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Dożynki Gminne
11 września w Biskupcu odbyło się tradycyjne święto plonów. 

Mieszkańcy Gminy Biskupiec świętowali zakoń-
czenie tegorocznych żniw i  zebranych plonów. 
Podczas dożynek wszyscy uczestnicy wyrazili 
swoją wdzięczność i  szacunek rolnikom, za trud 
i  pracę na rzecz całej lokalnej społeczności. Uro-
czystość dożynkową poprzedziła msza św. w Ko-
ściele pw. św. Jana Chrzciciela w  Biskupcu. Na-
stępnie barwny korowód z  wieńcami i  chlebami 
przeszedł ulicami miasta, aby w amfiteatrze miej-
skim rozpocząć oficjalną część dożynek. Tego-
rocznymi starostami uroczystości byli Pani Mag-
dalena i Pan Radosław Kozysrscy, którzy zgodnie 
z tradycją rozpoczęli ceremonię dożynkową prze-
kazując chleb Burmistrzowi Biskupca. Następnie 
na scenie zaprezentowały się poszczególne so-
łectwa niosąc w darach własne wypieki dożynko-
we. Burmistrz Biskupca wraz z  Posłami na Sejm: 
Urszulą Pasławską i  Michałem Wypijem, a  także 
Marcinem Kuchcińskim Wicemarszałkiem woje-
wództwa wręczyli podziękowania dla dziesięciu 
najbardziej zasłużonych rolników z Gminy Biskupiec. Wśród wy-
różnionych znaleźli się: Magdalena Różańska-Brejnak i  Andrzej 
Brejnak, Bogumiła i Krzysztof Cichy, Agnieszka i Arkadiusz Helcer, 
Aneta i Stanisław Gołaś, Ilona i Marek Żelichowscy, Anna i Roman 
Nieczepa, Bożena i Sebastian Chrzon, Barbara Podralska, Domini-
ka i Piotr Sadowscy, Danuta i Adam Kozyrscy. Podczas tegorocz-
nych dożynek odbyły się także konkursy na najlepszy chleb do-
żynkowy, wieniec i na najpiękniejsze stoisko. Komisja w składzie: 
Magdalena Karpińska – Sekretarz Gminy, Alicja Kosewska-Terech 
– Dyrektor Miejskiej Biblioteki w  Biskupcu oraz Marzena Budek 
– Dyrektor MOPS w Biskupcu postanowiła przyznać w kategorii 
na najsmaczniejszy chleb: I  miejsce sołectwu Droszewo, II miej-
sce sołectwu Borki Wielkie, III miejsce sołectwu Stryjewo i Węgój. 
W  kategorii najpiękniejsze stoisko I  miejsce zajęła Kamionka, II 

miejsce Rudziska, III miejsce Biskupiec Kolonie i  Rukławki. Naj-
ładniejszym wieńcem okazał się wieniec z  Lipowa, II miejsce 
otrzymało Najdymowo, a III Czerwonka i Kobułty. Nagrody ufun-
dowane przez sponsorów wręczyli: Burmistrz Biskupca Kamil Ko-
złowski, Posłowie na Sejm RP – Urszula Pasławska i Michał Wypij, 
Ovidiu Olari Dyrektor Egger Biskupiec, Andrzej Abako Starosta 
Olsztyński oraz Krzysztof Milewski Przedstawiciel Warmińsko- 
Mazurskiej Izby Rolniczej, a  także członkowie komisji konkurso-
wej. Poza konkursami i  odznaczeniami na scenie amfiteatru za-
prezentowały się także najlepsze biskupieckie zespoły: Węgojska 
Strużka, Warmińska Kuźnia, Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor,  
Wapniaki i Przyjaciele, Paweł i Lena Siekierscy oraz zespoły Wę-
dzone Węgorze, Okej i Full Serwis. Ponadto na placu podziwiać 
można było wystawę zabytkowych ciągników.
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Zakończenie lata
10 sierpnia w  Biskupcu odbyło się motocyklowe 
zakończenie lata. 

