oficjalnego otwarcia zakończonej 
inwestycji dokonali: Burmistrz Biskupca Kamil Ko-
złowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Biskupcu 

Alina Radziszewska, 
sołtys Biesowa Ja-
nusz Radziszewski, 
członkowie Rady 
Sołeckiej, Proboszcz 
Parafii p.w. św. Miko-
łaja i  św. Antoniego 

w Biesowie ks. Krzysztof Jeżowski oraz zaproszeni goście i miesz-
kańcy Biesowa. O  odpowiednią oprawę muzyczną wydarzenia 
zadbał zespół „Węgojska Strużka”. Doskonałym zakończeniem 
sobotniej uroczystości były dożynki sołeckie, podczas których 
mieszkańcy mogli skosztować wielu pysznych, tradycyjnych po-
traw. Dla najmłodszych przygotowane były animacje, a dla nieco 
starszych zabawa taneczna.
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Stadion Miejski
Biskupiecki Stadion Miejski już prawie gotowy.

Już w  przyszły roku mieszkańcy Gminy Biskupiec będą mogli 
korzystać w pełni z nowych bieżni czy boisk, a także zasiądą na 
nowych, częściowo zadaszonych trybunach. Do dyspozycji spor-
towców będzie również zaplecze gospodarcze, szatnie i  sala 
konferencyjna w  pięknym, zmodernizowanym budynku. Nowo-
czesny i funkcjonalny obiekt sportowy ucieszy nie tylko piłkarzy 

i  sportowców, ale także kibiców i  pozostałych mieszkańców. 
Nowe oblicze stadionu napawa wszystkich dumą i  nadzieją na 
niezwykłe wydarzenia sportowe w naszym mieście.

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, resz-
tę do inwestycji dołożyła gmina Biskupiec.

Polski Ład
4,5 mln zł trafi dla Biskupca z Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Gmina Biskupiec otrzymała 4,5 mln zł na realizację inwestycji pn. 
„Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej – na potrzeby pod-
trzymywania tradycji biskupieckiej”. Zadanie polega na komplek-
sowej przebudowie budynku wraz z jego wyposażeniem, odtwo-
rzeniu biskupieckiej tradycji browarniczej oraz utworzenie galerii 
browarniczej. 25 października w Nidzicy Premier Mateusz Mora-

wiecki ogłosił wyniki pierw-
szego naboru wniosków 
do Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwe-
stycji Strategicznych. Dzięki 
tym funduszom w  naszym 

mieście powstanie miejsce nawiązujące do tradycji i  historii bi-
skupieckiego browarnictwa.

Cyfrowa Gmina
Ponad 500 tys. na cyfryzację oraz zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa dla Biskupca.

8 listopada w Olsztynie Samorządowcy Warmii i Mazur ode-
brali symboliczne czeki z programu „Cyfrowa Gmina”. To rzą-
dowy program na cyfryzację i  informatyzację urzędów oraz 
jednostek podległych. Fundusze zostały podzielone według 
dwóch kryteriów: liczby mieszkańców oraz wysokości do-
chodów samorządu. Przyznane dofinansowanie obejmuje do 
100% wydatków kwalifikowanych. Program “Cyfrowa gmina” 
zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorial-
nego na cyfryzację oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Otrzymane dofinansowanie gmina Biskupiec przeznaczy 
na zwiększenie cyberbezpieczeństwa w  Urzędzie Miejskim 
w  Biskupcu, placówkach oświatowych oraz jednostkach 
organizacyjnych.
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Przystanek w Rudziskach
Wyjątkowy przystanek w  Rudziskach ma już świą-
teczny wystrój.

O niezwykłym przystanku w sołectwie Rudziska mówiono nawet 
w telewizji. Oryginalny wystrój odresturowanego przystanku au-
tobusowego w  tej miejscowości stał się piękną wizytówką nie 
tylko Rudzisk ale i  całej gminy. Stara zniszczona wiata zmieniła 
się w przytulne miejsce dla oczekujących na transport.

