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Stadion gotowy
O takim obiekcie sportowym marzyliśmy od lat!

29 maja odbyło się oficjalne otwarcie bi-
skupieckiego stadionu miejskiego. Już od 
godzin porannych na obiekcie odbywały 
się zawody lekkoatletyczne, kolarskie i  w 
piłkę nożną dla dzieci i  młodzieży z  Gmi-
ny Biskupiec. Odbył się również trening 
pokazowy najmłodszej gupy BKS. Na-
stępnie o  godz. 14 Radni Rady Miejskiej 
w  Biskupcu podczas nadzwyczajnej sesji 
podjęli uchwałę o nadaniu imienia stadio-
nowi miejskiemu. Teraz jest to stadion im. 
Andrzeja Biedrzyckiego, byłego wycho-
wanka BKS Tęczy Biskupiec, legendarnego 
zawodnika Stomilu Olsztyn, trenera. Z  tej 
okazji Burmistrz Biskupca wspólnie z żoną 
świętej pamięci Andrzeja Biedrzyckiego – 
Elżbietą oraz synem Igorem odsłonili pa-
miątkową tablicę upamiętniającą nowego 
patrona stadionu. Następnie odbyła się 
oficjalna uroczystość, podczas której były 
przemówienia, wystąpienia gości, przecię-
cie wstęgi i poświęcenie obiektu. Były również prezenty, a wśród 
nich wyjątkowy od firmy Egger Biskupiec Sp. z. o o. – sprzęt spor-
towy dla najmłodszych zawodników „Tęczy” oraz bon o wartości 
300 tysięcy złotych na rzecz klubu. Ponadto Dyrektor Eggera 
Ovidiu Olari podarował gospodarzom uroczystości pamiątkowy 
plakat z pierwszego meczu BKS Tęczy w III lidze. Sportowe emo-
cje rozgrzały widzów na pierwszym meczu. Na nowej murawie 
rywalizowały drużyny: Wielkie Serca i Oldboy BKS Tęcza. Zespół 
samorządowców i  polityków pokonał naszych zawodników 4:2, 

lecz zacięta rywalizacja trwała do ostatniej minuty. W  przerwie 
pomiędzy meczami wystąpiły również biskupieckie cheerleader-
ki umilając czas kibicom. O godz. 18 najmłodsi zawodnicy Tęczy 
wprowadzili na murawę Ronę Ełk oraz BKS Tęczę Biskupiec. Na 
tak wielkie emocje czekaliśmy bardzo długo! Radość, doping 
i śpiew tęczowej przyśpiewki słychać było w całym mieście. Z ta-
kimi kibicami nie mogło być inaczej. BKS Tęcza Biskupiec poko-
nała przeciwników 5:2. Pierwszy historyczny mecz na nowym 
stadionie będziemy wspominać wszyscy z dumą i sentymentem. 
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Nadanie imienia szkole
Szkoła Podstawowa w Czerwonce otrzymała imię „Mazurka Dąbrowskiego”.

21 czerwca w  Czerwonce odbyła się uroczystość związana 
z  nadaniem tutejszej placówce imienia i  sztandaru. Na wnio-
sek Rady Pedagogicznej Szkoły, Rady Rodziców i  Samorzą-
du Uczniowskiego Szkoły Rada Miejska w  Biskupcu podjęła 4 
sierpnia 2021 r. uchwałę w  sprawie nadania imienia Mazurka 
Dąbrowskiego Szkole Podstawowej w  Czerwonce. Uchwała we-
szła w życie z dniem jej podjęcia, ale uroczystości nadania imie-
nia i  przekazania sztandaru odbyły się 21 czerwca. Uroczystość 
w  szkole poprzedziła msza święta w  Kościele pw. św. Mikołaja 
i św. Antoniego w Biesowie, którą odprawił proboszcz ks. Krzysz-
tof Jeżowski. Podstawówka w  Czerwonce otrzymała także tego 
dnia sztandar.

Na zakończenie wydarzenia odbyły się występy artystyczne dzie-
ci i młodzieży szkolnej.

Kabareton w Biskupcu
Po trzech latach ograniczeń i  restrykcji nareszcie 
przyszedł czas na zabawę i  rozrywkę w  pełnym 
komforcie. 

Blisko 450 osób 
zasiadło na trybu-
nach amfiteatru 
miejskiego, aby 
obejrzeć skecze 
w  wykonaniu naj-
lepszych kabare-
ciarzy w  Polsce. 
Jako pierwsza 
wystąpiła Grupa 
MoCarta, kwartet 
smyczkowy ideal-
nie oddający cha-
rakter kabaretu 
w połączeniu z mu-
zyką. Następnie na 
scenie pojawiła się 
formacja K2, czyli 
Domi, Łupi i Barciś, 
którzy zaprezento-
wali kilka różnych 
inscenizacji z  życia 
wziętych. Gwiazdą 

wieczoru był uwielbiany Igor Kwiatkowski. Niezrównany w swej 
wyobraźni i umiejętnościach parodystycznych już od pierwszych 
minut występu rozbawił całą biskupiecką publiczność. 

25 czerwca na długo pozostanie w pamięciach uczestników ka-
baretonu, jako wieczór pełen śmiechu i zabawnych historii.
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42. rocznica
Festiwal patriotyczno-artystyczny w centrum miasta.

22 czerwca w  Biskupcu odbył się festiwal patriotycz-
no-artystyczny z  okazji 42. rocznicy odsłonięcia po-
mnika pamięci narodowej. Głównym organizatorem 
uroczystości było Stowarzyszenie Semper Fidelis 
Polonia na czele z  Prezesem Piotrem Łachem, CKTiS 
oraz Burmistrz Biskupca. Na wstępie uroczystości za-
proszeni goście, przedstawiciele placówek oświato-
wych i  harcerze złożyli symboliczne kwiaty pod po-
mnikiem „1945 Powrót Warmii i  Mazur do Macierzy. 
Poległym w  Walce o  Polskość Tych Ziem”. Następnie 
poczty sztandarowe oraz wszyscy zebrani przema-
szerowali do Amfiteatru Miejskiego, gdzie odbyła 
się dalsza część festiwalu. Tu na scenie prezentowali 
się uczniowie i  przedstawiciele szkół z  terenu naszej 
gminy. Piękne występy artystyczne, pieśni i  wiersze 
patriotyczne, a nawet polonez zachwyciły wszystkich 
zebranych. Było to wydarzenie kształtujące patrio-
tyzm, szacunek do symboli i  tradycji narodowych. 
Festiwal idealnie wpisał się także w  tegoroczny jubileusz – 
100-lecia Związku Polaków w Niemczech. Z tej okazji gość hono-
rowy – Prezes Rodziny Rodła Tadeusz Szczyrbak ofiarował m.in. 

Burmistrzowi Biskupca pamiątkowy medal Rodła. Uczestnicy fe-
stiwalu oddali piękny hołd w kierunku naszych przodków, a tak-
że przypomnieli jak istotna jest jedność i polskość.

Kreatywna edukacja w Kobułtach
W Szkole Podstawowej w Kobułtach z dużym powodzeniem rozwija się przedsiębiorczość i wdrażane są 
podstawy ekonomii wśród społeczności uczniowskiej. 

Szkoła podejmuje liczne działania na rzecz edukacji finansowej, 
współpracuje również z placówką PKO Banku Polskiego Oddział 
1 w  Biskupcu, bankiem BNP PARIBAS oraz Stowarzyszeniem 
Krzewienia Edukacji Finansowej w  Gdyni. Dzięki tej współpracy 
uczniowie mają możliwość realizacji różnorodnych projektów 

edukacyjnych, korzystania z  ciekawych materiałów oraz uczest-
nictwa w  wyjazdach i  zajęciach prowadzonych przez pracowni-
ków banku. Edukacja przekłada się również na sukcesy uczniów 
szkoły. W czerwcu uczeń klasy siódmej Paweł Włoch został fina-
listą „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów”. Paweł zmierzył 
się z ponad 240 uczniami ze szkół z całej Polski. Wykazał się bar-
dzo dużą znajomością zagadnień związanych z  cyberbezpie-
czeństwem i  tym samym wywalczył tytuł finalisty znajdując się 
w  gronie dwunastu najlepszych uczniów klas 7-8 w  Polsce. Ko-
lejny sukces osiągnęli uczniowie klas: trzeciej i piątej. Obie grupy 
wzięły udział w  ogólnopolskim konkursie „Misja Kieszonkowe” 
i każda z nich została zwycięzcą nagrody II stopnia w swoich ka-
tegoriach. Konkurs był poprzedzony udziałem w projekcie edu-
kacyjnym, którego podsumowaniem było wykonanie prac zgło-
szonych do konkursu. 

Ekonomia i finanse to także konkurs plastyczny pt. „Jak gospoda-
ruję swoim kieszonkowym” organizowany przez Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. Laureatką konkursu zo-
stała Zuzanna Ejdys - uczennica klasy drugiej.

Uroczysty polonez
23 czerwca uczniowie z  SP 3 zatańczyli poloneza 
w samym centrum miasta.

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klas VIII 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu zatańczyli uroczystego po-
loneza na Placu Wolności w  Biskupcu. W  ten sposób pożegnali 
się ze szkołą, w której spędzili 8 lat. Uczniom towarzyszyło liczne 
grono kolegów, bliskich, nauczycieli i przechodniów. To był wzru-
szający moment zarówno dla tych, którzy tańczyli jak i tych, któ-
rzy obserwowali taniec. 

Ósmoklasiści do występu przygotowywali się pod okiem nauczy-
cielki Jolanty Okuniewskiej.
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Festiwal Cittaslow
W Prudniku odbył się kolejny Festiwal Miast Cittaslow. 

Już od 13 lat miasta dobrego życia spotykają się na festiwalu, 
aby razem promować ideę harmonijnego i  zrównoważonego 
życia. To również świetna okazja do promocji swojego regio-
nu, lokalnych produktów i  wyrobów oraz urokliwych zakątków 
miast. Dokładnie tak było 4 czerwca w  Prudniku, gdzie kilkana-
ście miast z  całej Polski prezentowało swoje walory. Już od go-
dzin porannych w  sobotę na stoiskach można było skosztować 
regionalnych przysmaków, m.in.: ryb, miodów, serów, słodkości, 
chleba ze smalcem czy regionalnych przypraw. Biskupiec na 
wspólnym stanowisku z  Pasymiem, częstował najlepszą wędzo-
ną szyneczką oraz boczkiem, a także lokalnymi trunkami z Sołec-
twa Czerwonka. Ponadto prezentowaliśmy nasze zabytki, szlaki 
turystyczne i  trasy rowerowe, które warto odwiedzić. Podczas 
festiwalu, z okazji 15-lecia sieci miast wręczono także odznacze-

nia osobom, które 
w  sposób szcze-
gólny przyczyniły 
się do promocji 
i  rozwoju Cittaslow 
w  Polsce. Wśród 
w y r ó ż n i o n y c h 
znalazła się Mag-
dalena Karpińska 
– Sekretarz Gminy 
Biskupiec, wielolet-
ni samorządowiec, 
pełnomocnik ds. 
Cittaslow. W  ra-
mach festiwalu 
odbył się również 
konkurs na najcie-
kawszy gadżet pro-
mocyjny z  okazji 
15-lecia Sieci Miast 
Cittaslow oraz 

konkurs na najlepiej przygotowane stoisko. W  piątek 3 czerw-
ca, w Prudniku odbyło się także Zebranie Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow oraz Konferencja-Promujemy Piękne Pogranicze, 
w którym uczestniczył Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. 

Zgromadzenie Cittaslow
Przedstawiciele Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow w Orvieto.

W weekend 10-12 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne 
Sieci Cittaslow w  Orvieto. Wizyta we Włoszech, kraju który za-
początkował ruch sieci Cittaslow przyniosła wiele pozytywnych 
i  miłych akcentów. Jacek Kostka, Krajowy Koordynator Sieci zo-

stał Pierwszym 
Wiceprezydentem 
M i ę d z y n a r o d o -
wej Sieci Citta-
slow. To ogromny 
sukces i  wyróż-
nienie, dla całej 
Polski. Burmistrz 
Lidzbarka Maciej 
Sitarek otrzymał 
prestiżową nagro-
dę w  konkursie na 
najlepsze praktyki 
Cittaslow Inter-
national w  dzie-
dzinie Quality of 
Urban life poli-
cies. Natomiast 
Kisielice zostały 
przyjęte do sieci 

miast dobrego życia. W  trakcie spotkań poruszano także tema-
ty związane z  pomocą obywatelom Ukrainy przez sieć krajową 
i  zagraniczną. Ważnym aspektem były również dyskusje o  od-
powiedzialności społecznej i  jakości życia w  dobie światowego 
kryzysu. Bez wątpienia był to czas pełen spotkań, ciekawych dys-
kusji, nowych pomysłów i wymiany doświadczeń.
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Dzień Dziecka
Pomimo niekorzystnej pogody zabawa podczas Dnia Dziecka była niesamowita. 

