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Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
W Urzędzie Miejskim w Biskupcu funkcjonuje punkt 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 Urzędu 
Stanu Cywilnego (pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-13:00).
Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej zało-
żyć 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 tożsamości 
obywatela w  systemach elektronicznej administracji – to odpo-
wiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowane-
go certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.
epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia 
wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek 
wysyła do urzędu. Wykorzystując profil zaufany obywatel może 
załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwo-
łań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego 
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.
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Dadajowy Zlot Morsów
Na Słonecznym Brzegu od-
była się 9 edycja Dadajo-
wego Zlotu Morsów oraz 8 
edycja Biegu Morsa. 

W niedzielę 27 lutego, na plaży Słonecz-
ny Brzeg w Rukławkach odbyła się nietu-
zinkowa impreza. Od rana cały teren wy-
pełnił się po brzegi stoiskami z  różnymi 
smakołykami, zabawkami, przetworami 
i  innymi artykułami, z  których dochód ze 
sprzedaży przekazany został dla małej 
kruszynki Lili Łysak. Już o 11 wystartował 
bieg, w  którym udział wzięło ponad 140 
zawodników. Dzięki nim już na starcie 
imprezy udało się zebrać ponad 8 tys. zło-
tych na rzecz Lili. W trakcie biegu na sce-
nie odbywały się liczne występy artystycz-
ne i wokalne, wystąpili: Oliwia Ciechacka, 
Marietta Ostapczuk, Amelia Kwiatkowska, 
Mateusz Matlas, Warmińska Kuźnia, Węgojska Strużka, Studio 
Wokalne Sukces, pokaz tańca i  ognia „Transfuzja”. Setki osób 
wzięło także udział w  rozgrzewce oraz wyjątkowym challengu 
tanecznym z  grupą Zumba Latino Dance. Następnie miłośnicy 
zimowych kąpieli zanurzyli się w wodzie Dadaju. Radość, śmiech 
i  ogrom pozytywnej energii unosił się daleko nad wodami 

jeziora. To była zdecydowanie najgorętsza kąpiel tej zimy. Miesz-
kańcy Gminy Biskupiec oraz przybyli goście kolejny raz udowod-
nili jak wielkie i otwarte są ich serca. Setki osób zjednoczyły się 
w  działaniu, aby pomóc Lilce chorej na SMA - zebrano ponad 
56 tys. zł. Tego dnia widać i czuć było także solidarność z Ukrainą, 
o której wszyscy pamiętali i całym duchem ją wspierali. 
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Najlepsi Biskupczanie nagrodzeni
4 marca poznaliśmy laureatów Gali Sukcesy 2021oraz stypendystów naukowych. 

Gala Sukcesy jest corocznym podsumo-
waniem działań i  osiągnięć mieszkań-
ców miasta i  gminy Biskupiec, którzy 
w  szczególny sposób reprezentują swoje 
środowisko. Najlepsi otrzymali statuet-
ki przyznawane zgodnie z  regulaminem 
w  różnych kategoriach: nauka, kultura, 
promocja i  krajobraz pełen możliwości. 
Łącznie do Urzędu Miejskiego w Biskupcu 
wpłynęło 47 zgłoszeń, nad którymi po-
chyliła się specjalnie powołana kapituła. 
Jej zadaniem było rozpatrzenie zgłoszeń 
pod kątem zgodności z  regulaminem, 
a  następnie dokonanie wyboru najlep-
szych. Z  tym niełatwym zadaniem zma-
gali się: Jadwiga Duszkiewicz – Honorowy 
Obywatel Gminy Biskupiec, przedsiębior-
ca, prezes zarządu Biskupieckiego Stowa-
rzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców, 
Przewodnicząca Rady Przedsiebiorców 
przy Burmistrzu Biskupca, Wojciech Hu-
bacz – dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 
oraz przewodnicząca Magdalena Karpińska – Sekretarz Gminy. 
Laureatami tegorocznej edycji gali w  kategorii nauka zostali: 

Bartosz Łakomy, Kornelia Trapszo oraz Amelia Pawłowska. W ka-
tegorii kultura nagrody otrzymali: Złoty Sukces Węgojska Kapela, 
Srebrny Sukces Ryszard Borzymowski oraz Brązowy Sukces Alicja 
Cygarowska. Zwycięzcami kategorii promocja zostali: 
Złoty Sukces Bogumiła Bogucka, Srebrny Sukces Bo-
gumiła Pstrągowska i Sołectwo Kobułty, Brązowy Suk-
ces OSP Biskupiec i Marek Pietras. Natomiast nagrody 
w kategorii krajobraz pełen możliwości otrzymali: Zło-
ty Sukces Sołectwo Biesowo, Srebrny Sukces Szpital 
Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Brązo-
wy Sukces Ewa i Kamil Węglewscy Market Budowlany 
„Mrówka”.

W czasie gali wręczono także specjalną statuetkę 
w kategorii „Osobowość Roku”, przewidzianą dla osób, 
które wyróżniają się swoimi działaniami i w szczegól-
ny sposób przyczyniają do promocji miasta i  gminy 
Biskupiec. Otrzymał ją za całokształt pracy oraz dzia-
łania na rzecz lokalnej społeczności Janusz Radzi-
szewski – Radny Powiatowy, Sołtys Sołectwa Bieso-
wo, pomysłodawca i  organizator Uczty Pierogowej 

w  Biesowie, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Powiato-
wego w Biskupcu, społecznik i wieloletni działacz. Tego dnia wrę-
czone zostały także stypendia naukowe. Warunkiem koniecznym 

do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Biskupca za 
wybitne osiągnięcia w  nauce było uzyskanie na świa-
dectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pię-
ciu ocen celujących oraz posiadanie udokumentowa-
nych szczególnych osiągnięć w  dziedzinach szkolnych 
i  pozaszkolnych odpowiednio na szczeblu co najmniej 
powiatowym, w  przypadku szkół podstawowych oraz 
na szczeblu co najmniej wojewódzkim/okręgowym 
w  przypadku szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczne 
stypendia naukowe otrzymali: Bartosz Łakomy, Korne-
lia Trapszo, Amelia Pawłowska, Alicja Cygarowska. 24 
Biskupiecką Galę Sukcesy rozweselił i ubarwił gość spe-
cjalny Piotr Denisiuk – iluzjonista, finalista Mam Talent. 
Jego występ spotkał się wśród widzów z wielkim uzna-
niem i zainteresowaniem. Podczas biskupieckich sukce-
sów nie zabrakło gestów solidarności i jedności z Ukra-
iną. Już na wstępie Burmistrz Biskupca uczcił pamięć 
poległych w  wojnie minutą ciszy. Zaproszeni goście 
– Paweł Papke Poseł na Sejm RP oraz Sylwia Jaskulska 

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego także 
podkreślali w swoich wypowiedziach jak istotna i potrzebna jest 
nasza pomoc oraz wsparcie na rzecz mieszkańców Ukrainy.
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5 Gala Sportu
Najlepsi sportowcy, trene-
rzy, działacze i  osoby zwią-
zane z  rozwojem sportu 
w Biskupcu wybrani!

Od 5 lat w Biskupcu odbywa się uroczysta 
Gala, podczas której Burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski honoruje najlepszych 
sportowców, trenerów, działaczy, wyda-
rzenia sportowe oraz osoby promują-
ce i  rozwijające sport w  naszej gminie. 
Tegoroczna gala odbyła się w  piątek 18 
marca w  Biskupieckim Domu Kultury. 
Goście wypełnili salę widowiskowo-ki-
nową BDK, a wśród nich znaleźli się m.in. 
Poseł na Sejm RP Michał Wypij, Starosta 
Olsztyński Andrzej Abako oraz Dyrektor 
Departamentu Turystyki i  Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego w  Olsztynie Marcin 
Galibarczyk. Już na wstępie uroczystości 
odbył się wyjątkowy pokaz tańca w  wykonaniu Pauliny Micha-
łowskiej Szkoła Tańca MONSTARS w  Olsztynie w  reżyserii pra-
cownika CKTiS Tomasza Rychlewskiego. Następnie wręczone 
zostały wszystkie przyznane przez kapitułę wyróżnienia. Waż-
nym elementem gali było wręczenie stypendiów sportowych 
Burmistrza Biskupca. 300 zł miesięcznie przez cały 2022 rok 

otrzymywać będą: Wojciech Bućko, Mikołaj Dziadura, Magdalena 
Budek, Hanna Nowakowska oraz Sophie Woytitzki. 

Korzystając z uroczystej okazji na gali uhonorowano również bi-
skupieckie kluby z  okazji 75-lecia BKS Tęcza Biskupiec i  10-lecia 
MKS Korki Biskupiec. 
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Wyniki 5 Gali Sportu w poszczególnych kategoriach

Sportowiec U-15
III miejsce – Wojciech Bućko

II miejsce – Kinga Rybkiewicz
II miejsce – Kornelia Dudziec
I miejsce – Mikołaj Dziadura

TRENER
Trener Roku – Piotr Gaj

II miejsce – Artur Modzelewski
III miejsce – Bartosz Zabłotny

PROMOCJA 
PRZEZ SPORT
Promocja przez sport roku –  

Warmia Energa Olsztyn
II miejsce – Stowarzyszenie  

Klub Sportowy Egida
III miejsce – Off Road Rasząg 4×4

Sportowiec U-13
III miejsce – Barbara Budek  

i Maja Woytitzki
II miejsce – Sophie Woytitzki  

i Hanna Nowakowska
I miejsce – Ania Kawa

Sportowiec 
OPEN

Wyróżnienie – BIS MAMA

DZIAŁACZ
Działacz Sportowy Roku  

Janusz Szczawiński
II miejsce – Paweł Orłowski

Sportowiec U-18
III miejsce – Sandra Stupakowska

II miejsce – Magdalena Budek
I miejsce – Laura Rybkiewicz

Wyróżnienie: CHEER BIS Junior

WYDARZENIE 
SPORTOWE

wyróżnienie – Otwarte Mistrzostwa 
Nestorów Warmii i Mazur w Szachach 

Szybkich 2021
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Gala Kobiet Warmii i Mazur
W Biskupcu odbyła się 24 Gala Kobiet Sukcesu War-
mii i Mazur.