Jednoślady zawsze przykuwają uwagę, a gdy jest ich kilkaset to 
dopiero prawdziwe szaleństwo! W sobotę 10 września na placu 
apelowym w byłej jednostce wojskowej odbyło się motocyklowe 
zakończenie lata. Na wstępie ulicami miasta przejechał barwny 

korowód jednośladów. Następnie na placu odbyły się pokazy: 
profesjonalnej jazdy motocyklem i pierwszej pomocy. Wydarze-
nie ubarwił także występ orkiestry reprezentacyjnej Komendy 
Głównej Policji w  Warszawie. Ponadto na uczestników czeka-
ły stoiska policji, straży pożarnej i  ratownictwa medycznego. 
Współorganizatorem wydarzenia był Klub Stróżów Prawa Blue 
Knights Poland I, który jednocześnie świętował jubileusz 25-le-
cia istnienia klubu. Pomimo chłodnej aury zwolenników bez-
piecznego pikniku wśród Biskupczan nie brakowało.

100 lat OSP Kobułty
17 września był wielkim dniem dla Druhen i Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobułtach.

W sobotę 17 września odbył się jubileusz 100-lecia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Kobułtach. Przez równy wiek 
kolejne pokolenia strażaków dbały o  bezpieczeństwo 
lokalnej społeczności będąc wierni hasłu: „Bogu na chwa-
łę, ludziom na pożytek”. Obchody zainaugurowała msza 
święta w Kościele pw. Św. Józefa w Kobułtach z udziałem 
pocztów sztandarowych. Po nabożeństwie przy akompa-
niamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z  Lubawy odbyło się 
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku 
remizy OSP. Następnie uroczysty korowód przemaszero-
wał do miejsca, gdzie odbyła się kolejna część uroczysto-
ści z udziałem mieszkańców Kobułt i zaproszonych gości. 
Na wstępie krótki rys historyczny jednostki OSP Kobuł-
ty przedstawiła zgromadzonym Radna Rady Miejskiej 
w  Biskupcu Druhna Elżbieta Kostka. Ważnym i  podnio-
słym momentem było przyznanie jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej Złotego Znaku Związku OSP RP, który 
nadawany jest za długoletnią i  aktywną działalność. Jest 
to najważniejsze odznaczenie Związku OSP RP. Jubileusz był 
również doskonałą okazją, aby uhonorować medalami i  odzna-
czeniami wszystkich zasłużonych dla jednostki OSP w  Kobuł-
tach i Bredynkach za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie 

przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i  Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podniosłą atmosferę i  wyjątkowo uroczysty charakter 
wydarzenia nadała również obecność pocztów sztandarowych 
zaproszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i wyjąt-
kowych gości. Serdeczne życzenia strażakom z  Kobułt składali 
m.in.: Poseł na Sejm RP Marcin Kulasek, Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP, Wicemarszałek Województwa 
Sylwia Jaskulska, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
OSP RP Grzegorz Matczyński, Zastępca Warmińsko-Mazurskie-
go Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Ostrow-
ski, pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jarosław 
Babalski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Komendant Miejski PSP 
w Olsztynie bryg. Jarosław Gryciuk oraz Prezes Zarządu Miejsko 
– Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Burmistrz 
Biskupca Kamil Kozłowski. W  trakcie wydarzenia nie zabrakło 
również pokazu technicznego w  wykonaniu strażaków, prezen-
tacji sprzętu, wozów strażackich oraz zabaw i animacji dla dzieci. 
Wydarzenie zakończyło się taneczną zabawą w  Świetlicy Wiej-
skiej w Kobułtach.
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Karetka dla Szpitala
Biskupiecki szpital otrzymał nowy ambulans. 

Dzięki dofinansowaniu od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
Artura Chojeckiego, Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w  Bi-
skupcu od września ma do dyspozycji nową karetkę pogotowia 
ratunkowego. Pojazd wart ponad 400 tys. zł stacjonować bę-
dzie w  Jezioranach, aby zespół ratownictwa medycznego mógł 
nieść pomoc na terenie kilku gmin: Biskupiec, Kolno, Jeziorany, 
Dywity, Barczewo, oraz w  sąsiednich powiatach – mrągowskim 
(Sorkwity i  Kiwity) i  szczycieńskim (gm. Dźwierzuty). Karetka 

obsługująca do tej pory ten obszar trafi do naszego szpitala i bę-
dzie pełnić funkcję transportową. Wyposażenie karetki zakupio-
no dzięki środkom od samorządu Gminy Jeziorany. 12 września 
w  Biskupcu oficjalnie przekazano klucze do nowego pojazdu. 
W  spotkaniu uczestniczyli: Artur Chojecki–Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski, Andrzej Abako–Starosta Olsztyński, Kamil Kozłow-
ski–Burmistrz Biskupca, Władysław Daliga–Zastępca Burmistrza 
Jeziorany, Marta Maciejewska–Dyrektor Szpitala oraz Sylwia 
Orzoł, kierownik biskupieckiego pogotowia ratunkowego. Nowy 
pojazd z  pewnością jeszcze bardziej zwiększy poziom bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców.