W tym roku najmłodsi wspólnie ze swo-
imi rodzinami obchodzili Dzień Dziecka 
1 czerwca w  hali Sportowej przy Zespole 
Szkół w  Biskupcu. Wszyscy goście mo-
gli skorzystać m.in. z  takich atrakcji jak: 
dmuchany park rozrywki, darmowe lody, 
mini wóz policyjny, malowanie twarzy, 
zabaw z  animatorami oraz stolików do 
malowania i  rysowania zorganizowanych 
przez firmę EGGER. Nie zabrakło również 
niesamowitych występów tanecznych, 
muzycznych oraz recytatorskich. W  tym 
ważnym wydarzeniu uczestniczył rów-
nież Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Biskupcu, który w  ramach Warmińsko-
-Mazurskich Dni Rodziny przygotował 
stanowisko z kreatywnymi balonami oraz 
ogłosił wyniki konkursu pt. „Moja rodzina 
w obiektywie”. Wręczone zostały także na-
grody wszystkim uczestnikom konkursu 
plastycznego pt. „Moja Mama i Tata w pra-
cy” , który zorganizował Urząd Pracy w Biskupcu. Natomiast Bur-
mistrz Biskupca Kamil Kozłowski osobiście wręczył nagrody dla 
wszystkich dzieci, które wzięły udział w konkursie na najciekaw-
szy komiks pt. „ Przygody Pomarańczowego Ślimaka w Biskupcu”. 
Serdecznie gratulujemy uczestnikom wszystkich konkursów!

Laureaci Konkursu na komiks:

W kategorii I ( 4-6 lat)
I miejsce Aniela Dziczek
II miejsce Jakub Szarlewski
III miejsce Natalia Kryszpin
Wyróżnienia: Michał Kryszpin, Igor Reksha, 
Nadia Podsiadło, Adela Olari.

W kategorii II (7-10 lat)
I miejsce Weronika Trapszo, Tymon Kuczyński
II miejsce Mikołaj Kania
III miejsce Jowita Kapuścińska
Wyróżnienia: Anika Kapuścińska, Maria Chodup, Zofia Przy-
byłowska, Jakub Jastrzębski, Mikołaj Cichowicz, Zuzanna 
Cichowicz.

W kategorii III (11-13 lat)
I miejsce Maria Kędzierska, Matylda Derbin
II miejsce Aleksandra Grubecka
III miejsce Paweł Kryspin
Wyróżnienia: Amelia Babut, Wojciech Orgas, Maja Młynarska, Zo-
fia Nowikowska, Kacper Rednau, Mateusz Furmańczyk, Dominika 
Chmielewska, Szymon Kubarewicz, Kacper Archacki.
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Dzień technologii
SP 3 w Biskupcu na tropie nowych technologii w edukacji.

29 kwietnia w  Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w  Bi-
skupcu odbył się „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”. Celem 
inicjatywy Ministerstwa Edukacji i  Nauki było popularyzowanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w  pracy dydak-
tycznej. W  ramach inicjatywy w  szkole odbyły się m.in. zajęcia, 
warsztaty oraz pokazy. W  klasie 4a odbyły się zajęcia ze Scrat-
cha. Uczniowie projektowali własnego duszka, którego następ-
nie wykorzystali w  swoich programach. Uczniowie klasy 4b, 5c, 
5b, 8d budowali roboty z  klocków LEGO. Pracowali z  aplikacją 
WeDo 2.0. Na zakończenie zajęć zorganizowali wyścigi robotów 
na szkolnym korytarzu. Uczniowie klasy 5a przeprowadzili poka-
zy oraz warsztaty dla uczniów klasy 1a, podczas których zapre-
zentowali sposoby sterowania robotami mBot. Nauczyli także 
pierwszoklasistów obsługi aplikacji MakeBlock. Chętni uczniowie 
z  klas 4 wykonali prezentacje multimedialne z  wykorzystaniem 
różnych narzędzi i  aplikacji „Nasze ulubione lektury szkolne”. 
Uczniowie klasy 6 podjęli się zadania nagrania filmiku „Szacu-
nek w sieci dla dorosłych i dla dzieci”. W SP 3 w Biskupcu na co 
dzień wykorzystywane są nowe technologie w  nauczaniu. Pod-
czas lekcji, zajęć pozalekcyjnych, relacji z projektów nauczyciele 
i  uczniowie korzystają z  różnorodnych platform edukacyjnych, 
e-podręczników, itp. Posiadają także konta na platformie office.

com. Uczniowie uczą się kodowania, poznają nowe technologie, 
tajniki współpracy w  chmurze. Podczas lekcji w  Dniu Nowych 
Technologii w  Edukacji, jak i  na co dzień, wykorzystywane były 
monitory multimedialne z projektu „Aktywna tablica” oraz robo-
ty, tablety i komputery oraz monitory multimedialne z projektu 
„Czas na nas!”.

Aktywna sobota
Czwarta aktywna sobota w wykonaniu SP 3. 

4 czerwca na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła 
Białego w  Biskupcu odbyła się czwarta aktywna sobota. Do ry-
walizacji przystąpiła w  różnych terminach spotkań ponad setka 
biegaczy od klasy pierwszej do ósmej. Cztery lub trzy biegi zali-
czyło łącznie 43 zawodniczek i zawodników. Gośćmi wydarzenia 
byli absolwenci SP 3: Janek Lechowid i Aleks Okuniewski – obec-
nie uczniowie klasy sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego 
w Elblągu i zawodnicy Klubu Sportowego „Olimpia” Elbląg. Janek 
i Aleks wzięli udział we wspólnej rozgrzewce i biegu „Przyjaciela 
szkoły”, motywowali również koleżanki i  kolegów z  młodszych 

klas. Wydarzeniami towarzyszącymi sportowej imprezy były po-
kazy talentów wokalnych, tanecznych i  animacyjnych, których 
organizatorem był Samorząd Szkolny pod opieką Pani Justyny 
Kalkowskiej. W pokazach wystąpili uczniowie szkoły oraz gościn-
nie zespoły animacyjne. Dla rodziców przygotowano małe kon-
kurencje sprawnościowe. Wraz z dziećmi rywalizowali w „Potycz-
kach rodzinnych”. 

Występy utalentowanych dzieci i młodzieży podziwiał oraz me-
dale dla najlepszych zawodników wręczał Wiceburmistrz Biskup-
ca Zbigniew Szal.

Policyjny piknik
12 maja na placu apelowym za Komisariatem Poli-
cji odbył się piknik rodzinny. 

Biskupieccy Funkcjonariusze zorganizowali piknik rodzinny dla 
mieszkańców Biskupca na terenie komisariatu. Na przybyłych 
gości czekały animacje, dmuchańce, pokaz sprzętu policyjnego, 
kącik plastyczny, grill i pokaz pierwszej pomocy. Była to wspania-
ła inicjatywa integrująca i edukująca lokalną społeczność.
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Sesja absolutoryjna
Radni Rady Miejskiej w  Biskupcu jednogłośnie 
udzielili absolutorium i  wotum zaufania burmi-
strzowi Biskupca.

28 czerwca odbyła się najważniejsza w roku absolutoryjna Sesja 
Rady Miejskiej w  Biskupcu, podczas której Burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium 
z  wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Udzielenie wotum 
i  absolutorium to jeden z  najistotniejszych ustawowych środ-
ków kontroli Rady nad działalnością Burmistrza oraz element 
docenienia jego pracy. Podstawą do dokonania powyższej oce-
ny przez radnych był przedstawiony przez burmistrza „Raport 

o stanie gminy za 2021 rok” oraz sprawozdanie finansowe z wy-
konania budżetu za 2021 r., które uzyskało również pozytywną 
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Po udzieleniu absolutorium burmistrz złożył 
serdeczne podziękowania za współpracę wszystkim radnym, 

współpracownikom, kierownikom i pracownikom gminnych jed-
nostek organizacyjnych, sołtysom i  wszystkim zaangażowanym 
w  sprawy gminy. Sesja była również okazją do wręczenia po-
dziękowań i listów gratulacyjnych funkcjonariuszom z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w  Biskupcu, którzy otrzymali meda-
le, awanse i  nagrody od Prezydenta RP oraz Warmińsko-Mazur-
skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. – Odznaczenia te, są 
dowodem najwyższego uznania i  poszanowania za wypełnianą 
służbę i  pracę na rzecz bezpieczeństwa drugiego człowieka. To 
również świadectwo odwagi, profesjonalizmu i  poświęcenia ja-
kim wykazują się Strażacy każdego dnia! Jeszcze raz serdecznie 
gratuluję i dziękuję! – mówił Burmistrz Biskupca.

W tym dniu burmistrz wręczył także nagrodę Panu Markowi Ku-
ziucie, który zwyciężył w konkursie na najciekawszy gadżet pro-
mocyjny z okazji 15-lecia Cittaslow. Wykonana przez Pana Marka 
oryginalna pamiątka z  cegły oraz drewna pochodzącego z  bu-
dynku biskupieckiego dworca godnie reprezentowała Gminę Bi-
skupiec podczas Festiwalu Miast Cittaslow w Prudniku.

Piknik Seniora
30 czerwca odbył się jubileuszowy XX Piknik Senio-
ra „Powitanie Lata”.

„W zdrowym ciele zdrowy duch-badaj się i  uprawiaj ruch” to 
hasło przewodnie tegorocznej edycji Pikniku Seniora, którego 
organizatorami byli Dom Dziennego Pobytu w  Biskupcu oraz 
Miejski Ośrodek Społeczny w  Biskupcu. Seniorzy po raz kolejny 
udowodnili, że młodość to stan ducha. Jak zawsze spotkanie to 
przepełnione było dobrym humorem, śpiewem, zabawą i świet-
ną muzyką. Nawiązując do tematu przewodniego tegorocznego 
pikniku każdy z  gości mógł skorzystać z  darmowego badania 
ciśnienia, poziomu cukru czy porady medycznej. Jubileuszowe 
wydarzenie było także okazją do wręczenia specjalnych podzię-
kowań i pamiątkowych statuetek. Obecni na spotkaniu przedsta-
wiciele władz gminy życzyli seniorom kolejnych pięknych jubile-
uszy i tak radosnych spotkań.

Węgojska Kapela
Kapela Węgojska otrzymała wyróżnienie w ogólno-
polskim festiwalu.

56. Ogólnopolski Fe-
stiwal Kapel i  Śpiewa-
ków Ludowych odbył 
się w  dniach 23-26 
czerwca w  Kazimierzu 
Dolnym. Jest to jeden 
z  najważniejszych 
festiwali ludowych 
w  Polsce, którego 
głównym celem jest 
popularyzacja, ochro-
na i  dokumentacja 
autentycznego muzy-
kowania i  śpiewu lu-
dowego. W  konkursie 
biorą udział kapele 
ludowe, których skład 
i repertuar jest zgodny 
z  tradycjami danego 
regionu, instrumenta-
liści soliści grający na 
tradycyjnych instru-
mentach, śpiewacy 
– soliści oraz zespoły śpiewacze. W tegorocznym konkursie festi-
walowym udział wzięło około 650 artystów ludowych z  13 wo-
jewództw. Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy 
regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przyznało wyróżnie-
nie Kapeli Węgojskiej. Serdecznie gratulujemy!
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Artystyczny plener
Po raz drugi w Biskupcu odbył się plener malarsko-rzeźbiarski. 

Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz Starosty Olsz-
tyńskiego Andrzeja Abako. W dniach 23-27 maja artyści z całego 
kraju tworzyli w  pięknych okolicznościach warmińskiej przyro-
dy. Motywem przewodnim prac był Biskupiec – Krajobraz Pełen 
Możliwości. Efekt końcowy twórczości uczestników można było 
podziwiać na wernisażu prac 27 maja, podczas którego dokona-
no również koronacji tegorocznych laureatów konkursu pople-
nerowego. Jury w składzie: Miłosz Piotrowski – przewodniczący, 
Joanna Bentkowska-Hlebowicz i Wojciech Hubacz – członkowie 
komisji postanowiło przyznać:

w kategorii RZEŹBA:
I msc – Kazimierz Kakowski z Dębówki
I msc – Jan Mirosław Gładysz z Kacprówki

w kategorii MALARSTWO:
I msc – Monika Małachowska z Lubina
II msc – Łucja Kopka z Nidzicy
III msc – Magdalena Giza z Kramarki

Ponadto Burmistrz Biskupca wręczył nagrodę specjalną dla Ireny 
Gemba z Borne Sulinowo. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Zasady bezpieczeństwa
Na Słonecznym Brzegu odbyła się terenowa lekcja 
pt. „Bezpieczne wakacje”. 

„Bezpieczne Wakacje 2022” to kolejna edycja festynu edukacyj-
no-prewencyjnego, który odbył się po trzyletniej przewie spo-
wodowanej pandemią Covid-19. Głównym celem przedsięwzię-
cia jest propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie wakacji 
i wypoczynku nad wodą. Wydarzenie adresowane jest do dzieci 
z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego.

Cykl festynów rozpoczął się w tym roku w gminie Biskupiec, 10 
czerwca na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach. Na dzieci cze-
kali policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i  leśnicy. Najpierw 
zaprezentowano jak wygląda letnia akcja ratunkowa – od pod-
płynięcia motorówką do osoby topiącej się, po jej transport do 
brzegu, pierwszą pomoc i  przekazanie ratownikom w  karetce. 
Przedstawiciele służb udostępnili dzieciom swoje samochody. 
Nie zabrakło pokazów posłuszeństwa psa policyjnego, które 
były dobrą okazją do pokazania zasad bezpiecznego kontaktu 

z  tymi zwierzętami. Leśnicy przygotowali namiot pełen konkur-
sów z  nagrodami. Uczulali na zagrożenia mogące występować 
w lasach oraz promowali zachowania proekologiczne. Na uczest-
ników festynu czekały także drobne gadżety, a  także słodki 
poczęstunek.
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Warmińska Kuźnia
Warmińska Kuźnia zdominowała kolejne festiwale!

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja, Miejski Ośrodek 
Kultury w  Korszach zorganizował I  Wojewódzki Przegląd Ze-
społów Biesiadnych i Ludowych KRESOWIACZEK. W przeglądzie 
udział wzięło jedenaście zespołów z  terenu całego wojewódz-
twa, w tym „Warmińska Kuźnia” z Czerwonki, która zajęła II miej-
sce w kategorii Zespoły Ludowe. 24 kwietnia w Ostrołęce odbyła 
się 38. edycja kurpiowskiego przeglądu, w  którym zmagali się: 
śpiewacy, grupy śpiewacze, muzycy i zespoły ludowe z Puszczy 
Białej i Zielonej. Podczas przeglądu artyści rywalizowali ze sobą 
w czterech kategoriach wiekowych, solo i w zespołach. Zmaga-
nia uczestników oceniała komisja, która przyznała nagrody w ka-
tegoriach: śpiew solowy, śpiew grupowy, kapele kurpiowskie 

w  tradycyjnym składzie, instrumentaliści a  także mistrz-uczeń. 
Jury Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych kwalifikowało naj-
lepszych wykonawców do udziału w  Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i  Śpiewaków Ludowych w  Kazimierzu nad Wisłą. W  prze-
glądzie z powodzeniem udział wzięła „Warmińska Kuźnia” z Czer-
wonki, która ostatecznie wyśpiewała III miejsce. Doskonale pora-
dził sobie także Ryszard Borzymowski, który także zajął III miejsce 
w  kategorii solistów. Natomiast 19 czerwca grupa śpiewaków 
z  Czerwonki wzięła udział w  Ogólnopolskich Dniach Kultury 
Kurpiowskiej w  Nowogrodzie. Do konkursu przystąpił zarów-
no cały zespół jak i solista-Ryszard Borzymowski. Kuźnia wróciła 
z  podwójnym sukcesem, gdyż i  Pan Ryszard i  cała grupa zajęła 
III miejsce w swoich kategoriach. Serdecznie gratulujemy!!

Diament dobroci i serca
Państwo Fudala zostali wyróżnieni na Warmińsko-
-Mazurskiej Konferencji. 

Podczas VII Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z  okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego statuetkę Diament dobroci i  serca 
otrzymali opiekunowie z  Biskupca Katarzyna Lamperska-Fu-
dala i  Adam Fudala. Nagrodę wręczyli: Pani Jolanta Piotrowska 
Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz 
z  Panią Katarzyną Koplińską Dyrektorem Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej. Pani Kasia i  Pan Adam prowadzą rodzin-
ny dom dziecka, w którym obecnie przebywa 9 podopiecznych. 
Swoją misję oraz chęć pomocy dzieciom umieszczonym w  pie-
czy rozpoczęli w  2019 r. od pełnienia funkcji rodziny niezawo-
dowej. Państwo Fudala pielęgnują wspólne spędzanie czasu 
rodziny, celebrują spożywanie wspólnych posiłków, kultywują 
tradycję czytelnictwa, współpracują z  bliskimi dzieci oraz insty-
tucjami, poszerzają swoje kwalifikacje, które pomagają właściwie 

zaspokajać potrzeby poszczególnych małoletnich. Ponadto Pani 
Kasia i Pan Adam są „twarzami” prowadzonej kampanii społecz-
nej promującej ideę rodzicielstwa zastępczego pn.: „Rodzina za-
stępcza – profesja z misją”. 

50 lat minęło
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Pre-
zydenta RP wręczone. 

W czwartek 26 maja z okazji złotych godów medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie otrzymali Państwo: Urszula i Józef Kulwic-
cy, Halina i Wiesław Kuśmierczyk, Wiesława i  Stanisław Rutkow-
scy. Ten okrągły jubileusz był doskonałą okazją do wyróżnienia 
naszych mieszkańców za piękne przeżycie wspólnej drogi życia 
i wspaniały przykład dla młodego pokolenia. Odznaczenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej wręczył dostojnym Jubilatom osobiście 
Burmistrz Biskupca. Wszystkim parom serdecznie gratulujemy 
oraz życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne wspólne lata.
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1000 Lakes Dance Cup
Po raz drugi w Biskupcu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca 1000 Lakes Dance Cup. 

W dniach 21-22 maja na scenie Biskupieckiego Domu Kultury 
uczestnicy z  całej Polski zaprezentowali się podczas Ogólno-
polskiego Turnieju Tańca 1000 Lakes Dance Cup w  kategoriach 
wiekowych: do 11 lat, 12–15 lat,16+. Pokazy odbywały się w róż-
nych stylach tanecznych m.in.: Hip-Hop Showcase, Dancehall, 
Jazz, Modern i  Formy Tańca Współczesnego zarówno solistycz-
nie, w  duetach jak i  w formacjach. Głównym organizatorem 
konkursu była szkoła tańca Monstars z  Olsztyna oraz Centrum 
Kultury, Turystyki i  Sportu w  Biskupcu. Cały turniej poprowa-
dził wyjątkowy Rademenez, a w jury zasiedli: Kasia Zakrzewska, 
Julia Żytko, Jarema oraz Paulina Wiszowata. To były dwa fanta-

styczne dni w  towarzystwie pięknego tańca, niepowtarzalnego 
klimatu, cudownej muzyki i  licznej publiczności. Ponadto wy-
darzenie transmitowane było na żywo, a więc taneczne emocje 
obiegły całą Polskę! W  turnieju udział wzięli również tancerze 
z  naszego miasta, którym udało się zająć wysokie miejsca: 1 
miejsce w kategorii Hip hop solo 16+ zajął Norbert Awło Awła-
sewicz, formacja CHEER BISiaki - miejsce III, CHEER BIS (junior 

młodszy pom dance) – miejsce II, CHEER BIS (junior młodszy 
freestyle) – miejsce III, CHEER BIS (junior freestyle) – miejsce IV.  
Serdecznie gratulujemy!

Śpiewająca młodzież
Konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Szkole Muzycznej w Biskupcu.

W sobotę 21 maja odbył się I  Konkurs Piosenki Dziecięcej 
i  Młodzieżowej zorganizowany przez Samorządową Szkołę 
Muzyczną I st. w Dywitach filia Biskupiec. Do konkursu zosta-
ły zaproszone dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół pod-
stawowych z  Biskupca i  okolic. W  Jury zasiedli: Magdalena 
Pliszka, Alicja Kosewska-Terech, Marlena Kizel. Wyniki w po-
szczególnych kategoriach przedstawiają się następująco: 

Kategoria przedszkole
I miejsce – Filip Mazurek
II miejsce – Michalina Gabiec
III miejsce – Kalina Żabińska
Wyróżnienia: Maria Radomska, Nadia Szerszeń, Natalia Mała-
chowska, Ewa Adamiuk

Kategoria I-III
Wyróżnienie – Oliwia Kałędek

Kategoria IV-VI
I miejsce – Iga Pstrągowska
II miejsce – Amelia Heichel
III miejsce – Maria Kędzierska
III miejsce – Maja Młynarska
Wyróżnienie – Lena Bartlewska

Kategoria VII-VIII
I miejsce – Klaudia Węgielewska
II miejsce – Julia Kotwasińska

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
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Festiwal ognia i światła
Warmiński Festiwal Ognia i Światła przyciągnął rze-
szę widzów do Amfiteatru Miejskiego.

7 maja w  Biskupcu odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Ognia 
i  Światła. Tysiące iskier i  prawdziwe płomienie! Muzyka, taniec 
i grupy niesamowitych ludzi z ogromną pasją tak wyglądał I Fe-
stiwal Ognia i Światła w Biskupcu. Ogniste wydarzenie rozpoczę-
ło się w  Parku Miejskim energetycznym występem bębniarzy. 
Następnie barwny korowód, który poprowadziła Transfuzja Mini 
ruszył ulicami Biskupca na Plac Wolności. Tam byliśmy świadka-
mi występu kuglarsko-cyrkowego artystów z  Olsztyńskiego Te-
atru Ulicznego. Po występie korowód ruszył dalej do Amfiteatru 
Miejskiego. Tuż po zmroku rozpoczęła się część konkursowa, 
przed biskupiecką publicznością wystąpiły 4 grupy i  8 solistów. 
Każdy z artystów przygotował wyjątkowe, oryginalne i niezwykłe 

widowisko. Na zakończenie Festiwalu dawkę niezapomnianych 
emocji zapewnił zgromadzonym występ Pracowni Tańca i Ognia 
Transfuzja.

Wyniki konkursu:

SOLIŚCI:
I miejsce – Rafał Grabowicz z Widmo Teatr Ognia
II miejsce – Mateusz Koszykowski z Manipura Teatr Ognia
III miejsce – Maks Piwakowski z Sota Fireshow
Wyróżnienie: Olga Leszczenko z Bisztynka grupa MOnsters

GRUPY:
I miejsce – Widmo Teatr Onet
II miejsce – Manipura Teatr Ognia
III miejsce – Bisztynek taniec z ogniem MONSTERS

30-lecie PSONI
PSONI Koło w  Biskupcu uroczyście świętowało 
swój jubileusz 30-lecia. 