Od 24 lat, z  okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, na Warmii 
i  Mazurach ogłaszane są wyniki konkursu na Złotą Dziesiątkę 
Kobiet Sukcesu. Kandydatki do tego tytułu zgłaszają regionalne 
media, samorządy i organizacje pozarządowe. Spośród nadesła-
nych kandydatur pań wyróżniających się aktywnością w różnych 
dziedzinach życia, od kultury po biznes i  naukę, wybierana jest 
Złota Dziesiątka. Tegoroczna edycja gali odbyła się w Biskupiec-
kim Domu Kultury. Spośród 18 kandydatek Kapituła wybrała 10 

laureatek. Wśród nich 
znalazły się mieszkanki 
gminy Biskupiec: Ja-
dwiga Duszkiewicz 
– przedsiębiorczyni, 
prezes zarządu Bisku-
pieckiego Stowarzysze-
nia Prywatnych Przed-
siębiorców, Bogumiła 
Pstrągowska – Sołtys 
Sołectwa Borki Wielkie 
od 15 lat, działaczka 
sportowa i  społeczna. 
W  części artystycznej 
gali zobaczyliśmy uta-
lentowaną młodzież 
ze Studia Wokalnego 
SUKCES, pokaz kreacji 
i  stylizacji studia Maya 
Naga przy współpracy 

grupy tanecznej SOLTARE oraz zespół SOLTARE POM w  tańcu 
sportowym cheerleaders. Uroczystość odbyła się także w geście 
solidarności z kobietami z Ukrainy i wszystkich innych krajów za-
grożonych działaniami wojennymi.

Dzień Kobiet z humorem
W Biskupieckim Domu Kultury z okazji Dnia Kobiet 
wystąpił Kabaret Czesuaf.

Kabaret Czesuaf od 2002 r. rozśmiesza widzów w całej Polsce. 6 
marca rozbawił biskupiecką publiczność, która zebrała się w sali 
widowiskowo-kinowej BDK z  okazji Niezwykłego Dnia Kobiet. 
Były skecze znane z  telewizji oraz całkiem nowe, premierowe. 
Nie zabrakło lokalnych akcentów. Kilkukrotnie powtarzane Naj-
dymowo, Rukławki czy „Pudąg” rozbawiły widzów do łez. Kabaret 
świetnie nawiązał kontakt z publicznością, która ochoczo udzie-
lała odpowiedzi na pytania i brała udział w zabawie. Występ ka-
baretu spodobał się widzom tak bardzo, że konieczny okazał się 
skecz na bis.

Jacek Kawalec w Biskupcu
19 marca na scenie Biskupieckiego Domu Kultury 
zaprezentował się Jacek Kawalec z zespołem. 

Artysta znany dotąd głównie jako aktor, pokazał znakomity 
warsztat wokalny w  utworach najwybitniejszych wokalistów 
wszech czasów. Jacek Kawalec, którego umiejętności mogliśmy 
już poznać w  programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” śpiewa 
ekstremalnie różnymi głosami wcielając się wokalnie w  posta-
ci takich artystów jak Sting, Louis Armstrong, Robert Plant, czy 
Czesław Niemen i  wielu innych. Występ wzbogacony był aktor-
skimi interpretacjami satyrycznych tekstów sięgających do formy 
szlachetnego, tradycyjnego kabaretu nawiązującego w stylistyce 
do takich wzorców, jak „Kabaret Starszych Panów”, czy „Dudek”. 
Na scenie artyście towarzyszyły instrumenty klawiszowe i gitary. 
Biskupiecka publiczność nagrodziła zespół gromkimi brawami.
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15 lecie Cittaslow
25 marca w  Lubawie odbyła się uroczysta gala 
z  okazji 15-lecia istnienia Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow, w której uczestniczył Burmistrz Bi-
skupca Kamil Kozłowski. 

Jubileuszowa gala była doskonałą okazją do wręczenia specjal-
nych wyróżnień osobom, które w wyjątkowy sposób przyczyniły 
się do rozwoju sieci. Galę poprzedziło Walne Zgromadzenie, na 
którym podjęto decyzję o wsparciu finansowym na pomoc Ukra-
inie. W ramach świętowania roku jubileuszowego „miasta dobre-
go życia” przygotowały szereg wydarzeń, które mają uczcić rocz-
nicę i realizować idee Cittaslow w praktyce. Biskupiec przystąpił 

do sieci w 2006 r. i był jednym z 4 miast założycielskich. Dziś, sieć 
liczy 35 członków i  stanowi drugą co do wielkości sieć krajową 
na świecie.

Po 15 latach funkcjonowania sieci marka Cittaslow stała się roz-
poznawalna w  całym kraju, a  polska sieć miast spod znaku po-
marańczowego ślimaka stanowi drugą co do wielkości sieć kra-
jową na świecie. Dzięki temu skutecznie działa nie tylko lokalnie, 
ale także na poziomie krajowym i międzynarodowym. Od 2016 r. 
Biskupiec pozyskał z sieci Cittaslow kwotę ponad 23 mln 227 ty-
sięcy złotych. Dzięki niej udało się zrealizować wiele bardzo waż-
nych inwestycji. Ponadto Cittaslow to również przyjaźń, wsparcie 
i wymiana doświadczeń między burmistrzami, pełnomocnikami, 
instytucjami miejskimi. 

Symulator dla PSONI
14 marca w Olsztynie odbył się charytatywny spek-
takl na rzecz biskupieckiego Stowarzyszenia oraz 
uchodźców z Ukrainy. 

W poniedziałek 14 marca w  Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
w  Olsztynie odbył się spektakl charytatywny pt. „Trzy siostry… 
Pożegnanie z  sadem”. Aktorzy z  Międzynarodowej Grupy Te-
atralnej o nazwie Teatr Dzień Śmierci Mozarta przenieśli widzów 
w poetycką podróż, gdzie śmiech przeplatał się ze łzami, a prze-
szłość z  teraźniejszością. Celem tego szczególnego wydarzenia 
była zbiórka środków finansowych, które zostały przekazane 
na: wsparcie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Koło w  Biskupcu oraz pomoc dla 
uchodźców z  Ukrainy. Celem szczegółowym zbiórki na rzecz 

naszego rodzimego ośrodka jest utworzenie nowatorskiego 
w  skali kraju symulatora mieszkaniowego dla osób niepełno-
sprawnych. Symulator ten będzie pozwalał na przetestowanie 
najbardziej korzystnych usprawnień dla konkretnej osoby z nie-
pełnosprawnością, np. wysokość zamontowania umywalki i WC, 
sposób montażu pochwytów przy umywalce, WC, prysznicu, 
wannie. Testowanie miałoby na celu wykorzystanie istniejącego 
potencjału osoby niepełnosprawnej tak, aby jak największą ilość 
czynności samoobsługowych osoba mogła wykonać samodziel-
nie lub przy minimalnej asyście. Dodatkową wartością Symu-
latora jest przygotowanie wytycznych dla fizjoterapeuty – jakie 
umiejętności i  partie mięśni należy poddać szczególnej rehabi-
litacji tak, aby rozwijać lub utrzymać największą samodzielność 
osoby z  niepełnosprawnością. W  trakcie wydarzenia Burmistrz 
Biskupca Kamil Kozłowski wylicytował medal przekazany przez 
Pawła Papke Posła na Sejm RP. Organizatorem wydarzenia było 
stowarzyszenie Rotary Club Olsztyn Varmia.
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Ku pamięci
6 marca we Wrocławiu odbyła się uroczystość 84. 
rocznicy ogłoszenia Pięciu Prawd Polaków spod 
Znaku Rodła.

Apel pamięci, złożenie kwiatów pod tablicą z Prawdami Polaków 
spod Znaku Rodła i msza św. we wrocławskiej archikatedrze – tak 
we Wrocławiu obchodzono 84. rocznicę ogłoszenia Prawd Pola-
ków spod Znaku Rodła. Dokładnie 6 marca 1938 r. na I Kongre-
sie Polaków w Niemczech, który odbył się w Berlinie, ogłoszono 
zasady, które stały się fundamentem tożsamościowym Polaków 
mieszkających w  granicach Rzeszy Niemieckiej w  okresie mię-
dzywojennym. Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe, ponie-
waż wpisują się w obchody setnej rocznicy utworzenia Związku 
Polaków w  Niemczech. Rozpoczęły się we Wrocławiu przy ko-
ściele pw. św. Marcina, na ścianie którego znajduje się tablica 
z  5 Prawdami Polaków. Tablica ta została umieszczona tam na 
pamiątkę jedynych w  mieście mszy świętych odprawianych 
w języku polskim przed II wojną światową. Następnie zaprosze-
ni goście udali się na mszę świętą w Archikatedrze pw. św. Jana 
Chrzciciela odprawianą przez ks. bp. Ignacego Deca. Ostatnim 
punktem uroczystości było przemówienie prezesa Rodzin Rodła 
– Tadeusza Szczyrbaka, które odbyło się w auli Papieskiego Wy-
działu Teologicznego. Najważniejszym przekazem tegorocznych 

uroczystości była ponadczasowość 5 Prawd Polaków, z  których 
właściwie może korzystać każdy. Tak jak Polacy 84 lata temu mie-
li wartości, dzięki którym przetrwali, tak o  takie same wartości 
obecnie walczą Ukraińcy – o swój kraj i tożsamość. W uroczysto-
ściach brała udział biskupiecka delegacja w  składzie Piotr Łach 
– prezes stowarzyszenia Semper Fidelis Polonia oraz Paweł Ga-
cioch – Radny Rady Miejskiej w Biskupcu.

Sztandar dla Hufca
Biskupieccy darczyńcy przekazali dla ZHP Hufiec 
Biskupiec fundusze na nowy sztandar. 