Narodowe Czytanie 
W Biskupcu odbyła się jedenasta odsłona Narodo-
wego Czytania. 

Narodowe Czytanie to coroczna ogólnopolska akcja wspólnego 
czytania wybranej lektury. W tym roku odbyła się już jedenasta 
odsłona promująca czytelnictwo i  przypominająca najważniej-
sze dzieła literatury polskiej. Cała Polska czytała wybrane utwo-
ry Adama Mickiewicza ze zbioru „Ballady i  romanse”. Nie inaczej 
było w  Biskupcu. Wydarzenie zorganizowała Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Jana Liszewskiego w Biskupcu, która do wspólne-
go czytania zaprosiła aktorki Teatru amatorskiego „Na Przekór”. 
Na pamiątkę Narodowego Czytania Ballad i Romansów uczestni-
cy otrzymali unikatowe pieczątki.

Rodzinne budowanie latawców
W DPT Sorboma odbyły się rodzinne warsztaty robienia latawców.

Jak zrobić latawiec? Tego można było dowiedzieć się podczas 
warsztatów modelarskich. Udział w zajęciach wzięły całe rodziny, 
które pod bacznym okiem instruktora – Andrzeja Przeradzkiego 
– krok po kroku konstruowały, budowały, a następnie ozdabiały 

swoje latawce. Ta zabawka to klasyka, która nigdy się nie znudzi 
– fascynuje dzieci w  każdym wieku. Wyjątkowe latawce wzięły 
udział w konkursie podczas 26. Dni Biskupca.
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Festiwal Disco Polo
27 sierpnia w Biskupcu zabrzmiały największe hity 
muzyki disco polo.

Od pięciu lat nasze miasto kończy wakacje w  rytmach disco 
polo. Na placu apelowym w byłej jednostce wojskowej zbiera się 
wówczas liczna publiczność, aby usłyszeć najgorętsze hity disco. 
27 sierpnia od godz. 18 z głośników słychać było śpiew i dobrą 
muzykę. Na wstępie wystąpił zespół Motive. Następnie ener-
giczna wokalistka Megi oraz czarujące Energy Girls. Publiczność 
roztańczyli także zdobywcy platynowych oraz złotych płyt – ze-
spół Faster. Natomiast totalne szaleństwo zawładnęło publicz-
nością podczas koncertu Jacka Stachurskiego. „Typ niepokorny”, 
„Jedwab” czy „Gdy zapłaczesz”, a  także „Szampan i  truskawki” 
śpiewali wszyscy! Piosenkarz zachwycił biskupiecką publiczność 
i  sprawił, że nocy było mało! Jubileuszowy Festiwal Disco Polo 
z pewnością zapadł w pamięć każdemu z nas. 

Szanty nad Dadajem
Po raz 29. w  naszej gminie odbyły się Regaty Że-
glarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Dadaj. 

W sobotni poranek 20 sierpnia na wody Dadaju wypłynęło kilka-
naście załóg żeglarskich. Drużyny ponownie zmagały się w kilku 
kategoriach. Tegoroczną Błękitną Wstęgę Jeziora Dadaj zdobyła 
załoga POL 8747, drugie miejsce Delphi, a trzecie załoga Mada-
me. Ponadto w sobotni wieczór czas wolny wszystkim uczestni-
kom regat, mieszkańcom i przybyłym turystom umiliła wyjątko-
wa muzyka szanty. Na dużej scenie przy brzegu jeziora wystąpili: 
Krzysztof Malinowski, Roman Tkaczyk, Sztormiaki, Słodki Całus 
od Buby oraz EKT Gdynia. Artyści zabrali uczestników w muzycz-
ną podróż po najlepszych przebojach szantowych. Utwory takie 
jak: „Gdzie ta keja”, „Przechyły” czy „Bosman” znał i śpiewał chyba 
każdy! Hitem tego wieczoru okazała się piosenka „Rukławki we-
lcome to” zaprezentowana przez zespół Sztormiaki. Korzystając 

z okazji Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski oraz Dyrektor CKTiS 
Wojciech Hubacz złożyli serdeczne gratulacje oraz słowa uznania 
dh Krzysztofowi Kowalskiemu za 50 lat żeglugi oraz działania na 
rzecz lokalnego rozwoju pasji do żagli. 
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Uczta Pierogowa 
Jubileusz 15-lecia Warmińskiej Uczty Pierogowej w Biesowie. 