Pierwszym wydarzeniem w  ramach obchodów okrągłego ju-
bileuszu była uroczysta gala pt. „30-lecie twórczości osób z nie-
pełnosprawnością“, która miała miejsce 11 maja w Biskupieckim 
Domu Kultury. Podczas spotkania odbyła się premiera filmu 
o  działalności PSONI. Następnie duże emocje wywołał wspólny 
występ podopiecznych i  pracowników ośrodka w  specjalnym 
wykonaniu utworu „Nadzieja” zespołu IRA. Punktem kulminacyj-
nym gali był wernisaż twórczości osób z  niepełnosprawnością, 
na którym zaprezentowane zostały oryginalne prace wykonane 
przez podopiecznych PSONI. 18 maja na Placu Wolności w  Bi-
skupcu placówka ponownie świętowała swój wielki jubileusz, 
tym razem już wspólnie z całą biskupiecką społecznością i zapro-
szonymi gośćmi. W uroczystości udział wzięli m.in.: Wiceminister 

Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Posłowie na Sejm 
RP Iwona Arent, Urszula Pasławska, Michał Wypij, Starosta Olsz-
tyński Andrzej Abako, Wicestarosta Olsztyński Joanna Michalska, 
Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON Mateusz 
Szkaradziński. Następnie z  okazji obchodzonego 5 maja Dnia 
Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych ulicami nasze-
go miasta przeszedł Marsz Godności solidaryzujący się z  oso-
bami niepełnosprawnymi. Tego dnia dokonano także otwarcia 
kolejnej placówki dedykowanej osobom ze szczególnymi potrze-
bami. Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka pełniąca 
bardzo istotną rolę w życiu osób niepełnosprawnych, ucząca ich 
samodzielnego funkcjonowania w  społeczeństwie i  codzienne-
go życia. Korzystając z  tak uroczystej okazji Burmistrz Biskupca 
wręczył także Honorowe Obywatelstwo Gminy Biskupiec zasłu-
żonej, wieloletniej i  oddanej pracy Prezes Zarządu Koła PSONI 
w  Biskupcu – Jadwidze Marzjan. Uchwałę o  tym wyjątkowym 
wyróżnieniu podjęto już w  2020 r., a  tegoroczne uroczystości 
były doskonałą okazją do oficjalnego wręczenia tego tytułu. 
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Awanse strażaków
Funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej w Biskupcu otrzymali awanse i odznaczenia.

19 maja w Olsztynie, na placu JRG 2 odbyła się uroczystość z oka-
zji Jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Dnia Strażaka w  KM PSP w  Olsztynie. Podczas obchodów 
wręczone zostały odznaczenia i  wyróżnienia funkcjonariuszom 
JRG 3 w Biskupcu. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnio-
nym i życzymy kolejnych awansów.

srebrny medal za długoletnią służbę otrzymali:
– mł. bryg. Jakub Kowalski
– st. ogn. Przemysław Mazgoła

brązowy medal za długoletnią służbę otrzymał:
– st. kpt. Adam Rybicki

stopień starszego ogniomistrza otrzymali:
– ogn. Mariusz Gutowski
– ogn. Krzysztof Skaśkiewicz

stopień ogniomistrza otrzymali:
– mł. ogn. Piotr Archutowski
– mł. ogn. Jan Lipka
– mł. ogn. Paweł Matusiak
– mł. ogn. Marcin Niedzielski
– mł. ogn. Paweł Orłowski

stopień starszego strażaka otrzymał:
– str. Paweł Bryszewski

nagrodę pieniężną WM Komendanta Wojewódzkiego PSP 
otrzymał:
– st. ogn. Sławomir Ptak

Wędrujące książki
W poczekalni biskupieckiego dworca 
można uwolnić książkę. 

Akcja „Uwolnij książkę” pozwala dzielić się książ-
kami z  innymi w  miejscach publicznych na po-
wstałych specjalnie do tego półkach, regałach 
czy stolikach. W  ostatnim czasie ta przenośna 
biblioteka stała się bardzo popularna i  wzbudza 
duże zainteresowanie w  wielu miastach w  Pol-
sce. Nasze miasto również doczekało się takiego 
miejsca. W  poczekalni biskupieckiego dworca 
zamontowano specjalną półkę dedykowaną 
wolnym książkom. Wszystkich, którzy lubią czy-
tać i  dzielić się swoimi zbiorami zachęcamy do 
pozostawienia już przeczytanej literatury, a  tak-
że poszukania czegoś dla siebie. Pierwszymi 
gośćmi ruchomej biblioteki w  naszym mieście 
byli Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Sekretarz Gminy Mag-
dalena Karpińska, Dyrektor CKTiS Wojciech Hubacz, Dyrektor 
Biblioteki Miejskiej w  Biskupcu Alicja Kosewska-Terech oraz 

pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia Pani Paulina Chyczew-
ska. Otwarcie punktu odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji 
- Tydzień Bibliotek.

Biskupiecka rozlewnia wody
Pierwsze kroki do rozbudowy rozlewni wody w Bi-
skupcu poczynione. 

11 maja Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca i  Piotr Jutkiewicz 
Prezes BEWA Sp. z o.o. podpisali akt notarialny na sprzedaż grun-
tów gminnych pod rozbudowę rozlewni wody w Biskupcu. Jest 
to pierwszy krok do wznowienia w Biskupcu produkcji historycz-
nej wody źródlanej „Evita”. Firma BEWA Sp. z o.o. istnieje na rynku 
od 25 lat. Jest jednym z największych producentów wody źródla-
nej, napojów i soków w Polsce. 

Z pewnością wiele osób już nie może doczekać się ponownego 
odkrycia bogactwa i smaku naturalnej biskupieckiej wody. 
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12-lecie Szkoły Muzycznej
Samorządowa Szkoła Muzyczna I  stopnia w  Dywi-
tach obchodziła 12-lecie swojej działalności.

9 maja w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie odbyła 
się uroczystość, podczas której celebrowano 12 rocznicę powsta-
nia Samorządowej Szkoły Muzycznej I  stopnia w  Dywitach. Na 
scenie zaprezentowali się wybitni uczniowie szkoły, także z  na-
szej gminy, których podziwiała pełna publiczność z Burmistrzem 
Biskupca na czele. Placówka ma na swoim koncie bogaty doro-
bek artystyczny, a  jej wychowankowie napawają dumą nauczy-
cieli, rodziców i przyjaciół. Filia Samorządowej Szkoły Muzycznej 
od lat działa z powodzeniem także w naszym mieście. 

Integracja w MOPS
MOPS w  Biskupcu organizuje spotkania dedyko-
wane obywatelom Ukrainy.

Od kwietnia w  MOPS w  Biskupcu odbywają się zajęcia integra-
cyjne dla obywateli Ukrainy. Podczas spotkań zarówno dzieci jak 
i dorośli uczą się podstaw języka polskiego, zaznajamiają się z hi-

storią oraz ciekawostkami z życia naszego miasta oraz integrują 
się z  lokalną społecznością. Zajęcia cieszą się coraz większą po-
pularnością, a  pomysłów kreatywnym pracownikom Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej nie brakuje.

Dzień Ziemi 
SP w Czerwonce inwestuje w naszą planetę. 

22 kwietnia dzieci i  młodzież ze Szkoły Podstawowej w  Czer-
wonce obchodziły Dzień Ziemi. Zainwestuj w Naszą Planetę, tak 
brzmiało tegoroczne hasło przewodnie. W  ramach wydarzenia 
odbyło się m.in. spotkanie przyrodniczo-ekologiczne z Panią le-
śnik i stażystkami z Nadleśnictwa Wipsowo. Ponadto każda z klas 
0-VIII posadziła swoje drzewko (dąb czerwony i  szypułkowy) 
w okolicy szkoły tworząc ALEJĘ DĘBOWĄ. Szkoła wzięła również 
udział w ogólnopolskiej akcji #sprzątamyDlaPolski – każda z klas 
pod opieką wychowawców posprzątała teren szkoły, pobocze 
dróg do szkoły, brzeg rzeki i boisko wiejskie. Akcja łączyła w so-
bie naukę i praktykę. Gratulujemy świetnej organizacji!

Długopisy na szczęście
Burmistrz Biskupca wręczył tegorocznym maturzy-
stom zestawy piśmiennicze na szczęście. 

4 maja w  biskupieckich szkołach blisko 100 maturzystów przy-
stąpiło do egzaminu maturalnego. W  obu placówkach wszyst-
kich maturzystów odwiedził Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. 
Życząc wszystkim absolwentom powodzenia wręczył pamiątko-
we zestawy piśmiennicze.



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISKUPCU16

WYDARZENIA

Majówka w Biskupcu
W sobotę 30 kwietnia Biskupiec aktywnie rozpoczął długi weekend majowy.

Majówkowy weekend w  Biskupcu rozpoczął się od turnieju te-
nisa ziemnego dla dzieci i  dorosłych, który został rozegrany na 
kortach przy BDK. Tego dnia Biskupiec opanowały także motocy-
kle, które można było podziwiać na Placu Wolności. Odsłonięto 
również tablicę z nową nazwą ronda, która brzmi: Rondo Klubu 
Motocyklowego Jurand. Możliwość nadania imienia głównemu 
skrzyżowaniu w Biskupcu była jednym z fantów do wylicytowa-
nia na tegorocznym finale WOŚP w  Biskupcu. Następnie przez 
miasto tłumnie przejechała parada motocyklistów udając się 
w kierunku BDK. Tam nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, mu-
zycznych występów i  ogródka gastronomicznego. Nową nazwę 
zyskała także scena BDK - Kabaretu Żądło, który działał w latach 
1970-90. 

1 maja mieszkańcy miasta i okolic spędzili na sportowo! 

Majówkowa niedziela w  Biskupcu rozpoczęła się rajdem ro-
dzinnym, podczas którego uczestnicy pokonali ok. 13 km trasę. 
Ostatnim przystankiem piechurów była Strzelnica SKS Gryf. Tam 
odbył się piknik rodzinny z  ogniskiem i  kiełbaskami. W  ramach 
rodzinnych dni otwartych strzelnicy, wszyscy amatorzy mieli 
okazję odbyć krótkie szkolenie, a później oddać strzał w  tarczę. 
W tym dniu od rana na jeziorze Dadaj trwały także regaty żeglar-
skie w których uczestnicy walczyli o Puchar Burmistrza Biskupca.

2 maja odbyły się gminne obchody Międzynarodowego Dnia 
Strażaka.

W ramach corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Stra-
żaka na Placu Wolności w Biskupcu odbyła się uroczystość, pod-
czas której wyróżnieni zostali strażacy z Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy. Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem 
meldunku przez dh Jarosława Mądzika o gotowości pododdzia-
łów do uroczystego apelu. Nastąpienie odbyło się nadanie od-
znaczeń druhom i druhnom OSP. 

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Zbi-
gniew Cieślak-Komendant Gminny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w  Biskupcu, dh Piotr Jaśniak-OSP Biskupiec, 
dh Kazimierz Kowalczyk-OSP Biskupiec, dh Arkadiusz Socha-OSP 

Biskupiec. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: 
dh Kamil Kozłowski, dh Michał Ptaszek-OSP Biskupiec. Odznacze-
nia Strażak wzorowy otrzymali: dh Sandra Balcerzak-OSP Bisku-
piec, dh Jacek Czamlet-OSP Biskupiec, dh Patryk Kalkowski-OSP 
Biskupiec, dh Marcin Milcz-OSP Biskupiec, dh Jacek Smolis-OSP 
Biskupiec, dh Tomasz Chodup-OSP Węgój, dh Alicja Zachare-
wicz-OSP Węgój.

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Zgodnie z  tradycją obchody 3 maja rozpoczęła msza św. w  Ko-
ściele pw. Św. Jana Chrzciciela w  Biskupcu. Po mszy, delegacje 
biskupieckich instytucji złożyły biało-czerwone wiązanki pod 
pomnikami „Jana Pawła II i Poległym za Ojczyznę” oraz „1945 Po-
wrót Warmii i Mazur do Macierzy. Poległym w Walce o Polskość 
Tych Ziem”. Odśpiewano także hymn państwowy. Tradycją tego 
dnia jest również składanie przyrzeczenia i  obietnicy zuchowej. 
Najmłodsi harcerze Biskupieckiego Hufca ślubowali zawsze prze-
strzegać Prawa Zucha. Podczas tegorocznej uroczystości 3 Maja, 
Burmistrz Biskupca wręczył także złotą odznakę honorową PTTK 
Krzysztofowi Kowalskiemu. Na zakończenie z  repertuarem pa-
triotycznym wystąpił chór Innamorati z  Centrum Kultury, Tury-
styki i Sportu w Biskupcu.
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Laureaci Hubala
Za nami VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno–Lite-
racki „Hubal” zorganizowany przez SP 2.

29 kwietnia w  kościele bł. Karoliny Kózkówny w  Biskupcu tuż 
po uroczystej mszy świętej, odbyło się podsumowanie Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastyczno–Literackiego „Hubal”. Laure-
aci otrzymali puchary i  nagrody ufundowane przez sponsorów 
i  patronów wydarzenia. Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Biskupcu, która w tym roku obchodzi 75 lat 
istnienia. Z tej okazji organizatorki konkursu stworzyły specjalną, 
okolicznościową kategorię, w  której nagrodzone zostały prace 
uczniów z  SP2. Konkurs został objęty honorowym patronatem: 
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka 
Nowackiego, Posłanki na Sejm RP Urszuli Pasławskiej, Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Starosty Olsztyń-
skiego Andrzeja Abako, Burmistrza Biskupca Kamila Kozłowskie-
go oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w  Olsztynie 
i  Fundacja dla Rodaka. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym 
i ich opiekunom. 