W ubiegłym roku biskupieccy harcerze zyskali piękną, nową sie-
dzibę w  budynku biskupieckiego dworca. Teraz dzięki pomocy 
większości Radnych Rady Miejskiej w  Biskupcu, Radnego Rady 
Powiatu Olsztyńskiego – Janusza Radziszewskiego, Burmistrza 
Biskupca Kamila Kozłowskiego oraz Sołtys Sołectwa Borki Wiel-
kie Bogumile Pstrągowskiej zyskali także fundusze na nowy 
sztandar. Podczas sesji Rady Miejskiej darczyńcy przekazali pie-
niądze na ręce Komendant Hufca Agaty Kowalskiej. 

Od teraz harcerze będą mogli jeszcze godniej reprezentować na-
sze miasto na wewnętrznych i zewnętrznych uroczystościach.

Odznaczenia dla Strażaków 
Ochotnicy z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Bi-
skupcu zostali nagrodzeni przez Zarząd Powiato-
wy ZOSP RP.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, które miało miejsce 11 stycznia w  Olsz-
tynie nagrodzeni zostali druhowie z  OSP Biskupiec. Medale 
otrzymali: dh Jan Socha, dh Tomasz Jarmużewski oraz dh Ry-
szard Rymek. 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za 
zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich 
członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje 
i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowa-
ne oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji ce-
lów Związku. 

Ochotnicy z  Biskupca zostali odznaczeni m.in. za wyróżnia-
jącą się działalność, energiczne i  planowe kierownictwo, 
a  także bohaterstwo i  odwagę podczas akcji gaśniczych 
i ratowniczych.
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Warsztaty wielkanocne
2 kwietnia mieszkańcy Biskupca szykowali się do Świąt Wielkanocnych. Rozstrzygnięto 
również konkurs plastyczny „PISANKA”.
Warsztaty plastyczne, które odbyły się 
w  Biskupieckim Domu Kultury cieszyły się 
dużym zainteresowaniem całych rodzin. 
Uczestnicy warsztatów pokazali swoje zdol-
ności plastyczne oraz kreatywność. Powsta-
ły kolorowe stroiki, kartki świąteczne i wiele 
innych ozdób. Najmłodszym w  przygoto-
wywaniu wielkanocnych dekoracji poma-
gali pracownicy Centrum Kultury, Turystyki 
i Sportu w Biskupcu. W warsztatach uczest-
niczyli także obywatele Ukrainy dla których 
był to mile spędzony czas pozwalający na 
integrację z lokalnym środowiskiem. Wspól-
na praca pozwoliła wszystkim obecnym 
poczuć atmosferę przedświątecznych przy-
gotowań, a  wykonane dekoracje idealnie 
ozdobią wielkanocny koszyczek lub świą-
teczny stół.

W tym dniu rozstrzygnięto także konkurs 
plastyczny „Pisanka”. Konkurs skierowany 
był do rodzin z dziećmi z terenu miasta i gminy Biskupiec. Zada-
nie polegało na przygotowaniu pisanki w  formie przestrzennej. 
Komisja konkursowa po dokładnym obejrzeniu prac oraz na 
podstawie kryteriów określonych w  regulaminie (oryginalność, 
kreatywność, nawiązanie do tradycji i  estetyka pracy) postano-
wiła nagrodzić wszystkie kwalifikujące się prace. Przyznano 12 

nagród głównych i dwa wyróżnienia. Zwycięzcy konkursu otrzy-
mali dyplomy, bony na kwotę 100 zł do wykorzystania w restau-
racji Na Rynku Restobar oraz bilety do kina na najbliższe seanse. 

Nagrody ufundowali: Burmistrz Biskupca, CKTiS w Biskupcu oraz 
Marcin Lenart Na Rynku Restobar.
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
1 kwietnia w Biskupcu odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W eliminacjach wzięli udział reprezentan-
ci: Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Biskupcu, Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w  Biskupcu, Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego w  Biskupcu 
oraz Zespołu Szkół w Biskupcu.

W turnieju uczestniczyło 15 uczniów, 
którzy zmierzyli się w  trzech grupach 
wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych 
klasy I – IV;
II grupa – uczniowie szkół podstawowych 
klasy V – VIII;
III grupa – uczniowie szkół 
ponadpodstawowych.

Finalistami eliminacji gminnych zostali:

GRUPA I
I miejsce – Hanna Radomska
II miejsce – Katarzyna Młynarczyk
III miejsce – Adam Pawłowski

GRUPA II
I miesjce – Jakub Wynimko
II miejsce – Jakub Jurczenia
III miejsce – Paweł Maciesza

GRUPA III
I miejsce – Magdalena Kmieć
II miejsce – Aleksandra Gach
III miejsce – Dominik Rydel

Dwie najlepsze osoby w  każdej kategorii będą reprezentować 
gminę Biskupiec na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 
w Olsztynie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobie-
ga Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów 
i  kształtowanie umiejętności w  zakresie ochrony ludności, eko-
logii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności 
służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze zna-
jomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania 
się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki 
pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko ro-
zumianego ratownictwa oraz wiedzy z  zakresu bezpieczeństwa 
powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tłusty czwartek
Pyszne pączki z  okazji tłustego czwartku w  cen-
trum miasta.

Zgodnie z obowiązującą tradycją ostatni czwartek przed Wielkim 
Postem jest dniem, w którym możemy bezkarnie najeść się słod-
kimi wypiekami. Z tej okazji Zespół Warmińska Kuźnia wspólnie 
z  Burmistrzem Biskupca Kamilem Kozłowskim przygotowali 
pyszne pączki z marmoladą. 

Następnie włodarz miasta rozdał przygotowane wypieki miesz-
kańcom Biskupca na Placu Wolności. 
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30. Finał WOŚP
Podczas 30. Finału WOŚP w Biskupcu zebrano ponad 114 tys. zł.

30 stycznia aż 130 wolontariuszy kwe-
stowało na ulicach miasta i  gminy Bisku-
piec, a  także w  Reszlu. Z  samego rana 
w  Biskupieckim Domu Kultury rozpoczął 
się turniej szachowy „Gramy dla WOŚP”. 
Natomiast w Raszągu w off roadowej wy-
prawie wystartowały 44 załogi – z  której 
łącznie do wośpowych puszek zebrano 
4 141,66 zł. O godz. 11 na Placu Wolności 
spotkali się miłośnicy biegu, spacerów 
i  zimowych kąpieli, aby wspólnie zamie-
nić kilometry na złotówki. Dzięki hojności 
sponsora tej akcji organizowanej przez Bi-
skupieckie Morsy – firmie Egger Biskupiec 
sp. z  o.o. udało się zebrać kwotę: 3 000 
zł. Uczestniczących w biegu i kąpieli oraz 
ich kibiców rozgrzewali strażacy, którzy 
częstowali przepyszną grochówką. W cen-
trum miasta funkcjonowały także sklepiki 
zorganizowane przez wolontariuszy ze 
szkół z  terenu gminy i  Domu Dziennego 
Pobytu w Biskupcu. Za datki do puszek sprzedawali ciasta i róż-
ne słodkości. O godz. 15 finał WOŚP w Biskupcu przeniósł się do 
Miejskiej Hali Sportowej. Tu na scenie podziwialiśmy występy 

utalentowanych mieszkańców, a pomiędzy nimi odbywały się li-
cytacje. Przez całą imprezę działały także sklepiki zorganizowane 
przez wolontariuszy ze szkół z terenu gminy i MOPS w Biskupcu. 

Dużym powodzeniem cieszyła się wośpowa aukcja Allegro – Ko-
lacja z  Marcinem Mellerem, która ostatecznie została wylicyto-
wana za kwotę 10 tys. Szara Sofa ufundowana przez Primavere 
Furniture Barczewo zlicytowano za 1 200 zł, a rejs po Jeziorze Da-
daj z Załogą 8 czortów za 1 100 zł. Za 1 000 zł sprzedano także 

wyjazdówkę dla 4 osób na VII JURANDÓWKĘ W PASYMIU, ufun-
dowaną przez Klub Motocyklowy Jurand. Po raz kolejny wylicy-
towano nadanie nazwy dla Biskupieckiego Ronda na 2022 rok 
oraz dzień w Fotelu Burmistrza.

Wśród blisko 150 licytacji za różne kwoty praktycznie każdy mógł 
nabyć coś dla siebie. Orkiestrowe granie zakończyło się ok. godz. 
20 tradycyjnym pokazem „światełka do nieba”.
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Babskie Gadania
Za nami trzy spotkania w  ra-
mach Babskiego Gadania. 

Zgodnie z  tradycją raz w  miesiącu od-
bywają się spotkania w  ramach Bab-
skiego Gadania. W  styczniu na pierw-
szym spotkaniu uczestnicy odwiedzili 
odrestaurowany dworzec kolejowy oraz 
pod przewodnictwem Krzysztofa Ko-
walskiego podążyli ulicami miasta 
od biblioteki słuchając o  pierwotnym 
układzie mijanych ulic, pierwszej stacji 
jeszcze bez torów, karczmie na rozdro-
żu al.  Niepodległości i  ul.  Dworcowej 
oraz cmentarzu ewangelickim. Po wy-
remontowanym obiekcie dworca zwie-
dzających oprowadził Piotr Weraksa 
- opiekun merytoryczny odrestaurowa-
nego obiektu oraz wielki pasjonat hi-
storii naszego miasta. W lutym w CKTiS 
w Biskupcu w ramach cyklicznego spo-
tkania odbył się koncert chóru Innamorati pod batutą Pani Mar-
leny Gajdzis. Natomiast w marcu za pośrednictwem Pani Małgo-

rzaty Olejnik, pasjonatki i  4-letniej mieszkanki Peru, uczestnicy 
Babskiego Gadania przenieśli się do tego wspaniałego i bardzo 
barwnego regionu świata. Na dużym ekranie w CKTiS zobaczyć 

można było piękno oceanu, gór, pustyni, lasów amazońskich 
i  zabytków. Rozmów i anegdot nie było końca. Obecny na spo-

tkaniu był również Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, który 
złożył wszystkim Paniom obecnym na spotkaniu serdeczne ży-
czenia z okazji Dnia Kobiet i zaprosił na słodki poczęstunek.

Przedsiębiorcy na spotkaniu 
W styczniu i  w lutym odbyły się spotkania Burmi-
strza Biskupca z Przedsiębiorcami.