W grudniu dodatkowo zapanował w nim świąteczny nastrój. Na 
ścianach pojawiło się mnóstwo ozdób bożonarodzieniowych, 
choinka, stroiki i  aniołki. Z  niecierpliwością czekamy na kolejne 
twórcze przeobrażenie przystanku.

Fundusze dla KGW
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Biskupiec zreali-
zowały projekty w ramach środków z funduszu ini-
cjatyw obywatelskich “Warmia Mazury lokalnie 5”.

Grupa nieformalna „Aktywni są wśród nas” zrealizowała projekt 
„Nauka od innych (jedziemy się uczyć) – nauka dla innych (przy-
jeżdżają by się uczyć)”. W  ramach zadania odbyły się przeróżne 
warsztaty m.in. robienia makramy, z  zakresu kosmetologii na-
turalnej, kulinarne oraz szkolenie z  nawiązywania współpracy 
i  partnerstw, a  także wyprawa do muzeum kultury mazurskiej 
w Kętrzynie. Zakupiono także profesjonalny mikser do przygoto-
wywania ciasta na sękacz. Projekt zyskał dofinansowanie dzięki 
użyczonej osobowości prawnej przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Borkach Wielkich. Fundusze pozyskało także Koło Gospodyń 
Wiejskich w Stryjewie – Stryjewianie. W ramach projektu prowa-
dzone były warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie poznania 
dziedzictwa kulinarnego lepienia pierogów. Zakupiono 20 far-
tuszków, zamrażalkę oraz niezbędne artykuły spożywcze. Kolej-
ne dofinansowanie w  naszej gminie trafiło do Koła Gospodyń 
Wiejskich w Węgoju – Warmianki. Projekt polegał na organizacji 
3 rodzajów warsztatów o tematyce historii i kultury warmińskiej: 

warsztaty kulinarne, warsztaty haftu warmińskiego, warsztaty hi-
storyczne. Podczas zajęć mieszkańcy odnowili skansen maszyn 
rolniczych w sołectwie, uporządkowali teren oraz wyczyścili i od-
malowali maszyny. W ramach pozyskanego dofinansowania od-
były się także warsztaty robienia Warmińskich Dzyndzołków oraz 
tradycyjnego haftu warmińskiego.

Kolejne place zabaw
W Botowie i Kojtrynach doposażono place zabaw.

Na potrzeby utrzymania estetyki miejscowości w Kojtrynach za-
gospodarowano teren rekreacyjny. Doposażono istniejący już 
plac zabaw w nowe zabawki m.in.: ważkę na sprężynie, huśtaw-

kę podwójną drewnianą, oraz sprzęt do ćwiczeń plenerowych - 
biegacz, orbitek, wioślarz. Natomiast w  Botowie zamontowano 
karuzelę i  dwie huśtawki. Najmłodsi mieszkańcy tych sołectw 
z pewnością będą zadowoleni z nowych urządzeń.

Granty Marszałka
Nowy sprzęt trafił do KGW z  Węgoja dzięki gran-
tom marszałka dla kół gospodyń wiejskich.

Gmina Biskupiec pozyskała w ramach dotacji celowej w konkur-
sie „Granty Marszałka dla kół gospodyń wiejskich” ponad 4 tysią-
ce złotych na rzecz KGW w Węgoju. Dzięki dofinansowaniu zaku-
piono m.in. wielofunkcyjny grill, dwa namioty handlowe i serwis 
obiadowy. Burmistrz Biskupca osobiście przekazał sprzęt dla sto-
warzyszenia. Z pewnością będzie on odpowiednio wykorzystany 
w działalności KGW.
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Mistrzostwa Nestorów
W Biskupcu rozegrano Mistrzostwa Nesto-
rów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich.