13 sierpnia w  Biesowie odbyła się praw-
dziwa uczta dla podniebienia. Wydarzenie 
łączące w sobie tradycję, kulturę i świetną 
zabawę. Jubileuszową edycję uczty roz-
poczęto mszą św. w  Kościele pw. św. Mi-
kołaja w  Biesowie. O  godz. 14. Burmistrz 
Biskupca Kamil Kozłowski oraz Sołtys 
Biesowa Janusz Radziszewski oficjalnie 
otworzyli i  rozpoczęli święto pierogów. 
Na scenie głos zabrali także: Senator Lidia 
Staroń, Posłowie na Sejm: Iwona Arent, 
Marcin Kulasek, Michał Wypij, Jerzy Ma-
łecki, Marcin Kuchciński-Wicemarszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
oraz Starosta Olsztyński Andrzej Abako. 
Następnie, aby uwiecznić wyjątkową edy-
cję uczty w  centrum miejscowości odsło-
nięto tablicę pamiątkową. Po części ofi-
cjalnej wszyscy uczestnicy mogli w  pełni 
kosztować przepysznych pierogów o  22 
smakach i  farszach na 9 stoiskach: Bieso-
wo, Bredynki, Czerwonka, Biskupiec Kolonia, Lipowo, ZAZ, Bęsia, 
Zerbuń oraz Olsztyn. Oprócz tradycyjnych pierogów z  mięsem, 
kapustą i  grzybami, jagodami można było spróbować zupełnie 
innych, np. góralskich, z  kebabem, warmińskich czy z  rybą. 15. 
Warmińska Uczta Pierogowa w  Biesowie odbyła się także w  ra-
mach 15-lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Dwa, tak 
okrągłe jubileusze były więc idealną okazją do podziękowań 
głównym organizatorom uczty. Burmistrz Biskupca uczynił ho-
nory i na ręce Pani Aliny i Janusza Radziszewskich złożył serdecz-
ne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia oraz wieloletniej organizacji tak wyjątkowego wydarzenia. 
Podczas tegorocznej edycji uczty nie zabrakło także konkursu na 
najsmaczniejszy pieróg. Jury przyznało dwie główne nagrody. 

Pierwszą – bon od Burmistrza Biskupca o wartości 1 500 zł otrzy-
mało stoisko z Lipowa, natomiast drugą – bon od Starosty Olsz-
tyńskiego o wartości 1 500 zł otrzymało stoisko Zerbuń. Ponad-
to nagrody w  formie bonów o  wartości 1 000 zł dla wszystkich 
stoisk z gminy Biskupiec ufundowała firma Egger. Podczas degu-
stacji najsmaczniejszych wyrobów można było podziwiać także 
występy różnorodnych zespołów. 

Jako pierwszy wystąpił chór Innamorati, działający przy CKTiS. 
Następnie na scenie pojawiła się Węgojska Strużka i Warmińska 
Kuźnia. Do tańca porwały także kolejne występy w wykonaniu Fi-
res, Shine, Adaśko. Gwiazdą wieczoru był Nowy VOX, który zabrał 
wszystkich uczestników w wyjątkowy klimat muzyczny. 
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Wapniaki na Wileńszczyźnie 
XV Zlot Muzykantów na Wileńszczyźnie z udziałem zespołu z Biskupca.

15 sierpnia w  Jaszunach na Litwie odbył się jubileuszowy XV 
Zlot Muzykantów Wileńszczyzny. Udział w  wydarzeniu wziął 
Biskupiecki zespół „Wapniaki”. Zgodnie z  tradycją weselną 
wszystkich uczestników i gości imprezy witano weselnym „mar-
szykiem”. Koncerty rozpoczęły się od występu zespołu Kryzys 

Band. Następnie na scenę wkraczali kolejni wykonawcy: Wesołe 
Wilno, Sigmute Live Band, Z- Band, Drużbanci, Kiber Band Duo, 
Giminaičiai, Bożena Krasiłowa, Wadim Wołkow oraz zespół Wap-
niaki – jedyny reprezentant z  Polski. Skoczna i  wesoła muzyka 
zachęcała do tańca. Organizatorem Zlotu był Związek Muzyków 
Wileńszczyzny.