Na pierwszym spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami 12 stycz-
nia omówione zostały przepisy dotyczące nowego rządowego 
programu „Polski Ład”. W tym celu zostało przeprowadzone szko-
lenie „Polski Ład CIT/PIT/VAT 2022r.”, które poprowadził Marcin 
Górski – adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwo-
kackiej i spółce doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji 
z zakresu prawa podatkowego oraz doświadczony wykładowca. 
Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się m.in. z  zasadami rozli-
czania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, 
opodatkowaniem przedsiębiorców, ulgami i  zachętami inwe-
stycyjnymi, zmianami w  zakresie skali podatkowej, odliczenia-
mi składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmianami w  za-
kresie ubezpieczenia zdrowotnego, a  także ulgami dla klasy 
średniej. Na drugim spotkaniu - 24 lutego rozmawiano m.in. na 
temat kilku trwających i planowanych inwestycji w gminie, wzro-
ście cen za energię elektryczną i  ogrzewanie gazowe, a  także 

o usługach i instrumentach na rynku pracy. Ofertę bankową dla 
przedsiębiorców przedstawił także Bank - PKO Bank Polski Filia 
w Biskupcu.
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Biskupiecka Biblioteka 
nagrodzona
Powiat Olsztyński docenił starania Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Biskupcu. 

W czasie pandemii biblioteki borykały się z  wieloma utrudnie-
niami, które powodowały obostrzenia z  nią związane. Jednak 
pracownicy bibliotek potrafili w tym trudnym czasie nadal upo-
wszechniać czytelnictwo poprzez własne kreatywne pomysły, 
programy oraz inicjatywy w  formie stacjonarnej, hybrydowej 
i zdalnej na rzecz czytelnika. W związku z tym Starostwo Powia-
towe w  Olsztynie postanowiło nagrodzić tych szczególnie wy-
różniających się organizując konkurs dla miejskich, gminnych 
i  miejsko-gminnych bibliotek publicznych z  powiatu olsztyń-
skiego. I miejsce w kategorii bibliotek miejskich otrzymała Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Jana Liszewskiego w  Biskupcu. Bi-
skupiecka placówka w  2020 r. zarejestrowała 2101 czytelników, 
zanotowała 27804 wypożyczeń. W  2021 r. do końca listopada 

zarejestrowała 1987 czytelników i  zanotowała 34666 wypoży-
czeń. Ponadto w 2020 i 2021 r. zorganizowała szereg działań za-
równo dla dzieci jak i dorosłych. 

Aktywni seniorzy
Gmina Biskupiec realizuje projekt poprawy aktywności ruchowej seniorów.

Gmina Biskupiec realizuje projekt pn. „Poprawa spraw-
ności ruchowej seniorów w gm. Biskupiec”. Dzięki pozy-
skanemu dofinansowaniu seniorzy z Domu Dziennego 
Pobytu w  Biskupcu uczestniczą w  zajęciach poprawia-
jących sprawność ruchową i  kondycję. Są to m.in.: za-
jęcia na zdrowy kręgosłup, zajęcia ogólnorozwojowe, 
aqua aerobik i  zajęcia taneczne. Grupa uczestników 
liczy 18 osób. W ramach zadania zakupiono także nie-
zbędne materiały rehabilitacyjne takie jak hantelki oraz 
gumy fitness. Kolejnym etapem projektu będzie wyda-
rzenie kulturalne w  formie wyjazdu do teatru w  Olsz-
tynie oraz zakończenie projektu w  formie spektaklu/
przedstawienia umiejętności tanecznych zdobytych na 
warsztatach przez seniorów 60+. 

Projekt dofinansowany jest w 100% ze środków Funda-
cji BGK w ramach konkursu grantowego „Generacja 6.0” 
edycja IV. Koszt zadania wynosi – 14 990,00 zł. 

Klasa patronacka Eggera
W Biskupcu kreuje się nowoczesny wizerunek 
szkolnictwa zawodowego. 

W Biskupcu zrodził się pomysł na stworzenie klasy patronackiej 
Eggera. W tym celu 18 stycznia w Biskupcu spotkali się: Starosta 
Olsztyński Andrzej Abako, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, 
Dyrektor Zespołu Szkół w  Biskupcu Krzysztof Janczara oraz Dy-
rektorzy Firmy Egger: Ovidiu Olari i Waldemar Zawiślak, aby pod-
pisać list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy. Zgodnie 
z założeniem tego porozumienia, jego głównym celem jest kre-
owanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. 
Współpraca polegać ma na wspólnym podejmowaniu inicjatyw 
z  zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, or-
ganizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnic-
twa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań 
technicznych w  systemie kształcenia zawodowego. W  tym celu 
utworzona zostanie klasa patronacka w Zespole Szkół w Biskup-
cu w  zawodach takich jak: technik elektryk, technik mechanik 
oraz nauczanie dualne w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach 
elektryk, mechanik, operator maszyn. Klasa patronacka to połą-
czenie szkolnej wiedzy teoretycznej i  pierwszych praktycznych 

doświadczeń w  pracy, a  więc możliwość poznania wybranego 
zawodu poprzez zajęcia teoretyczne oraz praktyczne bezpo-
średnio w  firmie. W  tym celu Egger przygotował specjalną salę 
wykładową oraz warsztatową, w której młodzież będzie nabierać 
szczegółowej wiedzy, doświadczeń i kwalifikacji dostosowanych 
do potrzeb rynku pracy. 



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISKUPCU16

WYDARZENIA

Spektakl Zaginiona
W Biskupieckim Domu Kultury wystąpił lokalny Te-
atr Na Przekór. 

11 marca mieszkańcy miasta i  okolic mogli ponownie obejrzeć 
autorski spektakl lokalnej grupy teatralnej „Na Przekór”. Przedsta-
wienie ukazało kobiece spojrzenie na świat, a także to jak świat 
patrzy na kobietę. Na scenie Biskupieckiego Domu Kultury wy-
stąpili mieszkańcy Biskupca: Alicja Ślebioda, Iwona Duszak, Syl-

wia Iwańska, Teresa Więckiewicz, Wioletta Szapiel, Magdalena 
Kryszpin, Anna Rydel, Maria Augustynowicz, Jolanta Niedziela-
-Chudzik, Bogumiła Kacprzycka, Ewa Kozioł, Anna Siekierska, 
Ewa Szumska, Ewa Witkowska, Adam Kostuń. Scenariusz i reżyse-
ria: Magdalena Pąk. 

Dochód ze sprzedaży biletów został przekazany na rzecz chorej-
na rdzeniowy zanik mięśni mieszkanki Biskupca - Lili Łysak. 

Konkurs SP3
W ramach realizacji programu SKO w SP3 zorgani-
zowano konkurs plastyczny.

W ramach programu SKO uczniowie gromadzą oszczędności na 
specjalnych rachunkach bankowych. Podejmowane w  szkole 
działania sprzyjają kształtowaniu postaw przedsiębiorczości, na-
wyku oszczędzania i  racjonalnego zarządzania własnym, nawet 
najmniejszym budżetem. Podczas realizacji programu zorgani-
zowano szkolny konkurs plastyczny „W naszej szkole oszczędza 
się od najmłodszych lat…”. W konkursie brało udział 68 uczniów 
w dwóch kategoriach.

Opiekunki SKO: Danuta Leszek-Grabowska i Danuta Frątczak.

Wyniki w kategorii I (klasy 1-3):
I miejsce: Anna Grande klasa 1a
II miejsce: Wiktoria Kurpiewska klasa 1b
III miejsce: Maciej Dominiak i Adam Pawłowski klasa 3a
Wyróżnienia: Sandra Wijatkowska klasa 2b, Franciszek Bernacki 
klasa 2a, Lena Kowalska klasa 3b, Nagroda za udział w konkursie 
dla całej klasy 1a.

Wyniki w kategorii II (klasy 4-7):
I miejsce: Dominika Przybylska klasa 5a
II miejsce: Wiktoria Kowalczyk klasa 4b
III miejsce: Weronika Kunka klasa 5a i Tomasz Zalewski klasa 4b
Wyróżnienie: Jakub Waszkiewicz klasa 7c

Biskupiec dla Lili
Mieszkańcy Biskupca jednoczą się w  działaniu na 
rzecz chorej dziewczynki. 

Malutka Lili Łysak z Biskupca choruje na SMA. Niestety lek, który 
może pomóc dziewczynce jest jednym z najdroższych leków na 
świecie. Aby pomóc Lili mieszkańcy Biskupca i okolic zjednoczyli 
się w  działaniu organizując szereg wydarzeń, z  których dochód 
przekazywany jest właśnie na rzecz dziewczynki. Z tą ideą odbył 
się m.in. wyścig kolarski oraz turniej piłki nożnej. Sportowe śro-
dowisko Gminy Biskupiec połączyło aktywność fizyczną, zabawę 
i chęć niesienia pomocy co zaowocowało ładną sumą pieniędzy 
na dalsze leczenie dziewczynki. Do turnieju piłki zgłosiło się aż 
14 drużyn, które zmagały się o  tytuł najlepszej drużyny armii 
Lili. Natomiast 15 lutego w  charytatywnym wyścigu kolarskim 
udział wzięły ekipy z UKK Prostki, MSR Mrągowo, WMKS Olsztyn 
- szkółka kolarska w Nidzicy, gospodarze imprezy LKK Warmia Bi-
skupiec oraz amatorzy z Olsztyna, Mikołajek i Biskupca. Z dumą 
można przyznać, że Biskupczanie mają wielkie serca i  dobroć, 
którą zarażają wokół. 
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WYDARZENIA

Kolędowanie w Czerwonce
8 stycznia Mieszkańcy Gminy Biskupiec wspólnie 
śpiewali najpiękniejsze kolędy.

Śpiewanie kolęd i  pastorałek to jeden z  najpiękniejszych zwy-
czajów Bożego Narodzenia w  tradycji polskiej. Dzięki inicjaty-
wie grupy artystycznej „Warmińska Kuźnia” w  sobotni wieczór 
w  świetlicy wiejskiej mieszkańcy Czerwonki i  zaproszeni goście 
wspólnie śpiewali najpiękniejsze polskie kolędy i  pastorałki. 