Tym razem przy szachownicy spotkali się wyłącznie ne-
storzy, którzy walczyli o  tytuł najlepszego zawodnika. 
Zwycięzcą Otwartych Mistrzostw Nestorów Warmii i Ma-
zur w Szachach Szybkich 2021 został arcymistrz Mirosław 
Grabarczyk. Zawodnicy UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn 
rozbili pucharowy bank: Mistrzem Nestorów Warmii i Ma-
zur 2021, a  zarazem zdobywcą 2. lokaty w  turnieju, zo-
stał FM Waldemar Kozłowski, Mistrzynią – która obroniła 
ubiegłoroczny tytuł – Barbara Krysztopa-Czupryńska, pu-
char Mistrzowskiej drużyny został również po roku w rę-
kach reprezentantów tego klubu.

Nagrody najlepszym zawodnikom wręczyli: Wojciech Hu-
bacz Dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i  Sportu w  Bi-
skupcu, Paweł Orłowski – sędzia turnieju oraz Monika Wysocka-
-Kawa – Prezes zarządu Fundacji Szalony Krasnolud. Wydarzenie 

dofinansowane było także ze środków Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Turniej „Niepodległa 2021”
W Biskupieckim Domu Kultury odbył się Otwarty 
Turniej FIDE o  Puchar Burmistrza Biskupca “Nie-
podległa 2021”.

Od 12 do 14 listopada miłośnicy królewskiej gry walczyli o tytuł 
najlepszego w Otwartym Turnieju Fide “Niepodległa 2021”. Były 
to jednocześnie Mistrzostwa Klubu LZS CKTiS Biskupiec w  Sza-
chach Klasycznych. W  zawodach udział wzięło 50 zawodników, 
a wśród nich aż 16 reprezentantów biskupieckiego klubu. Puchar 
Burmistrza Biskupca otrzymał zwycięzca turnieju Michał Tarano-
wicz z UKS Trzydziestka Olsztyn. II miejsce zajął Jakub Suliborski 
z Warszawy, natomiast III zawodnik z Biskupca, 84-letni Jan Ple-
siuk. Mistrzami Klubu LZS CKTiS Biskupiec w  roku 2021 zostali: 
I Plesiuk Jan, II Ingielewicz Konrad, III Sobich Stanisław, w klasy-
fikacji klubowej juniorów: I  Woytitzki Sophie, II Kopyść Kacper, 
III Tański Wojciech.

Ania Kawa na mistrzostwach
Zawodniczka LZS CKTiS Biskupiec Ania Kawa wzię-
ła udział w Mistrzostwach Europy Juniorów.

Od 15 do 21 października trwały Mistrzostwa Europy Juniorów 
w  Szachach, organizowane w  tym roku w  formie hybrydowej. 
Uczestnicy z  każdego kraju rozgrywali swoje partie przez Inter-
net pozostając w sali gry w swoim państwie. Polski Związek Sza-
chowy uruchomił dwie sale gry (Warszawa i Zabrze), w których 

grało łącznie 42 reprezentantów z Polski. W stolicy kraju stawiło 
się dwoje graczy z województwa warmińsko-mazurskiego: Ania 
Kawa (zawodniczka LZS CKTiS Biskupiec) oraz Aleksander Kopac-
ki (zawodnik UKS Kopernik Olsztyn). Młodzi mieszkańcy Warmii 
godnie reprezentowali swoje miasto rodzinne, region i kraj. Ce-
remonia zakończenia mistrzostw również była nietypowa, miała 
miejsce na platformie wirtualnej.

Ania Kawa po 9 zaciętych partiach zakończyła rozgrywki na 57. 
miejscu (grupa wiekowa D14). Był to bardzo udany międzynaro-
dowy debiut szachowy Ani Kawy.
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Mistrzowie aikido
Czworo adeptów z Klubu Aikido w Biskupcu zdało egzamin mistrzowski.