Przegląd w Rozogach
Zespół Węgojska Strużka odniósł kolejny sukces na 
przeglądzie muzyki ludowej.

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach Zespół 
Węgojska Strużka wziął udział w  Przeglądzie Muzyki Ludowej – 
Folklor Pogranicza Mazursko-Kurpiowskiego. W kategorii zespoły 
ludowe kapela zajęła II miejsce. To kolejny piękny sukces Strużki. 
Poza tym Zespół w oczekiwaniu na werdykt integrował się z po-
zostałymi uczestnikami muzycznie i tanecznie. Węgojska Strużka 
jak zawsze oczarowała wszystkich swoim temperamentem.

Festiwal Kurpiowski
Warmińska Kuźnia oczarowała jury swoim 
występem.

10 lipca odbył się Festiwal Kultury Kurpiowskiej w Bro-
ku. Podczas tego wydarzenia zaprezentowały się ze-
społy folkowe m.in. z  Czarni, Broku, Wyszkowa, ale 
także z  naszej gminy. Zaproszenie na festiwal było 
ogromnym wyróżnieniem, a  ogłoszenie wyników za-
skoczyło cały zespół – Warmińska Kuźnia zajęła II miej-
sce! Ten sukces to zwieńczenie działań muzycznych 
grupy, uznanie zaangażowania w rozwijaniu pasji oraz 
pielęgnowanie tradycji ludowych. Brawo Kuźnia!

Setne urodziny
Mieszkanka Biskupca świętowała setne urodziny.

100 lat życia to piękny wiek i  tylko nielicznym dane jest docze-
kać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświad-
czyła Pani Jadwiga Hak, mieszkanka Biskupca, która w  sierpniu 
obchodziła swoje 100 urodziny. W tym wyjątkowym dniu Dostoj-
nej Jubilatce towarzyszyła rodzina i przyjaciele. Kwiaty wraz z ży-
czeniami wręczył Pani Jadwidze także Burmistrz Biskupca Kamil 
Kozłowski wyrażając radość, że Dostojna Jubilatka cieszy się do-
brym zdrowiem i pogodą ducha.
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Piesze wędrówki
Biskupieccy piechurzy zwiedzali gminę w okresie wakacyjnym. 

26 czerwca najmłodsi piechurzy wybrali się na pierwszy waka-
cyjny rajd pieszy. Przewodnik Krzysztof Kowalski z  CKTiS po-
prowadził grupę tradycyjnie z  okolic Przystani Włoskiej. Młodzi 
piechurzy i  ich rodziny wyruszyli w  ok. 5-kilometrową trasę po 
Biskupcu kierując się w stronę wzgórza trzy brzózki. Nie zabrakło 
ciekawych opowieści przewodnika, a  także niespodzianek dla 

najmłodszych. Zwieńczeniem wędrówki w upalny dzień był po-
częstunek zimnymi lodami. Kolejna wędrówka odbyła się w  so-
botę 13 sierpnia na pierogi do Biesowa. Biskupieccy piechurzy 
pokonali trasę Biskupiec-Najdymowo-Droszewo-Klasztorna Gó-
ra-Biesowo, liczącą łącznie ok. 12 km. 

Ambasador w Szkocji
Młoda mieszkanka Szkocji Sara Suwik odwiedziła 
burmistrza Biskupca. 

Jadwiga Duszkiewicz – Przewodnicząca Rady Przedsiębiorców 
w  Biskupcu przedstawiła Burmistrzowi Biskupca Kamilowi Ko-
złowskiemu wyjątkową młodą osobę. Sara Suwik mieszanka 
Szkocji o polskich korzeniach pełni w swoim kraju bardzo istotną 
rolę. W wolnym czasie od nauki uczęszcza na dodatkowe zajęcia, 
podczas których wspólnie z nauczycielem uczy języka polskiego 
oraz polskiej kultury dzieci i młodzież ze Szkocji. Swoimi działa-
niami krzewi polskość poza granicami kraju oraz kreuje pozytyw-
ny wizerunek Gminy Biskupiec. Jej marzeniem jest zostać włoda-
rzem Szkocji, aby zadbać o ład i porządek w tym kraju. Podczas 
wizyty w  Biskupcu postanowiła odwiedzić samego burmistrza 
oraz zaczerpnąć wiedzy na temat jego roli, a także pracy Urzędu. 