„Warmińska Kuźnia”, „Węgojska Strużka” i zespół z Jezioran zapre-
zentowały bogaty program artystyczny wprowadzając wszyst-
kich zebranych w  odpowiedni nastrój. Nie zabrakło również 
smacznego poczęstunku.

Ferie z CKTiS
W Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu 
odbyły się bezpłatne zajęcia dla dzieci.

„Zima z  CKTiS” pod takim hasłem przebiegały tegoroczne ferie 
zimowe w  gminie Biskupiec. Pod opieką animatorów i  pracow-
ników Centrum Kultury, Turystyki i  Sportu w  Biskupcu dzieci 
spędzały aktywne cztery godziny dziennie od poniedziałku do 

piątku. Przygotowano wiele różnorodnych i  kreatywnych zajęć, 
dzięki którym dzieci nie zmarnowały czasu przed telewizorem 
lub komputerem. Odbyły się m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, 
ruchowe, sportowe, taneczne oraz zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy. Największą frajdę sprawiła najmłodszym wycieczka do 
Węgoja i ognisko z kiełbaskami. Odbył się także bal karnawało-
wy, podczas którego nie zabrakło ciekawych zabaw przygotowa-
nych przez animatorów.

Świętowanie w Kobułtach
W Kobułtach świętowali Dzień Babci i Dziadka. 

W świetlicy wiejskiej w Kobułtach odbyło się pierwsze spotkanie 
delegacji Kół Gospodyń Wiejskich gminy Dźwierzuty i gminy Bi-
skupiec połączone z  obchodami Dnia Babci i  Dziadka. Bardziej 
doświadczeni biesiadnicy dzielili się przy tej okazji swoimi talen-
tami kulinarnymi i artystycznymi. Zespoły współpracujące z GOK 

w  Dźwierzutach: Yanko Kapela, Wrzosy, JaśWerka, Diana Bożu-
chowska nie tylko rozśpiewały, ale też roztańczyły wszystkich ze-
branych. Kulminacją spotkania było wspólne, pamiątkowe zdję-
cie, degustacja smakowitych pierniczków z  KGW Popowa Wola 
oraz prezenty w formie okolicznościowych laurek.

Przekaż Misia dla Rysia
320 paczek przygotowano dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Biskupiec. 

Już po raz czternasty mieszkańcy Biskupca i okolic okazali swoje 
wielkie serca włączając się w wyjątkową akcję „Przekaż misia dla 
Rysia”. Jej organizatorami byli Centrum Kultury, Turystyki i Spor-
tu, biskupiecki oddział Caritas oraz Burmistrz Biskupca Kamil Ko-
złowski, który tradycyjnie objął wydarzenie swoim patronatem. 
Zbiórka darów trwała kilka miesięcy. Następnie biskupieccy wo-
lontariusze przygotowali 320 paczek pełnych maskotek, puzzli, 
przyborów szkolnych, słodyczy i wielu innych zabawek, które tra-
fiły do najmłodszych mieszkańców miasta i gminy. Dzięki hojno-
ści darczyńców udało się rozweselić wiele osób. W akcję włączyli 
się wolontariusze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Biskupcu, Katolickiego Liceum Ogólnokształcące-
go im. św. Jana Pawła II w Biskupcu, Zespołu Szkół w Biskupcu, 
Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach, harcerze z Huf-
ca ZHP Biskupiec, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobułtach oraz 
pracownicy CKTiS Biskupiec.
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NASZE SOŁECTWA

Gospodynie w Biesowie
W Biesowie utworzono Koło Gospodyń Wiejskich. 

Biesowo od lat słynie z  wyjątkowej Uczty Pierogowej organizo-
wanej rokrocznie latem. Nic więc dziwnego, że zrodził się pomysł 
na założenie stowarzyszenia tutejszych Pań Gospodyń. Z tej oka-

zji 22 marca w  świetlicy wiejskiej w  Biesowie odbyło się pierw-
sze organizacyjne spotkanie nowo utworzonego Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

To już 8 stowarzyszenie KGW na terenie naszej gminy, które 
z pewnością niejednokrotnie miło nas zaskoczy.

Inwestycje w sołectwach
Sołectwa Gminy Biskupiec w ramach funduszy so-
łeckich realizują inwestycje poprawiające komfort 
życia mieszkańców. 

Jedną z  inicjatyw realizowanych w  tym roku w  ramach fundu-
szu sołeckiego była budowa siłowni plenerowych w miejscowo-
ściach: Kojtryny, Rudziska i Adamowo.

W Kojtrynach zakupiono wyciąg górny, słup i wyciskacz siedzący, 
natomiast w Rudziskach: wyciąg górny, słup i orbitrek. W Adamo-

wie zamontowano: steper, słup i pajac oraz wykonano remont al-
tany rekreacyjnej. Już teraz mieszkańcy tych miejscowości mogą 
korzystać z nowych urządzeń i miejsca rekreacyjnego.

To już kolejne inicjatywy, które pokazują, że fundusz sołecki 
przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców so-
łectw oraz jest doskonałym instrumentem wsparcia w  realizacji 
przedsięwzięć służących wspólnemu dobru. 

Mieszkańcy sołectw udowadniają, że potrafią samodzielnie wy-
korzystywać przyznane im środki finansowe, co daje im realny 
wpływ na rozwój swoich miejscowości.

KGW Lipowo
Lipowo dołączyło do grona Stowarzyszeń KGW.

Koła Gospodyń Wiejskich od lat w naszej gminie działają prężnie. 
Do ich grona postanowili dołączyć mieszkańcy kolejnej miejsco-
wości - Lipowo. Stowarzyszenie właśnie rozpoczyna swoją przy-

godę z działalnością KGW. Jednym z ich pierwszych działań było 
wspólne robienie pączków na tłusty czwartek. 

Trzymamy kciuki za kreatywność i pomysłowość Lipowa i życzy-
my im wszelkiej pomyślności w realizacji wyznaczonych planów.
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INWESTYCJE

Budowa ronda w Biskupcu
Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Plażowej powstanie rondo. 

Rozpoczęły się prace związane z  re-
alizacją inwestycji pn. przebudowa 
skrzyżowania ulic: Warszawskiej i  Pla-
żowej na skrzyżowanie typu rondo. 
W  pierwszej kolejności prowadzone 
są badania archeologiczne, następ-
nie rozpoczną się roboty budowlane. 
W  ramach projektu zmodernizowany 
zostanie także plac przy kościele bł. 
Karoliny, który zyska nową nawierzch-
nię, oświetlenie, chodniki, ponad 50 
miejsc parkingowych, ścieżkę rowero-
wą i  monitoring. Na terenie zielonym 
pomiędzy parkingami przy kościele bł. 
Karoliny a „Netto” utworzony zostanie 
teren przestrzeni publicznej z  ławecz-
kami i elementami małej architektury. 
Zagospodarowana zostanie również 
skarpa przy Browarze. Wykonawcą 
inwestycji została firma TECHNOMEL 
Kazimierz Kozieł z  Lidzbarka Warmiń-
skiego. Całkowita kwota robót budow-
lanych wynosi: 2 700 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania 
to: 1 611 654,95 zł. Inwestycja jest możliwa dzięki funduszom 
w  ramach pozyskanych środków z  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, 
Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Umowa na ścieżkę podpisana
Gmina Biskupiec podpisała umowę na budowę ścieżki rowerowej łączącej Biskupiec ze Szczytnem.

15 marca Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski wspólnie z  Mar-
szałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem 
Markiem Brzezinem podpisali umowę na realizację inwestycji 
polegającej na budowie malowniczej ścieżki rowerowej. Będzie 

to ostatni etap budowy ścieżki, który pozwoli na połączenie Bi-
skupca ze Szczytnem. Prawie 12 kilometrowa trasa będzie pro-
wadzona po nieczynnej linii kolejowej przebiegającej przez uro-
kliwe zakątki naszej gminy. Ścieżka będzie miała swój początek 

na grobli pomiędzy jeziorami Kraks Duży 
i Mały. Na szlaku znajdą się miejsca postojo-
we oraz stacje naprawcze dla rowerów, punk-
ty widokowe i tablice edukacyjne. Realizacja 
projektu pozwoli na połączenie biskupieckiej 
inwestycji z tą zrealizowaną w gminie Szczyt-
no, łącznie cała trasa będzie liczyła ponad 40 
km. – Jestem przekonany, że będzie to nowa 
atrakcja turystyczna zarówno dla mieszkań-
ców regionu jak i  turystów. Dokumentację 
mamy już gotową pozostało tylko działać! – 
mówił burmistrz Biskupca.

Projekt dofinansowano z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Ochrona 
różnorodności biologicznej. Łączna wartość 
projektu to ponad 12 mln 400 tys. zł. Pozy-
skane dofinansowanie wynosi ponad 10 mln 
500 tys. zł.
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INWESTYCJE

Rekultywacja jeziora Kraks
Gmina Biskupiec rozpoczęła prace związane z  re-
kultywacją jeziora Kraks Mały. 

Wycinka trzcin to pierwszy etap rekultywacji jeziora Kraks Mały. 
Kolejnym etapem będzie odizolowanie basenu objętego robo-
tami pogłębiarskimi od reszty jeziora poprzez montaż kurtyny. 
Następnie zostaną usunięte pędy oraz kłącza roślin z dna Kraks. 
Zaplanowano także usunięcie namułu i stabilizację terenu jezio-
ra objętego pracami. Działania te wpłyną na poprawę retencyj-

ności zbiornika i uporządkowanie strefy przybrzeżnej, natomiast 
mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać ze zrewitalizowanego 
terenu. Gmina Biskupiec realizuje inwestycje w  ramach porozu-
mienia z Firmą Egger Biskupiec Sp. z o.o.

Przebudowa ulic
Modernizacja ciągu ulic Żelazna, Żytnia i Tartaczna 
dobiega końca.

W ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg Gmina Biskupiec modernizuje ciąg ulic w  mieście. Nowe 
oblicze zyskały już ulice: Żytnia i  Tartaczna. Obecnie trwają in-
tensywne prace na ulicy Żelaznej. W  ramach projektu powstają 

nowe drogi, chodniki i ścieżka rowerowa. Przebudowana została 
także kanalizacja deszczowa, sieć wodnokanalizacyjna i oświetle-
niowa. Docelowo na terenie całej inwestycji wykonane zostanie 
również oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji to 
prawie 4,4 mln zł, natomiast dofinansowanie wynosi 2,6 mln zł. 

Stadion Miejski
Prace budowlane na Stadionie Miejskim w Biskup-
cu zmierzają ku końcowi. 

Biskupiecki stadion od 2020 roku przechodzi gruntowną moder-
nizację. Już niebawem mieszkańcy Biskupca i  sportowcy będą 
mogli korzystać w pełni z nowego obiektu. Gotowa jest już dolna 

płyta, trybuny, zadaszenie, bieżnia, parkingi i oświetlenie. Ułożo-
na została także sztuczna nawierzchnia na płycie górnej. Obecnie 
trwają również prace wykończeniowe na terenie całej inwestycji 
i  w budynku. Nowoczesny obiekt sportowy napawa wszystkich 
dumą i  daje nadzieję na organizację dużych wydarzeń sporto-
wych w Biskupcu.

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.

Ruszył remont ul. Polnej 
Rozpoczęły się prace budowlane związane z  mo-
dernizacją ulicy Polnej w Biskupcu. 

Trwa remont drugiego fragmentu ulicy Polnej w Biskupcu. Prace 
budowlane prowadzone są na całej długości pasa drogowego. 
W  ramach robót wykonane zostaną: nowa nawierzchnia jezd-
ni z  kostki betonowej, chodnik, ścieżka rowerowa i  zjazdy oraz 

kanalizacja deszczowa i  wodociągowa. Inwestycja zyska także 
nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodne z projektem sta-
łej organizacji ruchu. 
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SPORT

Sukcesy LZS CKTiS
Biskupieccy szachiści na kolejnych zawodach. 

W grudniu 2021 r. w Ostródzie zakończyły się zmaga-
nia Drużynowej Ligi WMZ LZS w  Szachach Klasycz-
nych o  Puchar Marszałka Województwa. W  ramach 
tej ligi od 17 października do 12 grudnia odbyły się 
3 zjazdy. Pierwszy w  Biskupcu, drugi w  Bratian koło 
Nowego Miasta Lubawskiego, natomiast ostatni na 
Zamku w  Ostródzie. W  klasyfikacji ogólnej Drużyna 
LZS CKTiS Biskupiec zajęła II miejsce. 

Reprezentanci sekcji szachowej z  Biskupca brali 
również udział w  Mistrzostwach European Blitz and 
Rapid Chess Championship – Katowice 2021. Pierw-
szego dnia listę startową otworzył Jan-Krzysztof 
Duda – najwyżej notowany w  szachach światowych 
Polak. Podczas Mistrzostw Ania Kawa zajęła świetne 
359. miejsce (awans o 106 oczek z pozycji startowej), 
Maja Woytitzki 453. miejsce (awans o 31 oczek), Szy-
mon Kawa 465. miejsce (awans o 5 oczek), zaś Sophie 
Woytitzki 481. miejsce. Drugiego dnia odbyły się 
zmagania w ramach European Blitz and Rapid Chess 
Championship – RAPID Katowice 2021. Listę star-
tową otwierał Aleksander Motylev z  Rosji. Wyniki biskupieckiej 
drużyny przedstawiają się następująco: Ania Kawa 352. miejsce 
(awans o  62 oczka z  pozycji startowej), Sophie Woytitzki 386. 
miejsce (awans o 147 oczek!), Maja Woytitzki 420. miejsce (awans 
o 80 oczek), zaś Szymon Kawa 504. miejsce (awans o 28 oczek). 

Na przełomie 2021/2022 roku Aleksander Kopacki przedstawiciel 
LZS CKTiS Biskupiec wziął udział w XXXII Międzynarodowym Fe-
stiwalu Szachowym CRACOVIA 2021. Zawodnik zagrał w Turnieju 
D (dla zawodników z rankingiem FIDE do 1600), gdzie po 9 run-
dach z wynikiem 5,5 pkt. zajął wysokie 30 miejsce, które pozwo-
liło uzyskać kolejne 14 oczek do rankingu FIDE. Ponadto w mię-
dzyczasie rozgrywany był Turniej F (dla dzieci do 8 lat), w którym 
reprezentant LZS CKTiS pozostawił konkurencję daleko z tyłu i z 
wynikiem 8,5/9 możliwych punktów wygrał Turniej. 

7 stycznia, podczas spotkania klubowego LZS CKTiS Biskupiec, 
podsumowany został cykl jesiennych turniejów, które odbywały 
się od października do grudnia 2021  r. We wspomnianych roz-
grywkach udział wzięło 19 reprezentantów klubu. Po rozegraniu 
10 turniejów klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: 
Paweł Orłowski 44 pkt., Tomasz Rokita 38,5 pkt., Maciej Macie-
rzyński 35,5 pkt. Klasyfikacja juniorów: Wojciech Tański 20 pkt., 

Jakub Tański 18,5 
pkt., Maja Woytitzki 
14 pkt.

W dniach 12-18 lu-
tego w  Jastrzębiej 
Górze odbył się 
X Międzynarodowy 
Festiwal Szachowy 
Gwiazda Północy 
2022. W trzech gru-
pach turniejowych 
rywalizowało łącz-
nie 255 szachistek 
i  szachistów. War-
mię i Mazury repre-
zentowało nieco 
ponad 20 osób. Na 
szczególną uwagę 
zasługują wyniki 

zawodników LZS Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, 
będących na tym wyjeździe pod opieką Fundacji Szalony Kra-
snolud. Aleksander Kopacki zajął 1. miejsce w  grupie do lat 10. 
Ania Kawa zajęła 29. miejsce w  turnieju (awans z  miejsca 93.), 
4.  miejsce wśród kobiet, odnotowała drugi najwyższy w  całym 
turnieju przyrost rankingu FIDE (o 137 oczek), a co najważniejsze 
– uczyniła pierwszy krok w kierunku tytułu szachowego kandy-
data na mistrza, dorzucając do swojej jedynki pierwszego plusa. 
Juniorki młodsze, siostry Sophie i Maja Woytitzki, wywalczyły po 
kilka oczek ELO potrzebnych każdemu szachiście.

Natomiast w  dniach 7-15 marca w  Jastrzębiej Górze odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10, w  których Aleksander 
Kopacki zajął bardzo dobre 13. miejsce spośród 68 startujących. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Olek zajął 3. miejsce 
w roczniku 2013-2014, a to oznacza awans do przyszłorocznych 
Mistrzostw Polski. 

Z końcem marca w Biskupcu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 
Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Szachach 
2022. Tytuł Drużynowego Mistrza Województwa wywalczyła 
ubiegłoroczna wicemistrzowska ekipa z  UKS Debiut Dziesiątka 
Olsztyn. Tytuł Drużynowego Wicemistrza Województwa otrzy-
mała I drużyna LZS Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskup-
cu w  składzie: Jan Plesiuk, Andrzej Gula, Sylwester Grabarczyk, 
Konrad Ingielewicz, Paweł Orłowski, Aleksander Kopacki oraz 
Anna Kawa i Barbara Woytitzki. Zwycięzcami na poszczególnych 
szachownicach i złotymi medalistami zostali odpowiednio: na 1. 
szachownicy Dariusz Krzywicki, na 2. szachownicy junior Maciej 
Kraśniewski, na 3. szachownicy Roman Horodyski, na 4. szachow-
nicy Tomasz Kupryjaniuk, na 5. szachownicy Paweł Orłowski oraz 
na szachownicy kobiecej juniorka Anna Kawa. Fundacja Szalony 
Krasnolud przygotowała uczestniczkom i  uczestnikom II zjazdu 
szachową niespodziankę. Starosta Powiatu Olsztyńskiego pan 
Andrzej Abako stanął w szranki z reprezentantkami Dziewczęce-
go Szachowego Dream Team Warmii i Mazur: Anią Kawą, Sophie 
Woytitzki i Mają Woytitzki, z którymi rozegrał symultanę szacho-
wą. Zawodniczki LZS CKTiS Biskupiec wygrały swoje partie i po-
gratulowały Staroście umiejętności i  odwagi oraz podziękowały 
sekundantowi Starosty – Burmistrzowi Biskupca Kamilowi Ko-
złowskiemu – za serdeczny doping.
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Turniej Badmintona
W Biskupcu rozegrano noworoczny turniej 
badmintona.

9 stycznia na Miejskiej Hali Sportowej w Biskupcu odbyły się no-
woroczne zawody w  badmintona. W  turnieju udział wzięło 40 

zawodników zarówno dorosłych jak i dzieci. Turniej rozgrywany 
był w  4 kategoriach: Singiel Kobiet Amator, Singiel Mężczyzn 
Amator, Singiel Chłopców 2007-2010, Singiel Dziewcząt 2007-
2010. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz 
nagrody rzeczowe. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz 
Biskupca, CKTiS w Biskupcu, Jeziorany Badminton Team, Niepu-
bliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupcu.

Kolarze nagrodzeni
W Biskupcu odbyła się uroczysta Gala Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Kolarskiego.

14 stycznia w  Biskupieckim Domu Kultury odbyła się Gala War-
mińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego. Wydarzenie to było 
okazją do podsumowania minionego roku, a  także wyróżnienia 

najlepszych zawodników Warmii i  Mazur. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się zawodnicy LKK Warmii Biskupiec: Wiktor Domurad, 
Filip Muszak, Wojciech Bućko, Mikołaj Dziadura oraz Kinga Ryb-
kiewicz. Wręczono także podziękowania dla działaczy oraz osób 
zaangażowanych w rozwój kolarstwa na Warmii i Mazurach. Galę 
swoim występem uświetniła zdolna młodzież ze Studia Wokalne-
go „Sukces”. 

Rajdy piesze
Biskupieccy piechurzy na kolejnych wę-
drówkach po gminie.