Babskie Gadanie
Teatralne spotkanie na Babskim Gadaniu. 

23 kwietnia w  BDK biskupieckiej publiczności zaprezentowany 
został spektakl teatralny pt. „Inna”. Widowisko odbyło się w  ra-
mach kwietniowego Babskiego Gadania. Przedstawienie pt. 
„Inna” autorstwa rosyjskiego dramaturga Aleksieja Słapowskie-
go w  wykonaniu grupy teatralnej BaWiMo zostało nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Aktorzy wcielili się w  postacie siedmiu 
kobiet o  pokręconych życiorysach, które odsiadywały wyrok 
w najbardziej rygorystycznym więzieniu w Rosji. Fabuła trzymała 
widzów w napięciu i oczekiwaniu na kolejny akt. Po występie ak-
torzy otrzymali upominki od zastępcy Burmistrza Biskupca Zbi-
gniewa Szal z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

Liderzy Świętej Warmii
Pierwsze robocze spotkanie samorządowych lide-
rów Szlaku Świętej Warmii.

Rozmawiano m.in. o  wytyczeniu szlaku i  przygotowaniu wokół 
niego atrakcji dla całych rodzin. Prelegenci opowiadali o  możli-
wościach finansowania działań wokół utworzenia infrastruktury 
gospodarczo-turystycznej w  nowej perspektywie unijnej, zada-
niach i  celach szlaku turystycznego, idei Szlaku Świętej Warmii 
i  jego promocji, a Marcin Galibarczyk – dyrektor Departamentu 
Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego rozszerzył ten temat 
o promocję turystyki regionalnej i opowiedział o kreowaniu roz-
woju turystyki, kształtowaniu i  promocji produktów turystycz-
nych. W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Biskupca Kamil 
Kozłowski oraz Sekretarz Gminy Magdalena Karpińska.

Nowy sztandar Hufca
Poświęcono nowy sztandar Biskupieckiego Hufca. 

24 kwietnia odbyło się poświęcenie i przekazanie nowego sztan-
daru Biskupieckiemu Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego. 
Jego zakup możliwy był dzięki inicjatywie Przewodniczącej Rady 
Miejskiej i Radnych oraz współpracy i wsparciu finansowym wie-
lu osób. W uroczystości udział wzięli: Starosta Olsztyński Andrzej 
Abako, Hm. Maciej Micielski Komendant Chorągwi Warmińsko- 
Mazurskiej im. Grunwaldu, lokalne władze oraz zaproszeni go-
ście z  zaprzyjaźnionych drużyn harcerskich. Podczas mszy św. 

Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Biskupcu Alina Radziszewska, Radny Powiatu Olsztyńskie-
go Janusz Radziszewski oraz Pan Robert Stangreciak dokonali 
symbolicznego wbicia gwoździa w  drzewcu sztandaru. Następ-
nie na hali sportowej przy ZS w Biskupcu, komendant Hufca Bi-
skupiec pwd. Agata Kowalska wręczyła podziękowania wszyst-
kim fundatorom oraz osobom, które przyczyniły się do zakupu 
nowego sztandaru. Uczestnicy dokonali również pamiątkowego 
wpisu w kronice ZHP.
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Misterium Paschalne 
Po dwuletniej przerwie w Węgoju odbyło się Miste-
rium Paschalne pt. „Krzyżu Święty nade wszystko.”

9 kwietnia w Węgoju ponownie odbyło się Misterium Paschalne. 
Piękną i  niezwykle poruszającą inscenizację, która przedstawia-
ła mękę Jezusa Chrystusa oraz jego ukrzyżowanie przygotowali 
sami mieszkańcy Węgoja. Aktorzy zachwycili uczestników Mi-
sterium nie tylko strojami i  atrybutami, ale przede wszystkim 

niezwykłą i  bardzo poruszającą grą aktorską. Początek drogi 
krzyżowej miał miejsce przy plaży wiejskiej w  Węgoju, następ-
nie licznie zgromadzeni wierni podążali kolejnymi stacjami przez 
miejscowość. Wydarzenie zakończyło się tuż po zachodzie słońca 
wzruszającym pokazem na górce przy ukrzyżowanym Jezusie. 
Misterium Paschalne w  Węgoju było wyjątkowym przeżyciem 
odzwierciedlającym historię Męki Pańskiej przygotowującym 
duszę na przyjście Zmartwychwstałego Pana.

Jeszcze Polska tutaj nie zginęła
W Galerii Ziemi Biskupieckiej można podziwiać wy-
stawę dotyczącą historii naszego regionu.

W Galerii Ziemi Biskupieckiej została otwarta wystawa poświęco-
na 100-leciu istnienia Związku Polaków w  Niemczech. Jej orga-
nizatorami byli Piotr Łach oraz Centrum Kultury, Turystyki i Spor-
tu w  Biskupcu. Zbiór dzieł zawiera kilkaset eksponatów, wśród 
których znajdują się m.in. dokumenty, plakaty, militaria, znaczki, 
monety, stroje ludowe i  rzeczy codziennego użytku. Pomysło-
dawca Pan Piotr podkreślał, że wystawa ma na celu poznanie lo-
kalnej historii i  odnalezienie własnej tożsamości. W  uroczystym 
otwarciu uczestniczył także Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski 
oraz Dyrektor CKTiS Wojciech Hubacz. Wystawę można oglądać 
do jesieni w Galerii Ziemi Biskupieckiej w Biskupcu. Będzie czyn-
na w godzinach pracy informacji turystycznej (po wcześniejszym 
umówieniu), tel. 89 715 47 42; 89 715 26 95. Serdecznie zaprasza-
my do zwiedzania!

Wizyty studyjne
W Urzędzie Miejskim w Biskupcu odbyły się spotkania dotyczące standardów obsługi inwestora.

W Urzędzie Miejskim w Biskupcu odbyły się spotkania dotyczące 
standardów obsługi inwestora. Naszymi gośćmi byli przedsta-
wiciele gmin oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu wojewódz-
twa łódzkiego, którzy biorą udział w  projekcie pn. „Wdrażanie 
standardów obsługi inwestora w  samorządach województwa 
łódzkiego” oraz przedstawiciele z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Łódzkiego. W  trakcie spotkania rozmawiano m.in. 
o budowie fabryki „Egger” w Biskupcu oraz o korzyściach płyną-
cych z udziału w projekcie „Standardy obsługi Inwestora w samo-
rządzie”. W  spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski oraz Sekretarz Gminy Magdalena Karpińska, a o 
tym jak dokładnie wyglądała inwestycja firmy „Egger” opowie-
dział Kierownik Referatu Architektury, Infrastruktury i  Ochrony 
Środowiska Piotr Weraksa. Dodatkowo w ramach dobrych prak-
tyk odbyło się spotkanie w  fabryce „Egger”. Goście mieli okazję 
zwiedzić fabrykę oraz porozmawiać z jej pracownikami.
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Fundusze dla KGW
Koła Gospodyń Wiejskich oraz grupy nieformalne z Gminy Biskupiec otrzymały dofinansowania na reali-
zację swoich projektów. 

Koło Gospodyń Wiejskich w  Lipowie – „Gofrowo-naleśnikowe 
warsztaty kulinarne – rozwój i  promocja KGW Lipowo”. Celem 
projektu jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności 
lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację miesz-
kańców z  wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty 
mają zapoznać mieszkańców miejscowości Lipowo oraz wsi Stry-
jewo i  Borki Wielkie z  nowościami kulinarnymi. Warsztaty będą 
polegały na kulinarnej zabawie pieczenia gofrów i  naleśników, 
zarówno słodkich jak i wytrawnych. Dofinansowanie w wysoko-
ści 4 760,00 zł pozyskano w  ramach konkursu NOWEFIO-WAR-
MIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.

KGW w  Lipowie 
pozyskało rów-
nież blisko 5 tys. 
zł z  programu 
Działaj Lokalnie 

2022. Tytuł projektu brzmi: „Ochrona bioróżnorodności w  Lipo-
wie”. Jego celem jest m.in.: zagospodarowanie terenu przestrzeni 
publicznej, zwiększenie zieleni w miejscowości Lipowo, ochrona 
bioróżnorodności, zmniejszenie negatywnych skutków pande-
mii, zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej 
na terenie sołectwa Lipowo, podniesienie ogólnej wiedzy ogrod-
niczej, pogłębianie więzi i integracja społeczności lokalnej. Kwo-
ta dofinansowania wynosi: 4 900,00 zł, a  całkowita wartość bu-
dżetu projektu to: 6 215,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich w  Stryjewie „Stryjewianie” – „Kre-
atywna wioska rycerska”. Celem projektu jest rozwój kultu-
ralny i  historyczny, budowanie kapitału społecznego i  poczu-
cia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, 

zapewnienie młodym ludziom możliwości kreatywnego spę-
dzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim 
aktywizacja i  integracja lokalnej społeczności. Działania zarów-
no warsztatowe jak i  organizacja imprezy plenerowej mają na 
celu rozwój zdolności zarówno manualnych, jak i  intelektual-
nych (malarstwo na tkaninie, eko-kosmetyki, warsztaty eko-art, 
jak i  warsztaty ceramiczne – toczenie na średniowiecznym kole 
garncarskim, rozwój strzelectwa łukowego wśród mieszkańców 
wsi, stworzenie wioski tematycznej). Dofinansowanie w  wyso-
kości 5 000,00 zł pozyskano w ramach konkursu NOWEFIO-WAR-
MIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w  Borkach Wielkich – „Warsz-
taty pieczenia chleba”. Projekt 
polega na zorganizowaniu 
przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w  Borkach Wielkich 
warsztatów pieczenia chleba 
dla mieszkańców 9 miejscowo-
ści w gm. Biskupiec. W ramach 
warsztatów odbędą się: wykła-
dy o  tradycjach i  zwyczajach 
związanych z  wypiekaniem 
chleba, przygotowywanie 
zakwasu i  wyrabianie ciasta, 
omówienie surowców i  dodatków do chleba oraz procesu wy-
pieku w  tradycyjnym piecu chlebowym, formowanie bochen-
ków, nadzorowanie procesu pieczenia chleba. Dofinansowanie 
w wysokości 4 350,00 zł pozyskano w ramach konkursu NOWE-
FIO-WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.

Grupy nieformalne z dofinansowaniem
Fundusze zewnętrzne na realizację ciekawych pomysłów pozyskały również grupy nieformalne. 
„Moc jest w  Tobie” - grupa nieformalna, której osobowości 
prawnej użyczyło Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i  Rodzinie 
BARKA w Biskupcu otrzymała fundusze na realizację projektu pn. 
„Moc jest w Tobie – 
Integracja społecz-
ności lokalnej po-
przez wzmocnienie 
współpracy środo-
wiskowej i  wyko-
rzystanie własnego 
potencjału miesz-
kańców”. Głównym 
celem projektu 
jest wzmocnienie 
poczucia warto-
ści i  sprawczości mieszkańców Borek Wielkich, integracja spo-
łeczności, włączenie w  działania lokalne, promowanie dobrych 
przykładów, poprawa komunikacji mieszkańców z  budynków 
socjalnych i  wsi. W  ramach realizacji projektu zaplanowano 
m.in.: spotkania integracyjno-informacyjne w świetlicy wiejskiej, 
wspólne zabawy dzieci i dorosłych. Dofinansowanie w wysokości 
3 100,00 zł pozyskano w  ramach konkursu NOWEFIO-WARMIA 
MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.

„Aktywni w  zgodzie z  naturą” - grupa nieformalna, której 
osobowości prawnej użyczył Strzelecki Klub Sportowy Gryf 
w  Biskupcu pozyskała dofinansowanie na realizację zadania 
w  ramach którego odbędą się ciekawe zajęcia, m.in.: wyprawa 

Survivalowa, terenowa z  kompasem w  ręku, poznanie poszycia 
leśnego, odkrywanie tajemnic błękitnego nieba, chmur i wiatru, 
a  także jego stałych bywalców – ptaków, wyprawa zielarska, je-
sienna wyprawa przyrodnicza, na której dzieci dowiedzą się co 
dzieje się jesienią w  lesie i czemu liście zmieniają kolory. Kwota 
dofinansowania to: 4 350,00 zł, a  całkowita wartość projektu: 
5 810,00 zł.