Hufiec w Szwajcarii
Harcerze z  Biskupca na Międzynarodowym 
Zlocie Mova w Szwajcarii.

Dwa patrole harcerzy z  Hufca ZHP Biskupiec reprezen-
towali Polskę na Międzynarodowym Zlocie Mova 2022 
w  Szwajcarii w  kantonie Valais. Razem z  nimi było po-
nad 30 000 skautów z  różnych regionów świata, m.in. 
z Włoch, Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii, Serbii czy Sta-
nów Zjednoczonych. Harcerze spotkali się, aby wspólnie 
cieszyć się swoją własną kulturą, śpiewać piosenki przy 
ognisku i  pielęgnować braterstwo między sobą. Bisku-
piecki hufiec był jedyną reprezentacją z  Polski, która 
uczestniczyła w zlocie, jesteśmy dumni!
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26. Dni Biskupca
Koncerty, konkursy, zabawy, turnieje, pokazy, śpiew i  taniec na tegorocznych dniach 
miasta!
26. Dni Biskupca rozpoczęły się radośnie 
i energicznie. Teatr Katarynka przedstawił 
najmłodszym spektakl pt. „W miejskiej 
dżungli”. Dzieci nauczyły się jak zachować 
bezpieczeństwo na ulicy oraz jak można 
dać drugie życie różnym przedmiotom 
stosując recykling. Od godz. 14:00 na 
Placu Wolności rozpoczęły się zmagania 
uczestników w  grze królewskiej – mowa 
oczywiście o  szachach. W  otwartym tur-
nieju o puchar Burmistrza Biskupca wzię-
ło udział 29 uczestników, z  czego 18 to 
juniorzy. Dla chętnych w  osiągnięciu we-
wnętrznej harmonii idealne były zajęcia 
jogi. Natura i  szum drzew w  Parku Miej-
skim zdecydowanie pomogły się zrelakso-
wać i wyciszyć. O godz. 18:30 Biskupieckie 
niebo wypełniło się kolorowymi lataw-
cami! W  konkursie wzięły udział rodziny, 
które zaprezentowały latawce wykona-
ne własnoręcznie podczas warsztatów 
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w Domu Pracy Twórczej „Sorboma”. Podniebny spektakl to wyda-
rzenie, które stworzyło kolorową aurę wypełnioną rodzinną tro-
ską. Na zakończenie pierwszego dnia obchodów święta miasta 
zarówno turyści jak i mieszkańcy Biskupca udali się na rajd, pod-
czas którego odkrywali uroki naszego miasta porą wieczorową. 
Pod kierownictwem Krzysztofa Kowalskiego uczestnicy weszli na 
wieżę widokową w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. Zwieńcze-
niem rajdu był wernisaż wystawy fotografii pt. „Romantyczność 
Warmii” Odetty Ostapczuk i Marioli Zientary. 

Drugi dzień obchodów święta naszego miasta otworzyliśmy na 
sportowo. Turniej piłki nożnej i  turniej tenisa ziemnego cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Stadion Miejski i  korty Neotherm 
wyłoniły najlepszych graczy, którzy otrzymali puchary i  medale 
za swoje osiągnięcia. Na Słonecznym Brzegu zmagania rozpo-
częli wędkarze i  żeglarze. Teamowe Zawody Spinningowe oraz 
Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Biskupca to nic innego jak 
dobry wypoczynek i  świetna zabawa połączona z  nutką rywa-
lizacji. O  godz. 15:00 otwarto rodzinną strefę rozrywki na placu 
apelowym w byłej jednostce wojskowej. Dmuchane zamki, zjeż-
dżalnie, rodeo – to tylko część atrakcji jaka czekała tego dnia na 
najmłodszych. O godz. 17 na scenie wystąpiły biskupieckie talen-
ty: Filip Orłowski, Amelia Heichel, Bartłomiej Kacprzycki, Natalia 
Heichel, Marietta Ostapczuk, Lena Siekierska i Oliwia Ciechacka. 