Amelia Doreńska, Mateusz Kowalczyk, Dawid Karpiński i  Domi-
nik Gośliński podczas seminarium szkoleniowego z Michelem Er-
bem (Shihan 6 Dan), który jest opiekunem Technicznym Polskiej 
Grupy Aikido, pomyślnie przeszli postępowanie egzaminacyjne 
i uzyskali stopnie mistrzowskie. Amelia 1 Dan, a Mateusz, Dawid 
i Dominik 2 Dan. Pomyślne egzaminy to zasługa wytężonej pra-
cy, setek godzin spędzonych na treningu i wielu litrów wylanego 
potu. Serdecznie gratulujemy!

Nowe władze LKK
Ludowy Klub Kolarski “WARMIA” Biskupiec ma 
nowe władze.

13 listopada odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Klubu LKK Warmia. Podczas spotkania wybra-
no nowy zarząd w  składzie: Janusz Szczawiński – Prezes, 
Narcyz Klik – V-ce Prezes, Artur Modzelewski – sekretarz, 
Wojciech Komissarow i  Jan Dziadura – członkowie Zarzą-
du. Skład Komisji Rewizyjnej: Mateusz Pachucki, Klaudia 
Kmiołek i  Wiesław Burczak. Serdecznie gratulujemy no-
wym władzom i życzymy samych sukcesów oraz wszelkiej 
pomyślności w działaniu.

Kolarze na podium
Wojciech Bućko i  Mikołaj Dziadura zdo-
byli Mistrzostwo Polski w  jeździe na czas 
dwójkami.

2 i  3 października w  miejscowości Godziesze Wielkie 
odbyły się Mistrzostwa Polski w  jeździe na czas dwó-
jek oraz drużyn. W  sobotniej rywalizacji duetów do-
skonale spisali się kolarze LKK ZM Warmia Biskupiec: 
Wojciech Bućko i Mikołaj Dziadura, którzy triumfowali 
w  kat. młodzików. Walka na 14-kilometrowej trasie 
była niezwykle zacięta. Zawodnicy Warmii wyprzedzili 
kolejne pary o  jedną i  trzy sekundy i dzięki temu wy-
walczyli pierwsze miejsce na podium. Srebrny medal 
w  dwójkach wywalczyła także ich klubowa koleżanka 
Laura Rybkiewicz.

Piłka ręczna w Biskupcu
Szczypiorniści Olsztyńskiego Klubu Piłki Ręcznej Warmia Energa Olsztyn grają w Biskupcu.

W obecnym sezonie Ligi Centralnej „Warmia” rozgrywa swo-
je ligowe mecze w  hali widowiskowo-sportowej w  Biskup-
cu. Olsztyńskich szczypiornistów na każdym meczu gorąco 
dopinguje grono biskupieckich kibiców. W  ostatnim meczu, 
który odbył się 4 grudnia na hali w Biskupcu piłkarze z Olsz-
tyna zremisowali z  zespołem Orlen Upstream SRS Przemyśl 
27:27. Ostatni mecz piłkarzy w tym roku odbył się natomiast 
11 grudnia w Legnicy. Drużyna prowadzona przez Igora Stan-
kiewicza zmierzyła się na wyjeździe z ekipą Siódemki-Miedź-
-Huras Legnica. Był to mecz dwóch sąsiadów w ligowej tabeli, 
zespołów, które obiecywały sobie znacznie więcej po debiu-
tanckiej rundzie Ligi Centralnej. Ostatecznie „Warmia” prze-
grała ten pojedynek. Kolejny mecz Pucharu Polski w Biskupcu 
odbędzie się 15 stycznia. Drużyna z Olsztyna zagra z superli-
gową Pogonią Szczecin.
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Egidziaki z medalami
Zawodnicy KS Egida sekcja z Biskupca z powodze-
niem uczestniczą w zawodach.