„Aktywni Rodzice” - grupie nieformalnej osobowości prawnej 
użyczyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bredynki i Stanclewo. Gru-
pa będzie realizować projekt pn. „Stworzenie Strefy Artystycznej 
na Warsztaty dla Dzieci i  Rodziców”. Głównym celem projektu 
jest rozwijanie dobra wspólnego w  postaci stworzenia strefy, 
w której dzieci, rodzice, oraz uchodźcy z Ukrainy wraz z dziećmi, 
które uczęszczają do Szkoły i  Przedszkola w  Bredynkach będą 
mogły wziąć udział w  zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających 
motorykę i wrażliwość artystyczną. Zajęcia będą rodzajem zajęć 
terapeutycznych, terapia poprzez sztukę, wyciszenie, zreduko-
wanie stresu, pobudzenie aktywności społeczeństwa, integracja 
społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. Dofinansowanie w wy-
sokości 4 500,00 zł pozyskano w  ramach konkursu NOWEFIO-
-WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BISKUPCU20

INWESTYCJE

Dofinansowanie dla Biskupca
Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych.

W ramach pozyskanych środków możliwa będzie budowa i mo-
dernizacja infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej 
na terenie miasta Biskupiec. Celem inwestycji jest przede wszyst-
kim polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu 
użytkownikom drogi jak i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji 
obiektów na terenie miasta Biskupiec. Budowa oraz moderni-
zacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec wraz 
z niezbędną infrastrukturą przynależną do drogi obejmuje swym 
zakresem: budowę ulic: Sikorskiego, Uroczej, modernizację ulic: 
Szczerbiec, Zielonej, Repatriantów wraz z  chodnikiem do ulicy 
Bohaterów oraz budowę ulicy będącej łącznikiem ulic Okrężna 
– Polna. Natomiast modernizacja infrastruktury wodno-kanali-
zacyjnej dotyczy ulic: Sikorskiego, Uroczej, Szczerbiec, Zielonej 
i Repatriantów.

Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia poziomu i ja-
kości życia społeczności lokalnej, zwiększenia płynności ruchu, 
zmniejszenia czasochłonności transportu kołowego, wzrostu 
poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu (zmniejszenie wy-
padków), upłynnienia ruchu oraz zwiększenia spójności sieci 
drogowej. Istotny obszar dotyczy również stworzenia lepszych 

warunków do poruszania się na drogach lokalnych dla pieszych 
i  rowerzystów. Poprawi się również dostępność komunikacyjna 
istniejących obiektów. Kwota wsparcia wynosi 5 000 000,00  zł, 
co stanowi 95% kosztów inwestycji. Wkład własny wynosi 
265 000,00 zł (5%).

Rewitalizacja terenów
Gmina Biskupiec realizuje projekty poprawy oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej na terenie Biskupca. 

„Poprawa oferty kulturalnej i  rekreacyjnej na terenie rewitalizo-
wanym miasta Biskupiec (ETAP III)” polega m.in. na przebudowie 
skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Plażowej. W tym miejscu budo-
wane jest rondo. W ramach inwestycji rozbudowywany jest także 
układ ścieżek rowerowych. Wykonano również nowe schody na 
skarpie przy Browarze. Całkowite przeobrażenie przechodzi tak-
że teren zielony pomiędzy parkingami przy Kościele Bł. Karoliny 
a „Netto”. Powstaje tam teren przestrzeni publicznej z  ławeczka-
mi i  elementami małej architektury. Docelowo uporządkowany 
zostanie także parking przy kościele, a całość zyska nową roślin-
ność. Całkowita kwota projektu wynosi: 2 631 737,99 zł, kwota 
dofinansowania: 1 611 654,95 zł.

W ramach projektu „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na 
terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)” zagospo-
darowywane są tereny przestrzeni publicznej w  mieście. Wokół 
SP 2 w Biskupcu powstaje m.in. nowe boisko i skocznia do sko-
ków w dal, wymieniane są nawierzchnie: placu, chodników, kra-
wężników, obrzeży, schodów i zatoki postojowej. Ponadto utwo-
rzony zostanie: kolorowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna dla 
dzieci oraz miejsce ze strefą gier. Intensywne prace trwają także 
przy Przedszkolu Samorządowym nr 5. Budowany jest tam nowy, 
większy parking natomiast istniejący zostanie wyremontowany. 
Nowe urządzenia zabawowe zyska również plac zabaw, a istnie-
jąca scena zostanie odrestaurowana.

W ramach projektu zmodernizowany zostanie także teren wokół 
SP 3 w Biskupcu, a także teren na skrzyżowaniu ulic: Krynicznej 
i  Chrobrego. Dodatkowo wszystkie tereny zyskają nową roślin-
ność, oświetlenie i elementy małej architektury. Kwota dofinan-
sowania projektu wynosi: 2 588 345,03 zł. 

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



NR 2 (126) CZERWIEC 2022 21

INWESTYCJE

Fundusze na Warmińską Ucztę
12 tys. zł otrzymała Gmina Biskupiec na realizację 
Warmińskiej Uczty Pierogowej w Biesowie.

Celem konkursu organizowanego przez Samorząd Wojewódz-
twa jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regio-
nalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej. Wniosek złożony przez 
Gminę Biskupiec oceniono najwyżej spośród wszystkich złożo-
nych w konkursie pn. „Kalendarz imprez regionalnych promują-
cych żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i  regionalną woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego w  2022 roku”. – W  tym roku 

czeka nas jubileuszowa, 15 edycja 
pierogowego święta! Dzięki pozy-
skanym funduszom wydarzenie to 
będzie jeszcze bardziej wyjątko-
we. Już teraz wspólnie z głównymi 
organizatorami Aliną i  Januszem 
Radziszewskimi planujemy każdy 
szczegół wydarzenia. Jedno jest 
pewne nie zabraknie przepysz-
nych pierogów w  wielu smakach, 

muzycznych brzmień i  wielu innych atrakcji dla każdego! – ko-
mentował Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.

W ramach konkursu wpłynęło 21 wniosków, 3 wnioski nie speł-
niły wymagań formalnych. Pomoc finansowa została udzielona 
11 gminom na łączna kwotę wynoszącą ponad 109 tys. zł.

Maszt z biało-czerwoną
Gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie w  ra-
mach projektu „Pod biało-czerwoną”.

„Pod biało-czerwoną” to program skierowany do gmin. Projekt 
zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
zakupu masztów i  flag w  każdej z  gmin w  Polsce, której miesz-
kańcy dołączą do projektu. Celem projektu jest zjednoczenie 
mieszkańców naszego kraju i  zachęcenie ich do patriotycznych 
postaw i dumy z bycia Polakami. Gmina Biskupiec w ramach pro-
jektu „Pod biało-czerwoną” otrzymała środki z  dotacji celowej 

w kwocie 8 000,00 zł na realizację inwestycji w zakresie zakupu 
masztu i flagi oraz jej instalacji na budynku Urzędu Miejskiego. 

Przebudowa ulic
Dobiegła końca modernizacja ciągu ulic: Żelazna, 
Żytnia i Tartaczna.

W ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, Gmina Biskupiec zmodernizowała ciąg ulic w  mieście. 
Nowe oblicze zyskały ulice: Żelazna, Żytnia i Tartaczna. W ramach 
robót wykonane zostały: nowe nawierzchnie jezdni z kostki be-
tonowej, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, oświetlenie oraz ka-

nalizacja wodociągowa i  desz-
czowa. Całość zyskała również 
nowe oznakowanie pionowe 
i poziome. Przy okazji realizacji 
inwestycji nasadzone zostały 
także nowe drzewa. 

Dobiegł końca 
remont ul. Polnej 
Zakończyły się prace budowlane związane z  re-
montem drugiego fragmentu ul. Polnej. 

W ramach robót budowalnych wykonane zostały m.in.: nowa na-
wierzchnia jezdni z kostki betonowej, chodnik, ścieżka rowerowa 
i zjazdy oraz kanalizacja deszczowa i wodociągowa. 

Ulica Polna zyskała także nowe oznakowanie pionowe i poziome 
zgodne z projektem stałej organizacji ruchu. 
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Szachy w Biskupcu
Sukcesy LZS CKTiS Biskupiec napawają dumą. 

2 i  3 kwietnia sześcioro szachistów LZS CKTiS Biskupiec wzięło 
udział w turniejach klasyfikacyjnych organizowanych przez Klub 
Szachowy UKS Trzydziestka Olsztyn. Miejscem gry była Szkoła 
Podstawowa nr 30 w Olsztynie. W najsilniejszej grupie 1600-1800 
zwycięstwo odniósł reprezentant Biskupca Aleksander Kopac-
ki, tuż za nim uplasował się Maciej Macierzyński, który uzyskał II 
kategorię szachową. Na miejscach 6 i 8 zameldowały się siostry 
Sophie i Maja Woytitzki, które podwyższyły swoje rankingi FIDE. 
W grupie 1200-1400 udział wzięli bracia Jakub i Wojciech Tańscy, 
którzy zajęli odpowiednio 6 i 8 miejsce. 

W dniach 29 kwietnia – 4 maja w Bęsi odbył się Warmińsko-Ma-
zurski Festiwal Szachowy. Organizatorem przedsięwzięcia był 
Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy. W  grupie OPEN A  ry-
walizowało 34 zawodników, a wśród nich 3 reprezentantów LZS 
CKTiS Biskupiec. Najwyżej sklasyfikowanym z  klubowiczów LZS 
CKTiS Biskupiec został Aleksander Kopacki, który uzyskał 4,5 pkt. 
oraz zajął 17. miejsce, Maja Woytitzki uzbierała 4 pkt. co dało 23. 
miejsce oraz zysk rankingowy na poziomie 58 oczek, dodatko-
wo Maja zgarnęła puchar oraz nagrodę finansową dla najlepszej 
juniorki do 18 lat, natomiast Sophie Woytitzki zakończyła rywa-
lizację na 32. miejscu z wynikiem 2,5 pkt. W grupie OPEN B wy-
startowało 25 zawodników, a wśród nich Wojciech i Jakub Tańscy 
reprezentujący LZS CKTiS Biskupiec. Chłopcy zajęli kolejno 10. 
i 16. miejsce.

W dniach 7-14 maja w  Serwach koło Augustowa miały miejsce 
Mistrzostwa Polski Juniorów w  szachach klasycznych, rozgry-
wane w  ramach XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
Podlaskie 2022. Tytuł Wicemistrzyni Polski Juniorek Młodszych 
w Szachach 2022 w grupie dziewcząt do lat 14 wywalczyła Ania 
Kawa - zawodniczka LZS CKTiS Biskupiec. Ania, która nie prze-
grała żadnej z 9 partii, zajęła 2. miejsce wśród dziewcząt z rocz-
nika 2008 i  wywalczyła automatyczny awans na przyszłoroczne 
Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 16. Zawodniczka uczyniła 
także kolejny krok w kierunku tytułu kandydata na mistrza, do-
rzucając do swojej „jedynki” drugiego plusa, potwierdziła I klasę 
sportową, wzbogaciła się o  73 oczka w  rankingu Światowej Fe-
deracji Szachowej FIDE oraz 7 punktów Systemu Sportu Młodzie-
żowego. Ani sukces jest tym istotniejszy, że ostatnią medalistką 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z Warmii i Mazur była Anita 
Daliga w  2014 roku. Oznacza to, że Województwo Warmińsko-
-Mazurskie czekało na medalistkę Mistrzostw Polski Juniorek 
w  szachach aż 8 lat. 17 maja Ania otrzymała powołanie do Ka-
dry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Szachowego. Zosta-
ła również zaproszona do wzięcia udziału w  sesji Młodzieżowej 
Akademii Szachowej prowadzonej przez Polski Związek Szacho-
wy w COS Zakopane.