Pierwszy rajd w nowym roku wyruszył w trasę 30 
stycznia. Piechurzy uzbrojeni w charakterystyczne 
WOŚP-owe serca wyruszyli razem z tradycyjnym Bie-
giem Morsa dla WOŚP. Następnie trasą Biskupiec - Pu-
dląg - Zabrodzie pokonali około 13 km. 

W  niedzielę 20 lutego miłośnicy pieszych wędró-
wek udali się w  walentynkowy rajd pieszy po Gminie 
Biskupiec. Uczestnicy pokonali trasę Biskupiec-Ru-
kławki-Rzeck liczącą ok. 15 km. Tradycyjnie wycieczkę 
poprowadził Krzysztof Kowalski, a  pracownicy CKTiS 
zadbali o  pyszną kiełbaskę z  ogniska. 6 marca grupa 
aktywnych piechurów ponownie wyruszyła w  trasę 
liczącą blisko 15 km (Biskupiec-Janowa Góra-Lipowo-
-Parleza Wielka). W trakcie wyprawy nie zabrakło świet-
nej muzycznej zabawy z zespołem Ewa & Leszek.
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Nowe połączenia autobusowe
Od stycznia Biskupieckim Transportem Publicznym 
pojedziemy nawet do Reszla.

Z początkiem roku w  ramach Publicznego Transportu Zbio-
rowego w  Biskupcu rozszerzono linię 515 o  kolejne miej-
scowości. Obecnie kursy odbywają się na trasie Biskupiec-

-Kolno-Reszel. Utworzono także połączenia komunikacyjne 
z  Biskupca do Kętrzyna. Ich organizatorem jest województwo 
warmińsko-mazurskie. 

Poczekalnia na dworcu
W budynku biskupieckiego dworca znajduje się 
poczekalnia na transport. 

Z początkiem roku 2022 w  budynku biskupieckiego dworca 
otworzono poczekalnię dla osób oczekujących na Biskupiecki 
Publiczny Transport Zbiorowy oraz pozostałe połączenia autobu-
sowe. Miejsce to jest czynne 7 dni w tygodniu - od poniedziałku 
do niedzieli, w godz. 6-20. Zapraszamy!

Jadłodzielnia i Szafa Społeczna
Przypominamy, że w Biskupcu można podzielić się 
jedzeniem oraz niepotrzebnym ubraniem. 

Przy Domu Dziennego Pobytu w Biskupcu (Al. Niepodległości 4) 
działa punkt dzielenia się jedzeniem, który czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 7:30-19:00. Do jadłodzielni można 
przynosić produkty, które przede wszystkim nadają się do spoży-
cia, mają dobry termin ważności, są zapakowane. W  przypadku 
jeśli produkt jest wyrobem własnym np. ciasto, zupa, należy go 
szczelnie zamknąć, podpisać i oznaczyć datę przygotowania. Do 
punktu nie należy przynosić: surowego mięsa, potraw zawierają-
cych surowe jaja, w tym budynie, kremy, domowe majonezy itp., 
produktów napoczętych, produktów wymagających warunków 
chłodniczych, które przebywały poza lodówką dłużej niż 30 mi-
nut, produktów, które przekroczyły termin przydatności do spo-
życia, produktów mających oznaki popsucia, produktów, które 
miały kontakt z odpadami spożywczymi komunalnymi lub znaj-
dowały się w kontenerach na odpady.

Przy Domu Dziennego 
Pobytu w  Biskupcu jest 
także miejsce, w  którym 
można podzielić się nie-
potrzebnym ubraniem.

Do “szafy społecznej” 
można przynosić: odzież 
damską, męską i dziecięcą 
z  wyłączeniem bielizny, 
obuwie, oraz akcesoria 
takie jak czapki, szaliki 
i  rękawiczki. Przedmioty 
należy przynieść do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Biskupcu, 
od poniedziałku do piąt-
ku, w  godzinach 10.00- 
12.00. W  pozostałych 

godzinach po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 
89  715  60  76. Rzeczy przyniesione do „Szafy społecznej” nie 
mogą być pozostawiane bez zgody pracownika MOPS. Przekaza-
ne przedmioty muszą być czyste, kompletne, niezniszczone oraz 
adekwatne do pory roku. Każda zainteresowana osoba może 
zabrać potrzebne rzeczy z otwartej szafy, z zastrzeżeniem, iż nie 
mogą one być przedmiotem handlu.
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Biskupiec dla Ukrainy
Biskupiec wspiera przybyłych do miasta i gminy obywateli Ukrainy.

W związku z  aktualną sytuacją na Ukra-
inie oraz zwiększającą się liczbą napły-
wającej ludności Ukraińskiej do Biskup-
ca, miasto podjęło szereg działań na 
rzecz przybyłych uchodźców. Jednym 
z  pierwszych działań było utworzenie 
Gminnego Punktu Zbiórki Darów, w któ-
rym znajdują się rzeczy i  produkty dla 
najbardziej potrzebujących osób. W  ak-
cję licznie włączyli się nasi mieszkańcy, 
którzy sukcesywnie uzupełniają zapasy 
punktu. Osoby zainteresowane pomocą lub chęcią niesienia po-
mocy zapraszamy do kontaktu z Biurem Zarządzania Kryzysowe-
go, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i OSP (Urzędu Miejskie-
go w Biskupcu) pod nr tel. 89-715-01-31 lub 534-788-834. 

Ponadto gmina prowadzi rejestr mieszkań i  lokali do wynajęcia 
lub udostępnienia dla rodzin ukraińskich oraz informacje o  ak-
tualnych ofertach pracy w  biskupieckich zakładach. Osoby za-
interesowane zatrudnieniem obywateli Ukraińskich mogą zgła-
szać swoje zapotrzebowania do Biura Zarządzania Kryzysowego 

w  Urzędzie Miejskim w  Biskupcu oraz 
Urzędu Pracy w Biskupcu.

W Urzędzie Miejskim w  Biskupcu od-
bywa się również rejestracja uchodź-
ców z  Ukrainy, którzy chcą uzyskać nu-
mer PESEL. Rejestracji można dokonać 
w USC, pok. nr 19 i 20 (II piętro) w godz. 
poniedziałek – piątek 8-13. Telefon kon-
taktowy: 89 715 01 17, 89 715 01 21. Do 
każdego wniosku o nadanie numeru PE-

SEL należy dołączyć zdjęcie (format: 35x45mm), które można wy-
konać bezpłatnie w  Laboratorium Fotograficznym Foto-Video-
-Studio Zygmunt Kotwasiński, ul. 1 Maja 2. 

Urząd Miejski w  Biskupcu uruchomił także specjalną zakładkę 
POMAGAMY UKRAINIE na stronie www.biskupiec.pl. Zamieszcza-
my tam ważne komunikaty, informacje, materiały. Zachęcamy do 
ich sprawdzania również obywateli Ukrainy przebywających na 
terenie Gminy Biskupiec.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obywatelom Ukrainy 
oferuje punkt informacyjno-doradczy czynny 2 razy w  ty-
godniu, w  tym 1 dzień w  godzinach przedpołudniowych, 
1  dzień w  godzinach popołudniowych w  pomieszczeniach 
Klubu Integracji Społecznej. Możliwe jest również stworzenie 
grupy samopomocowej raz w  tygodniu oraz spotkań z  psy-
chologiem, dzielnicowymi, terapeutami, radcą prawnym. 
Pracownicy MOPS proponują również spacery po Biskupcu 
w  celu zapoznania z  umiejscowieniem instytucji, sklepów, 
miejsc rekreacyjnych w  celu ułatwienia funkcjonowania, 
przemieszczania się po terenie miasta. Kolejną ofertą są zaję-
cia służące poznaniu języka polskiego – podstawowe słowa, 
zwroty. W ramach zajęć grup profilaktyczno – edukacyjnych 
MOPS oferuje zajęcia integracyjne, sportowe i  edukacyjne 
dla dzieci w  wieku szkolnym prowadzonym przez wycho-
wawcę z wykształceniem pedagogicznym. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu na bazie świetlic wiejskich oraz na 
bazie świetlicy szkolnej: Stryjewo – świetlica wiejska, wtorki 
i czwartki w godzinach od 16.00-19.00, Borki Wielkie – świe-
tlica wiejska, wtorki i  czwartki w  godzinach od 15.00-18.00, 
Kobułty – świetlica wiejska, poniedziałki i środy w godzinach 
16.30–19.30, Czerwonka – świetlica przy Szkole Podstawowej 
w Czerwonce, poniedziałki i środy w godzinach 13.30-16.30.

Polacy, którzy zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i  wy-
żywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień. 
Szczegóły oraz wzory wniosków znajdują się w  MOPS 
w Biskupcu. 

Dla Obywateli Ukrainy przysługuje również świadczenie 
500+ na każde dziecko. Wnioski przyjmowane są wyłącznie 
elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego PUE ZUS. 
Można również skorzystać z  pomocy pracowników MOPS 
w Biskupcu przy składaniu wniosku. Szczegółowe informacje 
można również uzyskać dzwoniąc na infolinię, która jest do-
stępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzi-
nach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55 (obsługa 
w języku ukraińskim).

Kolejną formą wsparcia jest możliwość bezpłatnych szcze-
pień przeciwko wściekliźnie oraz czipowania ukraińskich 
zwierząt. Z w/w usług skorzystać można w poniższych lecz-
nicach: Vector Gabinet Weterynaryjny, ul. Wyszyńskiego 20, 
Olsztyn tel. 507 162 999, Gabinet Weterynaryjny Medvet 
Marcin Ratyński, ul. Partyzantów 36, Olsztyn tel. 608 411 343, 
Przychodnia Weterynaryjna „4 łapy”, ul. Mazowiecka 11/1A, 
Olsztyn tel. 600 970 721. Darmowe czipowanie psów możli-
we jest również w Biskupcu w Przychodni Weterynaryjnej, ul. 
Chrobrego 10, tel. 89 715 25 09.
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Spotkanie informacyjne
22 marca w  Biskupcu odbyło się pierwsze spotka-
nie informacyjne dla obywateli Ukrainy.