W dniach 17-19 września zawodniczki KS Egida wzięły udział 
w Mistrzostwach Polski Juniorów, Seniorów i Mastersów w Kick-
boxingu Kick Light. Sandra Stupakowska w kategorii junior – 65 
kg zdobyła brązowy medal. Zawodniczka w półfinale prowadziła 
po dwóch rundach. W trzeciej rundzie niestety uległa zawodnicz-
ce z Legionowa. – Sandra wpisuje się w historię Naszego Klubu 
jako pierwsza juniorka, która zdobyła medal w formule kicklight 
na Mistrzostwach Polski – komentował trener Bartosz Zabłotny.

Magdalena Budek, juniorka – 65 kg przegrała swoją wal-
kę w  ćwierćfinale. Zdaniem trenera walka mogła potoczyć 
się inaczej, ale ostatecznie Magda musiała uznać wyższość 
przeciwniczki.

Kolejne zawody odbyły się w dniach 22-24 października w Czę-
stochowie. W turnieju wzięło udział ponad 500 zawodników z 20 

Klubów z  całego kraju. Zawodnicy rywalizowali w  formułach 
walk: semi contact, light contact, soft stick oraz w konkurencjach 
technicznych: układy tradycyjne, techniki szybkościowe oraz 
techniki dosiężne, a  także testy siły. Zawodnicy zdobyli łącznie 
16 medali (6 złotych, 6 srebrnych oraz 4 brązowe). Klub reprezen-
towało 13 zawodników z sekcji Biskupiec oraz Barczewo.

Wyniki zawodników z Biskupca:
Barbara Budek – młodzik: 1 miejsce walki semi contact (wygrane 
wszystkie przed czasem), 1 miejsce techniki specjalne, 1 miejsce 
techniki szybkościowe, 2 miejsce układy tradycyjne.
Hanna Nowakowska – dzieci: 1 miejsce walki semi contact 
(wszystkiego wygrane przed czasem), 1 miejsce techniki specjal-
ne, 2 miejsce testy siły.
Natasza Bielińska – dzieci: 1 miejsce testy siły, 2 miejsce techniki 
szybkościowe, 3 miejsce techniki specjalne.
Magdalena Budek – junior: 2 miejsce walki light contact, 3 miej-
sce walki semi contact.
Zuzanna Wójcik – junior: 2 miejsce walki semi contact, 2 miejsce 
walki light contact.
Maja Wojnicz – kadet: 3 miejsce walki semi contact.

Biskupiec kibicuje AZS
Kibice z Biskupca dopingowali zawodników Indyk-
polu AZS Olsztyn.

2 października w hali sportowej w Iławie odbył się mecz siatków-
ki, na który pojechali pasażerowie coolturalnego autobusu. Spo-
tkanie Indykpolu AZS-u z  Asseco Resovią było drugim meczem 
otwierającym nowy sezon PlusLigi. Pomimo niekorzystnego wy-
niku (3:0 dla drużyny z Rzeszowa) mecz dostarczył wielu emocji 
biskupieckim kibicom. Radny Rady Miejskiej w Biskupcu Andrzej 
Staszak odebrał pamiątkową koszulkę, a  po meczu wręczył na-
grodę dla MVP.

Darmowe wyjazdy na mecze AZS-u Olsztyn są możliwe dzię-
ki umowie zawartej między gminą Biskupiec a  klubem. Orga-
nizatorem wyjazdu było Centrum Kultury, Turystyki i  Sportu 
w Biskupcu.

Piłka nożna w Biesowie
Gminny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w  Biesowie 
odbył się 25 września.

Zmagania młodych sportowców na wiejskim stadionie w Bieso-
wie to już tradycja. W turnieju udział wzięły cztery drużyny: Orzeł 
Czerwonka, MKS Korki Biskupiec oraz dwie drużyny z Bisztynka. 
Taktyka gry, zaangażowanie i szybkość zawodników – to wszyst-
ko zadecydowało o  zwycięstwie poszczególnych drużyn. Miej-
sce pierwsze zdobyła Reduta Bisztynek. Drugie miejsce należało 
do drużyny Orzeł Czerwonka, a  trzecie do MKS Korki Biskupiec. 
Zwycięskie drużyny otrzymały puchar Burmistrza Biskupca, na-
tomiast wszyscy zawodnicy turnieju pamiątkowe medale. Po ry-
walizacji sportowej i posiłku przyszedł czas na zabawę i animacje 
dla najmłodszych.
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Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
W Urzędzie Miejskim w Biskupcu uruchomiono możliwość potwierdzania profili zaufanych ePUAP.