LZS CKTiS zmagał się również w Wojewódzkim Turnieju Szacho-
wym LZS o “Złotą Wieżę 2022” w  Wikielcu koło Iławy. 15 maja 
w  niedzielnych rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn z  Warmii 
i Mazur, w tym trzy drużyny z klubu LZS CKTiS Biskupiec. I dru-
żyna w składzie: seniorzy – Andrzej Plesiuk i Andrzej Gula, junior 
– Olek Kopacki i  kobieta – Ania Kawa, zajęła I  miejsce, Andrzej 
Plesiuk zdobył srebrny medal za wynik na pierwszej szachow-
nicy, Andrzej Gula brąz na szachownicy drugiej, Olek srebro na 
szachownicy trzeciej a Ania złoto na desce kobiecej. Ania zajęła 
również indywidualnie drugie miejsce w  klasyfikacji general-
nej turnieju. LZS CKTiS Biskupiec II drużyna w składzie: seniorzy 
– Sylwester Grabarczyk i  Paweł Orłowski, junior – Wojtek Tań-
ski i  kobieta – Maja Woytitzki, zajęła III miejsce. Trzecia drużyna 
w składzie: seniorzy – Konrad Ingielewicz i Maciej Jędraś, junior – 
Jakub Tański i kobieta – Sophie Woytitzki, zajęła V miejsce. Zwy-
cięstwo w turnieju daje drużynie LZS CKTiS prawo startu w Fina-
le Centralnym “Złotej Wieży”, który odbędzie się w dniach 11-17 
lipca tego roku w Opinogórze koło Ciechanowa. 

W dniach 3-5 czerwca w Ełckim Centrum Kultury odbyły się Indy-
widualne Mistrzostwa Juniorów w Szachach. LZS CKTiS Biskupiec 
reprezentowało 5 juniorów, a aż troje z nich zdobyło złote meda-
le. Mistrzami Województwa zostali: Aleksander Kopacki w grupie 
chłopców do 9 lat (komplet 7 punktów), Maja Woytitzki w grupie 
dziewcząt do 11 lat (5 na 6 możliwych punktów), Sophie Woytitz-
ki w grupie dziewcząt do 13 lat (4 na 5 możliwych punktów). Wy-
niki pozostałych zawodników przedstawiają się następująco: Ja-
kub Tański w grupie chłopców do 9 lat zajął 6. miejsce, Wojciech 
Tański w grupie chłopców do 15 lat - 6. miejsce. 

W niedzielę 19 czerwca w Biskupieckim Domu Kultury odbył się 
XIX Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza. Był to jeden z turnie-
jów w ramach cyklu Grand Prix Warmii i Mazur w Szachach Szyb-
kich 2022, którego Biskupiec jest współorganizatorem. W  zma-
ganiach udział wzięło równo 100 graczy, w tym 13 zawodniczek 
i  87 zawodników. Nagrody i  puchary dla najlepszych wręczyli: 
Burmistrz Biskupca i  Dyrektor CKTiS w  Biskupcu. Najważniejsze 
trofeum – Puchar Burmistrza Biskupca – przypadło w udziale Da-
riuszowi Krzewskiemu z UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn. W strefie 
medalowej klasyfikacji generalnej znaleźli się również: Mirosław 
Sławiński i  Michał Kozłowski – obaj zawodnicy reprezentujący 
UKS Trzydziestka Olsztyn. Ania Kawa – zajęła 7. miejsce w klasy-
fikacji ogólnej, była jednocześnie najlepszą kobietą turnieju oraz 
najwyżej klasyfikowaną seniorką LZS CKTiS Biskupiec. Natomiast 
Maja Woytitzki – została uhonorowana nagrodami dla najlepszej 
juniorki do lat 14 oraz najlepszej juniorki LZS CKTiS Biskupiec. 
Serdecznie gratulujemy naszym szachistom wszystkich osią-
gnięć, a jest ich coraz więcej! 
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Sukcesy Cheer Bis
Biskupieckie cheerleaderki zdobywają mistrzostwa. 

1-3 kwietnia odbyły się V  Mistrzostwa Polski w  Cheerleadingu 
Sportowym, z  których zawodniczki Cheer Bis wróciły z  meda-
lami, pucharami, dyplomami i  nowymi doświadczeniami. Do 
Józefowa przybyli najlepsi tancerze z całego kraju, a wśród nich 
grupa Cheer Bisiaki, która wywalczyła tytuł Mistrza Polski. Cheer 
Bis Junior Młodszy wywalczyły VI miejsce, pokonując 7 zespołów. 
Bis Mama zajęła III miejsce oraz I miejsce w GRAND PRIX POLSKI. 

Biskupieckie tancerki wzięły również udział w  IV Otwartych Mi-
strzostwach Pomorza Cheerleaders. To rywalizacja sportowa 

w  dyscyplinie cheerleading na poziomie ogólnopolskim w  ra-
mach cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders 2022. W  tegorocz-
nych zawodach w Rumi udział wzięło aż pięć drużyn z Cheer Bis. 

Drużyny przywiozły złoto, brąz, medale, wyróżnienia i  ogrom 
satysfakcji z własnych dokonań. Gratulujemy serdecznie! Wyniki 
poszczególnych grup:

Bis Mama - I miejsce
CHEER BISiaki - III miejsce
Cheer Bis junior młodszy pom dance - IV miejsce
Cheer Bis junior freestyle - IV miejsce
Cheer Bis junior młodszy freestyle - VI miejsce

Egidziaki z medalami
Klub Sportowy Egida zdominował kolejne Mistrzo-
stwa Polski.

21-22 maja zawodnicy KS Egida wzięli udział w  Mistrzostwach 
Polski Taekwondo ZSPUT w  Częstochowie oraz Mistrzostwach 
Warmii i Mazur w Kickboxingu w Gierzwałdzie. W Częstochowie 
zawodnicy zdobyli 9 medali (7 złotych, 1 srebrny oraz 1 brązo-
wy). Pierwszego dnia swoje konkurencje rozpoczęły: Natasza 
Bielińska i Barbara Budek. Dziewczyny zdominowały swoje kon-
kurencje. Barbara Budek zdobywa 3 złote medale w  konkuren-
cjach walk semi contact, technikach specjalnych oraz technikach 
szybkościowych, a  także zdobyła srebrny medal w  układach 
tradycyjnych. Natasza Bielińska zdobywa 3 złote medale w kon-
kurencjach walk semi contact oraz technikach szybkościowych 
oraz w  dodatkowej konkurencji testów siły. Kolejnego dnia do 
rywalizacji stanęły: Antonina Milewska po wyczerpujących wal-
kach, wywalczyła brązowy medal w  formule walk light contact. 
Maja Wojnicz niestety nie osiągnęła indywidualnego upragnio-
nego medalu, ale zdobyła go w walkach drużynowych Tag Team. 
Drużyna „Multikulti” w składzie Antonina Milewska, Maja Wojnicz 
oraz Klaudia Siwczyńska (Klub Sportowy Orient) wygrała druży-
nówkę i  zdobyła upragnione złoto. W  tym skromnym, ale jakże 
walecznym składzie zajęli wysokie 10. miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej na 23 ekipy startujące. Natomiast na Mistrzostwach 
Warmii i  Mazur w  Kickboxingu w  Gierzwałdzie zespół zdobył 
3 krążki (2 srebrne oraz 1 brązowy). Bartłomiej Dugiełło zdobył 
dwa srebrne medale w  walkach light contact oraz kick light, 
a Kinga Wieczorek zdobyła brązowy medal w walkach kicklight. 

Od 3 do 5 czerwca zawodnicy KS Egida rywalizowali na zawo-
dach w Bałtowie. Klub reprezentowało 7 zawodników z Biskupca, 
którzy zdobyli łącznie 8 medali (5 złotych, 2 srebrne i  1 brązo-
wy). Barbara Budek – kadetka młodsza – zdobyła 2 złote medale 
w formule walk pointfighting i light contact. Basia obroniła rów-
nież tytuł mistrzyni kraju, który zdobyła w ubiegłym roku i doło-
żyła kolejne mistrzostwo w  pointfightingu. Arkadiusz Żabiński 

– kadet starszy – zdobył złoty medal w walkach pointfightingu. 
Arek po raz pierwszy stanął na podium Mistrzostw Polski. Medal 
ciężko wywalczony i  zapracowany. Natasza Bielińska – zawod-
niczka zdobyła złoty medal w  kategorii pointfighting. Dzięki 
przewadze technicznej po raz pierwszy zdobyła Mistrzostwo 
Kraju. Maja Wojnicz – kadet starszy – wywalczyła złoty medal 
w walkach light contact. W swoim finałowym pojedynku wygrała 
jednogłośnie 3:0, otrzymując tym samym (po raz pierwszy) tytuł 
Mistrzyni Polski. Hanna Nowakowska – kadet młodszy – zdoby-
ła 2 srebrne medale w walkach pointfighting oraz light contact. 
Wojciech Nowakowski – kadet starszy – wywalczył brązowy me-
dal w walkach pointfighting. Wojtek po dobrych eliminacjach za-
kwalifikował się do półfinału. Mikołaj Kania – dzieci – 10. miejsce 
w walkach pointfighting.

Zawodnicy Klubu ostatecznie zakończyli udział w Mistrzostwach 
Polski z bardzo dobrymi wynikami sportowymi, co zaowocowa-
ło kolejnymi awansami do kadry narodowej. Natasza Bielińska, 
Maja Wojnicz, Barbara Budek i Arkadiusz Żabiński zostali powoła-
ni do Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu. Serdecz-
nie gratulujemy zarówno trenerowi Bartoszowi Zabłotnemu, jak 
i zawodnikom otrzymanych wyróżnień. Życzymy kolejnych suk-
cesów, medali i satysfakcji z własnych dokonań.
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Sukces Tęczy
Biskupiecki Klub Sportowy Tęcza awansował do 4 ligi.

Biskupiecka drużyna z  determinacją i  zaangażowaniem walczy-
ła w  tegorocznych rozgrywkach ligowych o  awans do ostatniej 
chwili. Udało się! Wraz z  nowym sezonem BKS Tęcza Biskupiec 
zmagać się będzie w  4 lidze. Ostatni mecz tegorocznych roz-
grywek z  drużyną MKS Jeziorany odbył się na naszym nowym 
obiekcie w  sobotę 18 czerwca. Trybuny zapełniły się po brzegi 

wiernymi kibicami, którzy do ostatniej minuty podziwiali świet-
ną grę piłkarzy. Pierwszą bramkę już w 30 sekundzie meczu zdo-
był Przemysław Rybkiewicz. Niewiele później, bo w  8 minucie 
rozgrywek padła 2 bramka również w  wykonaniu Przemka, 3 
bramka w  9 minucie w  wykonaniu Tomasza Strzelca, 4 bramka 
w 11 minucie -Bartosz Dobroński, 5 i 6 bramkę zdobył Przemy-
sław Rybkiewicz, a  ostatnią 7 bramkę Michał Wójcik. Spotkanie 
kończy się wynikiem 7:1 dla Biskupca. Poprzednie spotkania 
drużyna Tęczy również wygrywała ze znaczącym prowadzeniem. 
Spotkanie z  Wielbarkiem zakończyło się wynikiem 6:0. Mecz 

z ROMINTĄ Gołdap – 5:1, a z Naki Olsztyn 2:0. Na takie sportowe 
emocje czekaliśmy bardzo długo. Mamy nadzieję, że nowy sta-
dion przyniesie szczęście naszej drużynie także w kolejnym sezo-
nie. Serdecznie gratulujemy!

Sukcesy kolarzy
Wychowankowie LKK Warmia Biskupiec medalista-
mi Mistrzostw Polski.

Ludowy Klub Kolarski Warmia Biskupiec może być dumny 
z  osiągnięć swoich wychowanków! 24 czerwca Szymon Re-
kita został dwukrotnym medalistą Mistrzostw Polski w  kate-
gorii elity mężczyzn. Po brązowym medalu w  jeździe indy-
widualnej na czas, zdobył srebrny medal w  wyścigu ze startu 
wspólnego. Ponadto Marta Jaskulska zdobyła brąz w  czasów-
ce w  elicie kobiet oraz srebro w  U-23 ze startu wspólne-
go, a  Paweł Więczkowski wywalczył brąz na Mistrzostwach 
Polski w  juniorach. Oprócz tego bardzo dobry wynik osią-
gnęła Laura Rybkiewicz w  czasówce juniorek – 5. miejsce.  
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Letnie Igrzyska
Mieszkańcy Biskupca na Ogólnopolskich Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy.