We wtorek, 22 marca w  Biskupieckim Domu Kultury odbyło się 
spotkanie informacje dla osób, które przyjechały do naszej gmi-
ny, uciekając przed wojną w  Ukrainie. Podczas wydarzenia po-
ruszono wiele ważnych kwestii dotyczących m.in. zatrudnienia, 
zajęć i  nauki dla dzieci oraz pozostałych form wsparcia. Oferty 
przedstawili m.in.: przedstawiciele gminnych instytucji, zakła-
dów pracy, przedsiębiorców i banków. 

Po spotkaniu uczestnicy mieli także możliwość indywidualnej 
rozmowy z przedstawicielami poszczególnych instytucji i firm.

Obywatele Ukrainy mogą także korzystać z  bezpłatnych 
przejazdów biskupiecką komunikacją. Osoby, które przekro-
czyły granice naszego państwa po 24 lutym i przebywają na 
terenie Gminy Biskupiec mogą korzystać z darmowych prze-
jazdów Biskupieckim Publicznym Transportem Zbiorowym. 
Aby skorzystać z  bezpłatnej opcji komunikacji należy udać 
się do Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Referat Oświaty (II pię-
tro, pokój 27) i okazać: potwierdzenie przekroczenia granicy 
w w/w terminie oraz aktualny adres pobytu. Szczegółowe in-
formacje pod nr tel. 89 715 01 71.

Placówki gminne również włączyły się w pomoc obywatelom 
Ukrainy. Uruchomiono szereg bezpłatnych zajęć zarówno dla 
dzieci i  dorosłych. Centrum Kultury, Turystyki i  Sportu w  Bi-
skupcu zaprasza na zajęcia ceramiczne, artystyczne, tanecz-
ne, szachowe, seanse kinowe oraz wiele innych ciekawych 
form spędzania czasu wolnego. Szczegółowe informacje i za-
pisy w placówce, tel. 89 715 26 95.

Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu zaprasza natomiast 
w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00 na spotkania uchodź-
ców ukraińskich, podczas których dzieci będą mogły wspól-
nie pobawić się, wziąć udział w zorganizowanych zabawach 
plastycznych, ruchowych, grach planszowych. Na dużym 
ekranie wyświetlane również będą ukraińskie bajki dla dzieci. 
Natomiast osoby dorosłe będą miały okazję poznać się, po-
rozmawiać w swoim języku, wypić wspólnie kawę. Szczegóły 
oraz zapisy w placówce, tel. 89 715 21 11.

W szkołach podstawowych na terenie Biskupca utworzono 
dla dzieci przybyłych z  Ukrainy oddziały przygotowawcze. 
W Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Mickiewicza 8) dla dzieci klas 
1-3. Szczegóły oraz zapisy w placówce tel. 89 715 25 49. Na-
tomiast w  Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Chrobrego 15) dwa 
oddziały dla dzieci klas 4-6 oraz 7-8. Szczegóły oraz zapisy 
w  placówce tel. 89 715 27 16. W  Przedszkolu Samorządo-
wym nr 5 „Piątka” przygotowano 18 miejsc dla najmłodszych 
obywateli Ukrainy. W  zawiązku z  ograniczoną liczbą miejsc 
do przedszkola przyjmowane będą dzieci wyłączenie rodzi-
ców pracujących (na podstawie umowy/zaświadczenie od 
pracodawcy). 
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„Książki to są Twoi najlepsi przyjaciele.  
Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.”
Jan Rak

W dzisiejszym artykule chciałbym, aby-
śmy przypomnieli sobie lata 70-te, czyli 
dekadę Gierka. 

Minęło już 50 lat, a wracamy do tych cza-
sów z  pewnym sentymentem. Bo to było 
dzieciństwo i  młodość wielu z  nas. A  w 
tym wieku inaczej patrzy się na świat 
i jego problemy. Po tych latach ukazują się 
książki opisujące rzeczywistość tamtych 
dni. Wiele faktów umyka już naszej pamię-
ci. Dobrze więc, że pojawiają się publika-
cje na ten temat. Dwie z  nich Piotra Gaj-
dzińskiego „Czas Gierka” i „Gierek-człowiek 
z węgla” w sposób przystępny ale poparty 
faktami wprowadzają nas w  atmosferę 
tamtych lat. Trzeba przyznać, że Polska 
lat 70-tych to był zupełnie inny kraj niż 
ta szara, biedna Polska gomułkowska lat 
60-tych. Zmiana władzy w  70 roku zmie-
niła kraj. Naczelne hasło tamtych lat „Aby 
Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostojniej” 
było propagowane na każdym kroku. Lu-
dzie nagle uwierzyli, że może być inaczej, 
lepiej. Światowe banki duszą się od nad-
miaru gotówki, chętnie udzielały kredy-
tów. Nowa ekipa gierkowska chętnie te 
kredyty brała, tylko jak się później okaza-
ło, brak było racjonalnej myśli co z  tymi 
kredytami robić. Zaczął się boom inwesty-
cyjny w  Polsce, Huta Katowice, Port Pół-
nocny, magistrale kolejowe, fabryki samo-
chodów, budownictwo mieszkaniowe. Do 
1975 r. wszystko wydaje się takie koloro-
we i przyjazne. I nagle zaczyna się załama-
nie. Inwestycje w przemysł ciężki okazują 
się chybione. Świat technologicznie idzie 
w  innym kierunku. Jakość naszych pro-
duktów nie znajduje nabywców na świe-
cie, a  kredyty trzeba zacząć spłacać. Brak 
twardej waluty powoduje pierwsze zała-
manie gospodarcze. Na dodatek okazuje 
się, że tylko 30% kredytów przeznaczono 
na często nietrafne inwestycje, a pozosta-
łe 70% to była konsumpcja, czyli pieniąż-
ki raczej przejedli. Owszem pojawiła się 
Coca-Cola, Fiaty 126p, pralki elektryczne. 
Życie wyglądało niby łatwiej, tylko nikt 
nie znał ceny jaką przyjdzie za to zapła-
cić. Telewizja Polska (TVP) stała się tubą 
propagandową sukcesu. Relacja z  wizyt 
gospodarskich Towarzysza I sekretarza po 
całym kraju. Pokazywaniu jak wszystko się 
rozwija. Jak nowa gospodarka rośnie, jak 
ludzie są radośni i  uśmiechnięci. Jeżeli są 
braki, to tylko przejściowe. Wzrosty cen 
też często są nieuzasadnione i  partia się 
temu przyjrzy. Poradzimy sobie z  proble-
mem papieru toaletowego i  sznurka do 
snopowiązałek. Przecież jesteśmy 10-tą na 
świecie gospodarką. Opowieści tej treści 

snuje telewizja, a  życie wygląda trochę 
inaczej. 1976 r.- drastyczne podwyżki cen 
i zamieszki robotnicze w Radomiu i Ursu-
sie. Coraz większy brak towarów. Pojawia-
ją się w  1976 r. pierwsze kartki na cukier 
(ale tylko przejściowo - propaganda). 
W  protestach robotniczych biorą udział 
„warchoły”, osoby wrogie naszemu pań-
stwu, są oni podejrzani przez imperiali-
stów zachodnich-propaganda. Powstaje 
Komitet Obrony Robotników (KOR), który 
staje się pierwszą opozycją wobec władzy. 

Coraz więcej osób zastanawia się: skoro 
jest tak dobrze, to czemu jest tak źle. Bra-
ki towarów narastają. 5-6 godzin w kolej-
ce po wędlinę to norma. Powstają sklepy 
„komercyjne”, gdzie za dużo wyższą cenę 
można kupić towary niezbędne do życia. 
Rozwija się sieć „Pewex”- za dolary wszyst-
ko można. A w telewizji kraj rośnie w siłę. 
Powoli jednak dociera do ludzi, że ktoś tu 
kłamie i mydli oczy narodowi. 

W latach 70-tych można już jeździć po 
świecie, jeżeli dostanie się paszport. Do 
tzw. Demoludów można jeździć na do-
wód osobisty. Zgody na wyjazdy na za-
chód są praktycznie brakiem twardej wa-
luty. Kto stamtąd wraca przywozi dolary, 
marki, franki, a te są potrzebne Polsce, bo 
trzeba opłacać kredyty. Oprócz pieniędzy 
osoby wyjeżdżające przywiozą też obraz 
i rzeczywistość jaką widzą w tych krajach. 
Nagle widzą, że nasze „sukcesy” to nic 
w porównaniu z zachodem. Nawet w Cze-
chosłowacji i NRD ludzie żyją lepiej. Nagle 
społeczeństwo powoli przestaje wierzyć 

propagandzie. Po prostu trudy życia są 
coraz bardziej dokuczliwe. Zapewnienia 
Partii i  jej wodza, że idziemy w  dobrym 
kierunku są przyjmowane z  dużą rezer-
wą. Można otumanić dużą część ludzi, ale 
nie da się ogłupić całego narodu. Ogrom 
błędów, kłamstw, złodziejstwa i  propa-
gandy przelał w  końcu czarę goryczy. 
I tak zaczęła się epoka zmian w 1980 r. Od 
maja do sierpnia tego roku skończyła się 
epoka dobrobytu i chwały naszego kraju. 
Strajki robotnicze zmiotły ekipę nieudacz-
ników. Przyszła rzeczywistość okazało się, 
że na kredyt i za cudze pieniądze żyje się 
dobrze, ale krótko. Każdy rachunek trze-
ba wcześniej czy później zapłacić. A  my 
do dziś opłacamy jeszcze tamte kredyty. 
Potwierdziło się powiedzenie, że jeżeli 
pieniądz nie ma pokrycia w pracy to jego 
wartość staje się żadna. Czasy Gierka jak 
każda epoka miały swoje plusy i  minusy. 
Historia oceniła co jednak ten czas nam 
dał. Dobrze byłoby dziś wyciągnąć właści-
we wnioski, aby nie powtórzyć tych błę-
dów. Patrząc z perspektywy czasu można 
różnie oceniać tamte lata. Ale kiedy Ci, 
którzy wtedy żyli w  latach 70-tych sobie 
przypomną, to pamiętają raczej tylko 
to co dobre i  radosne. Taka jest pamięć 
ludzka.

Miłych wspomnień i  głębokich przemy-
śleń przy lekturze tych książek. 

Marek Pietras
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