Punkt znajduje się w  budynku Urzędu Miejskiego w  Biskupcu 
(II piętro, pok. nr 19 i 20) i jest otwarty w godzinach pracy Urzę-
du Stanu Cywilnego (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-13:00). Aby 
potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na 
platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i  złożyć wniosek o  profil 
zaufany.

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamo-
ści obywatela w  systemach elektronicznej administracji – to 

odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfiko-
wanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na 
www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wy-
pełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a  następnie 
wniosek wysyła do urzędu. Wykorzystując profil zaufany obywa-
tel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, 
odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobiste-
go udania się do urzędu.

Gdzie wykorzystasz profil zaufany?
Profil zaufany wykorzystasz m. in. na portalach: E-podatki, ZUS, 
NFZ (e-pacjent), CEIDG, CEPIK, usługi urzędnicze.

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?
- nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficz-
nej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
- nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do 
obsługi podpisu elektronicznego, jest bezpłatny,
- pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
- umożliwia składanie oświadczeń woli.

Co to jest ePUAP?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.
epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu 
obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyj-
nych drogą elektroniczną. To alternatywa dla papierowej admi-
nistracji. System ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw 
urzędowych przez internet. Z ePUAPem można kontaktować się 
z dowolnego miejsca (dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie 
(weekend, noc, wakacje) – sprawy urzędowe można załatwiać 
przebywając nawet poza granicami Polski.

Nowe dowody osobiste
Od 8 listopada można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. W nowym dowo-
dzie przywrócony został podpis właściciela, pojawią się także odciski palców.

Nowe dowody osobiste są lepiej zabezpieczone – to za sprawą 
odcisków palców zamieszczonych w  warstwie elektronicznej 
dokumentów, a  także uwidocznionemu podpisowi posiadacza. 
Nowy wzór dokumentu tożsamości został wprowadzony 7 listo-
pada. Warto jednak pamiętać, że dotychczasowych, ważnych do-
wodów nie trzeba wymieniać. Nowe dokumenty będą wydawa-
ne na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, które będą składać 
odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód będzie wyda-
wany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Od dnia 8 listo-
pada po wprowadzeniu nowych dokumentów wnioski o dowód 
osobisty online będzie można składać wyłącznie w  przypadku 
dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Odciski palców pobierane 

podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie będą widoczne 
na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicz-
nej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, 
pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posia-
dacza. W sytuacji, gdy chwilowo nie będzie możliwości pobrania 
odcisków palców dowód zostanie wydany jedynie na 12 miesię-
cy. Osoby z niepełnosprawnością, od których pobranie odcisków 
jest trwale niemożliwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy bio-
metrycznej, których ważność będzie na 10 lat. Z kolei brak możli-
wości złożenia podpisu nie wpłynie na termin ważności dowodu 
osobistego. Nie będzie też możliwości otrzymania dokumentu 
bez odcisków palców czy podpisu na życzenie.

Zmiana cen gazu
Od 1 stycznia 2022 r. w Biskupcu będą obowiązywać nowe stawki za 1 GJ dostarczonego ciepła.