Mateusz Bloch i Wiktor Zastawny – uczniowie Publicznego Spe-
cjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego 
w Kruzach, reprezentowali Biskupiec na XII Ogólnopolskich Let-

nich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w  Bydgoszczy. Łącznie 
wywalczyli 3 złote medale, 3 srebrne i 4 brązowe medale w gim-
nastyce sportowej. Wielkie brawa! Należy również wspomnieć, 
że Panowie starannie przygotowywali się do zawodów trenując 
w naszym parku za BDK. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych sukcesów.
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Biegi na orientację
28 maja w  Kobułtach rozegrane zostały XIX Mi-
strzostwa Kobułt w BnO.

Ponad 90 zawodników ścigało się w  trakcie Mistrzostw Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego w  biegu na orientację. 
Zawodnicy ścigali się w  pięknych okolicznościach kobułckiej 

przyrody. Na zakończenie zawodów zwycięzcy swoich kategorii 
zostali nagrodzeni medalami i dyplomami. Biegi odbyły się dzię-
ki zaangażowaniu organizatorów: Szkoły Podstawowej im. Flagi 
Polski w  Kobułtach-UKS „Junior” z  sekcją Biegów na Orientację 
oraz Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku BnO i RS.

Turniej siatkówki
7 maja odbył się XI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Dyrektora Szkoły w Kobułtach.

W sobotę 7 maja w Szkole Podstawowej im. Flagi Polski w Kobuł-
tach odbył się XI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szko-
ły. Do zawodów zgłosiło się dziewięć drużyn. Mecze rozegrały 
zespoły z Biskupca, Kobułt, Mojtyn, Mrągowa i Sorkwit w dwóch 
grupach: grupa I- szkoły podstawowe i  grupa II- Open. Pierw-

sze miejsce w  grupie szkół podstawowych zdobyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 z  Biskupca, natomiast pierwsze miej-
sce w grupie II zajęła drużyna z Sorkwit, drugie miejsce drużyna 
z Zespołu Szkół w Biskupcu, a trzecie drużyna mieszana również 
z Biskupca. W czasie turnieju wręczono też dwa puchary dla naj-
lepszych zawodników, które powędrowały w  grupie pierwszej 
do Anny Karol z SP 3 w Biskupcu i w grupie drugiej do Jarosława 
Mężykowskiego z drużyny „Sorkwity”. To była udana sobota, peł-
na zdrowej rywalizacji sportowej! 

Turniej piłki nożnej
W Biesowie odbył się turniej piłki nożnej dla 
najmłodszych. 

4 czerwca stadion wiejski w Biesowie wypełnił się nie tylko mło-
dymi sportowcami, ale także wiernymi kibicami. Taktyka gry, 
zaangażowanie i  szybkość zawodników – to wszystko zadecy-
dowało o  zwycięstwie poszczególnych drużyn. Miejsce pierw-
sze zdobyła drużyna MKS Korki A. Drugie miejsce należało do 
drużyny Orzeł Czerwonka B, a trzecie MKS Korki B. Czwarte miej-

sce zajęli zawodnicy z drużyny Orzeł Czerwonka B. Najlepszymi 
sportowcami turnieju w  poszczególnych kategoriach zostali: 
najlepszy strzelec – Mikołaj Teszner, najlepszy zawodnik – Fabian 
Janaczek, najlepszy bramkarz – Stanisław Bielak. Serdecznie gra-
tulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Rajdy rowerowe
Sezon na rajdy rowerowe nareszcie rozpoczęty. 

To już 5 lat wspólnych rajdów po pięknych zakątkach Gminy Bi-
skupiec. Grono miłośników tej aktywności nieustannie się po-
większa, a  szlaki pod przywództwem najlepszego przewodnika 
Krzysztofa Kowalskiego prowadzą w  coraz ciekawsze miejsca. 

15 maja odbył się pierwszy w tym sezonie rajd rowerowy. Jego 
trasa liczyła ok. 30 km. Uczestnicy tradycyjnie wyruszyli z okolic 
Przystani Włoskiej skąd udali się do miejscowości Najdymowo, 
następnie Nasy, a  ostatnim przystankiem był Słoneczny Brzeg. 
Na miejscu na wszystkich czekało ognisko z  kiełbaskami oraz 
wspólne biesiadowanie przy gitarach. 

Kolejna wycieczka rowerowa po Gminie Biskupiec odbyła się 
19  czerwca. W  niedzielny upalny dzień, uczestnicy pokonali 
ponad 30 km trasę. Podczas wyprawy rowerzyści nie tylko po-
dziwiali niezwykłą okolicę, słuchali lekcji historii w  wykonaniu 
Krzysztofa Kowalskiego ale także zwiedzili remizę OSP Bredynki. 
Nie zabrakło oczywiście ogniska i wspólnej biesiady. Dziękujemy, 
że byliście z nami!
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Produkty od rolnika
W Biskupcu powstało miejsce sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

W związku z  wejściem w  życie dnia 1 stycznia 2022 r. ustawy 
o  ułatwieniach w  prowadzeniu handlu w  piątki i  soboty przez 
rolników i  ich domowników produktami rolnymi lub spożyw-
czymi, runem leśnym, dziczyzną, a  także produktami prze-
tworzonymi z  przeznaczeniem do spożycia (zgodnie z  zasada-
mi określonymi w  załączniku I  do Traktatu o  funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej), Rada Miejska w  Biskupcu podjęła stosowną 
uchwałę. Miejsce do prowadzenia tego rodzaju handlu wyzna-
czono na terenie Amfiteatru Miejskiego przy al. Niepodległości 
w  Biskupcu. Zasady handlu przez rolników i  ich domowników 
określa uchwała Rady Miejskiej. Handel w wyznaczonym miejscu 
bez pobierania opłaty targowej odbywa się w piątki i w soboty 
od godziny 8.00 do godziny 16.00. Rolnicy oraz ich domownicy 
powinni posiadać dokument potwierdzający posiadanie gospo-
darstwa rolnego.

Ptasi Bufet w Biskupcu
W Parku Miejskim w Biskupcu stanął Ptasi Bufet. To urządzenie, które wydaje zdrową karmę dla ptaków.

Automat zapewnia dostęp do karmy składającej się z różnorod-
nych i odżywczych zbóż oraz ziaren dla ptactwa wodnego lub lą-
dowego. Ptasi bufet pozwala na bezpiecznie dokarmianie kaczek 
odpowiednim pokarmem zamiast np. okruchami chleba, które 
mogą im poważnie zaszkodzić. Inicjatywa ta cieszy się dużą po-
pularnością w całym kraju i odnosi sukces z uwagi na spadek nie-
prawidłowego dokarmiania ptactwa. Pełni on również funkcję 
edukacyjną mającą na celu wprowadzenie prawidłowych nawy-
ków w społeczeństwie na temat dokarmiania ptactwa: czym nie 
wolno a czym wolno karmić ptaki, w jaki sposób i w jakich okre-
sach je dokarmiać oraz ciekawostki na temat występujących ga-
tunków ptaków. Automat pomaga również w dbaniu o dziedzic-
two przyrody, czyli zdrowie ptactwa oraz wsparcie dla gatunków 
zagrożonych. Jest także atrakcją zarówno dla mieszkańców jak 
i  turystów oraz świetnie sprawdza się jako pożyteczna zabawa 
dla całej rodziny. Pierwszy biskupiecki Ptasi Bufet stanął w Parku 
Miejskim przy moście prowadzącym na ul. Topiel.
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„Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy”
H. Sienkiewicz
Dziś ponownie chciałbym wrócić do cza-
sów PRL-u, ale w  zupełnie innym aspek-
cie. Rozrywka, wakacje, czas wolny. Jak 
wypoczywał przeciętny obywatel kraju, 
a  jakie możliwości mieli ówcześni cele-
bryci i  gwiazdy. Kontrasty społeczne były 
bardzo duże, więc możliwości i  jakość 
spędzania wolnego czasu była ogrom-
nie zróżnicowana. Temat ten poruszany 
jest w książce Wojciecha Przylipiaka „Czas 
wolny w PRL”, Krystyny Gucewicz „Wakacje 
gwiazd w  PRL” i  Iwony Kienzler „Królowie 
życia PRL-u”.

Nie wnikajmy w  to czy wtedy było le-
piej czy gorzej niż teraz. Było po prostu 
inaczej.

Hotele i  restauracje, a  było ich niewiele, 
były za drogie na kieszeń przeciętnego 
obywatela. Utworzono wiec instytucję 
Fundusz Wczasów Pracowniczych, która 
budowała własne hotele i  organizowała 
wczasy dla pracowników. Na przestrzeni 
wielu lat miliony osób skorzystały z tej for-
my wypoczynku. Był to ogromny postęp 
i dzięki temu, że były to turnusy dofinan-
sowane ludzie chętnie z  tego korzystali. 
Kolejnym pozytywem tamtych czasów 
były kolonie dla dzieci, również dofinan-
sowane. Warunki były spartańskie, ale 
dało to możliwość wyjazdu i  zobaczenia 
wielu atrakcyjnych miejsc.

Powstał również ruch ogródków działko-
wych. I ci, co nie mogli wyjeżdżać daleko 
organizowali wypoczynek na działkach. 
Dla innych grup społecznych powstały 

pola namiotowe i  podróże autostopem. 
Tu jednak trzeba było być zahartowanym 
na trudne warunki i dysponować dużą ilo-
ścią wolnego czasu. Cóż to jednak znaczy-
ło dla chcących zwiedzić kraj. Po prostu 
pionierskie czasy.

A co z tymi, którzy nie wyjeżdżali? Tu po-
zostawał trzepak, gra w  chłopa, wyścigi 
kapsli, gra w gumę. Wszystko zależało od 
inwencji i pomysłów. A co z wolnymi nie-
dzielami (soboty były pracujące)? Co robić 
popołudniami? I  tu też jest wiele cieka-
wostek jak wtedy było. Dzieci w  Domach 
Kultury mogły rozwijać swoje talenty (mo-
delarstwo, rytmika, śpiew wiele innych). 
A  czy pamiętamy czyny społeczne, które 

kończyły się imprezami integracyjnymi? 
Jakież emocje dawało kino objazdowe, 
gdzie widzowie często pierwszy raz w ży-
ciu mieli kontakt z filmem.

No i  należy też wspomnieć o  festynach 
z  okazji świąt państwowych. Koncert za-
bawy taneczne, turnieje i wszystko co to-
warzyszy takim imprezom. Myślę, że wiele 
osób z  sentymentem przypomni sobie 
tamte chwile i atmosferę tamtych dni.

A na drugim biegunie mamy elity, gwiaz-
dy i celebrytów tamtych lat. Ich czas wol-
ny, wakacje wyglądały zupełnie inaczej. 
Bywanie w  popularnych (czytaj drogich) 
miejscach należało do dobrego tonu 
i  było koniecznością aby istnieć. Sopot 
z  hotelem „Grand”, czy Zakopane z „Gie-
wontem” to miejsca kultowe. Ale były też 

inne kierunki, które zaliczano do atrakcyj-
nych. Krynica morska i  Górska, Kazimierz 
dolny, Wisła, Karpacz, Polanica, Jurata, 
Hel, Świnoujście, Międzyzdroje czy Cie-
chocinek. Wszędzie tam można było się 
natknąć na „wielkich” tamtych czasów. 
Oprócz pobytów i  dyskusji o  kulturze 
i  sztuce do legendy przechodziły rajdy 
wieczorowo-nocne po restauracjach i  lo-
kalach. Wszak życie musiało być kolorowe 
i  urozmaicone. Z  czasem, wraz ze wzro-
stem przeciętnego poziomu życia grupy 
społeczne zaczęły się nawzajem prze-
nikać. Elitarne miejsca stawały się coraz 
bardziej popularne. Coraz więcej osób 
odwiedzało miejsca znane wszystkim tyl-
ko z  opowiadań. Wypoczynek i  zwiedza-

nie stały się jednym z  elementów funk-
cjonowania rodziny. Dziś wyjazdy i  relaks 
traktujemy jako coś normalnego. Wypo-
czynek w kraju czy za granicą nie jest abs-
trakcją, ani czymś niezwykłym. Ale jeszcze 
nie tak dawno było to niesamowite prze-
życie i każde takie zdarzenie tkwiło w pa-
mięci przez wiele lat. 

Dlatego też polecam lekturę tych książek 
każdemu, kto po pierwsze - chce przypo-
mnieć sobie tamte młodzieńcze czasy, 
a po drugie obecnemu pokoleniu, że wte-
dy było zupełnie inaczej niż teraz. Ale też, 
że to co było miało swój urok, czar i było 
piękne jak na tamten okres. 

Marek Pietras