Z początkiem nowego roku opłaty za dostarczane ciepło w  Bi-
skupcu zostaną zwiększone o 269,5%. Związane jest to z ogrom-
nym wzrostem zakupu paliw gazowych na polskim rynku hur-
towym. Dotychczas spółka PWiK kupowała gaz po cenie 8 gr 
za kWH, a od nowego roku zapłaci ponad 29 groszy. Ten wzrost 
o  340% nie jest jednak największym, gdyż ościenne gminy 
będą kupować gaz po 36 gr. W  związku z  powyższym z  dniem 
1.01.2022 r. spółka PWiK w Biskupcu zmuszona jest wprowadzić 
nową stawkę za 1 GJ dostarczonego ciepła. Podwyżka dotyczyć 

będzie budynków mieszkalnych posiadających umowę z  PWiK, 
ale także budynków użyteczności publicznej. Jest to pierwsza tak 
znacząca podwyżka w mieście od 2013 roku. Jeżeli cena gazu na 
rynku krajowym ulegnie zmniejszeniu warunki umowy z PGNIG 
będą renegocjowane, tak by obniżyć koszty. Warto zaznaczyć, że 
Biskupiec nie jest jedynym miastem, które w najbliższym czasie 
stanie przed koniecznością tak drastycznych zmian. To problem, 
z którym mierzy się wiele miast.
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Lepiej jest komunikować się z dobrą 
książką, niż z pustym człowiekiem.
W dzisiejszym felietonie na temat 
książek, chciałbym abyśmy udali się 
w  podróż do II Rzeczpospolitej, czy-
li Polski przedwojennej. Jaka była ta 
Polska, jak żyli w  niej ludzie? Co jest 
prawdą, a co wyidealizowanym obra-
zem naszej wyobraźni opartej często 
na wycinkowych i  wyrywkowych ob-
razach? Dlaczego propaganda poka-
zuje tylko wybrane fragmenty tamtej 
rzeczywistości, pomijając wiele fak-
tów i prawd?

Jeżeli przeczytamy książkę Bernarda 
Newmana ,,Rowerem przez II RP” za-
wierającą spostrzeżenia z podróży po 
Polsce w  1934 r. i  dołożymy do tego 
pracę zbiorową pt. ,,Przedwojenna 
Polska w  liczbach”, to nagle zobaczy-
my jak tamten kraj wyglądał.

Oczywiście można przyjąć, że pewne 
spostrzeżenia i  obserwacje angiel-
skiego reportażysty są opisane przez 
pryzmat obcokrajowca, jednocześnie 
trzeba mieć na uwadze, że stara się 
on być obiektywny i  na pewno nie 
jest pod wpływem żadnej lokalnej 
ideologii i  polityki. W  swej podróży 
opisuje życie dużych miast, małych 
miasteczek i wsi. Spotyka się z miesz-
kańcami różnych obszarów Polski. 
Od wschodu do zachodu i  od pół-
nocy do południa. Rozmawia z  nimi, 
obserwuje ich codzienne życie, a  to 
wcale nie wyglądało tak, jak na wielu 
przedwojennych filmach, czy nawet 
na filmach powojennych opisujących 
tamtą rzeczywistość. Nagle widzimy 
jak żyli przeciętni mieszkańcy Polski, 
jakie mieli problemy. Jakimi mówili 
językami, jakie były ich tradycje, po-
glądy, wiara. Nie było monolitu, Pol-
ska była zlepkiem wielu narodowości, 
które miały swoją tożsamość, swoje 
myślenie. Stolica, władza to były dla 
tych ludzi często pojęcia abstrakcyj-
ne i  tak odległe jak dystans ziemi od 
słońca. Trudy życia sprawiały, że naj-
większym problemem było zabez-
pieczyć rodzinę, by mogła przeżyć. 
O  żadnych luksusach nie było mowy. 
Walące się chałupy, nieurodzajna zie-
mia, ciężka praca, brak dostępu do ja-
kiejkolwiek cywilizacji, to były proble-
my ówczesnych mieszkańców. I  jakże 
ogromne różnice w  sposobie życia 

i jakości tego życia między mieszkań-
cami zaboru pruskiego oraz zaboru 
rosyjskiego i austriackiego. Bieda była 
wszechobecna. Dotyczyło to 80-90% 
ludności. Elity stanowiły ledwo 5% 
społeczeństwa i  głównie ich obraz 
był nam przekazywany. W ten sposób 
każda propaganda fałszuje rzeczywi-
stość i  wmawia społeczności coś, co 
jest tylko obłudą. Zawsze każdy chce 
wierzyć w to co dobre i piękne. Jeże-
li można tak zakrywać rzeczywistość, 
to jest to w tym zakresie duże pole do 
działania polityków tworzących miły 
i fałszywy obraz rzeczywistości.

Na potwierdzenie tych słów przyto-
czę kilka faktów i  liczb. Oczywiście 
całkowitą ocenę pozostawimy czy-
telnikom. W  miastach 30% budyn-
ków posiadało prąd, a  97% wsi było 
bez prądu (świeczki i  lampy naftowe 
– były podstawą oświetlenia), 15% 
budynków w  miastach miało wodę 
bieżącą a  12% posiadało kanalizację. 
25% ludności kraju to byli analfabeci 
i  tylko 3 kraje były gorsze w  Europie. 
Ilość linii kolejowych na 100 km2 - 3 
miejsce od końca w  Europie. Mitem 
jest mówienie, że zegarki można było 
nastawić zgodnie z  rozkładem jazdy 
pociągów. Spóźnienia były notorycz-
ne i wielogodzinne. Zarejestrowanych 
było 42 tys. samochodów czyli 12 na 
10 tys. mieszkańców, w  Niemczech 
w  tym samym czasie było 300 sa-
mochodów na 10 tys. mieszkańców, 
w  Czechosłowacji 69 samochodów 
na 10 tys. , nawet w  Rumunii 13 na 

10 tys. mieszkańców. Inne kraje miały 
jeszcze więcej samochodów. Tylko 5% 
dróg nadawało się do jazdy samocho-
dem, reszta to była wielka improwiza-
cja, i  tylko głównie furmankami moż-
na było przejechać. Ilość telefonów 
- 200 tys. - jedno z  ostatnich miejsc 
w Europie.

Z kolei na plus trzeba dodać budo-
wę portu w  Gdyni, rozbudowę Wła-
dysławowa oraz początki budowy 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
Jak z  tego widać byliśmy biednym 
państwem na dorobku. Po wielu la-
tach niewoli pojawiły się sygnały i na-
dzieja na poprawę sytuacji naszego 
kraju. Jednak nie byliśmy żadną po-
tęgą gospodarczą i  nie stanowiliśmy 
żadnej tak naprawdę siły politycznej 
i  autonomicznej świata przedwojen-
nego. Plany były i  być może z  cza-
sem udałoby nam się dogonić świat 
i  Europę. Niestety, wybuch II wojny 
światowej zmienił całkowicie obraz 
rzeczywistości.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu 
tych książek, każdy wyrobi sobie zda-
nie na temat rzeczywistości II R.P. i  z 
rezerwą będzie podchodził do propa-
gandowych informacji i  haseł. Liczą 
się fakty, a nie zaklinanie rzeczywisto-
ści i opowiadanie bajek, które ciemny 
lud kupi. Nieważne jest co nam się 
wydaje. Ważna jest wiedza. Życzę mi-
łej lektury.

Marek Pietras



Znajdź 20 różnic pomiędzy przedstawionymi widokami ulicy Pionierów w Biskupcu.
W  tle widoczny jest ratusz miejski wybudowany w  1895 r. Pierwotnie budynek przykryty był dachem czterospadowym, 

który na przełomie lat 20-tych, 30-tych ubiegłego wieku przebudowano dodając ozdobną wieżę.

Pocztówka czysta bez obiegu, wydawca: Otto Ramlow, Bischofsburg. ze zbiorów Piotra Weraksy.

*Rozwiązanie dostępne na stronie www.biskupiec.pl i na FB Biskupiec Krajobraz Pełen Możliwości