Następnie sceną zawładnęło Studio Wokalne Sukces, a  tuż po 
nich Jerzy Słota – członek zespołu VOX. Po godz. 19 plac apelowy 
wypełnił się po brzegi fanami pierwszej gwiazdy wieczoru – Mi-
chała Szczygła. Jako drugi na scenie wystąpił Michał Wiśniewski 
z  zespołem. Ostatnie zaszczyty na scenie uczynił Dawid Kwiat-
kowski, jeden z  najbardziej znanych wokalistów tych czasów. 
Na jego koncert najwierniejsi fani czekali przy bramkach już od 
rana. Nietuzinkowa energia, radość i miłość do artystów rozgoni-
ła wszystkie czarne chmury nad Biskupcem, a z takimi emocjami 
ciężko było zasnąć!

Ostatni dzień 26. Dni Biskupca upłynął mieszkańcom i  turystom 
rodzinnie, towarzysko ale też sportowo. Kontynuacja regat żeglar-
skich o  puchar Burmistrza Biskupca to wydarzenie wzbudzające 
emocje kibiców jak i  pasjonatów. O  godz. 12:00 odbył się bieg 
południowy w ramach Grand Prix Biskupieckiego Lata. Strefa od-
poczynku znajdowała się na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach. 
Dla dzieci przygotowano animacje, dmuchańce, plażowe i wodne 
gry oraz zabawy z animatorami „Taka Impreza”. O energiczną mu-
zykę zadbał DJ Marcelle. Punktem kulminacyjnym tego dnia były 
obchody święta kolorów. Twarze uczestników nigdy nie były tak 
szczęśliwe, a wielobarwna chmura proszków holi unosiła się nad 
słoneczną plażą jeszcze długo. To były wyjątkowe, intensywne 
i bardzo różnorodne Dni Biskupca.
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Aktywni w zgodzie z naturą
Grupa nieformalna „Aktywni w  zgodzie z  naturą” 
realizuje projekt dedykowany dzieciom i  młodzie-
ży z terenu Gminy Biskupiec. 

Dzięki użyczeniu osobowości prawnej przez Strzelecki Klub 
Sportowy Gryf w  Biskupcu grupa nieformalna „Aktywni w  zgo-
dzie z naturą” pozyskała środki na działania dla dzieci i młodzieży 
z Biskupca. Projekt „Dzieci lasu – kreatywne poznawanie przyro-
dy” to m.in.: wyprawa Survivalowa, wyprawa terenowa z kompa-
sem w ręku, wyprawa robalowa i poznanie poszycia leśnego, od-
krywanie tajemnic błękitnego nieba, chmur i wiatru, a także jego 
stałych bywalców – ptaków, wyprawa zielarska i jesienna wypra-
wa przyrodnicza. Grupa zrealizowała już większość zajęć, które 
cieszyły się bardzo dużą frekwencją. Podczas wypraw uczestni-
cy słuchali opowieści o  wiedźmach, wiedźminach, szeptunkach 
i zielarkach pośród zapachów ziół. Wykonali samodzielnie zioło-
wą sól do kąpieli i herbatkę na przeziębienie, obserwowali brzeg 
i  jezioro Kraksy, gdzie spotkali m.in. kaczki, perkozy, łabędzie 
oraz czaplę białą, poznali robale i  stworzenia żyjące w  trawie, 
a przede wszystkim świetnie się bawili! 

Dofinansowanie w kwocie: 4 350,00 zł grupa „Aktywni w zgodzie 
z naturą” otrzymała w ramach konkursu NOWEFIO-WARMIA MA-
ZURY LOKALNIE 5 edycja 2022.

Goście z Bramsche 
Delegacja przyjaciół z Niemiec na Warmii.

W lipcu gościliśmy przyjaciół z  partnerskiego miasta Bramsche. 
W ramach wizyty nasi Goście odwiedzili m.in. Urząd Miejski w Bi-
skupcu, gdzie uczestniczyli w  spotkaniu z  przedstawicielami 
władz gminy. Prezentacja o inwestycjach zrealizowanych w ciągu 

ostatnich kilku lat pokazała, że Biskupiec nieustannie się rozwija. 
Delegacja z  Bramsche odwiedziła również Starostwo Powiato-
we w Olsztynie. Podczas spotkania z Andrzejem Abako – Staro-
stą Olsztyńskim, omówiono wiele ważnych kwestii dotyczących 
m.in. pomocy Ukrainie. Wizyty Gości z Bramsche to zawsze czas 
pełen ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń i  nawiązywa-
nia nowych przyjaźni. 

Spotkanie z Eggerem
W Biskupieckim Domu Kultury odbyło się spotka-
nie informacyjne z firmą Egger.

Spotkanie, które odbyło się 15 lipca było okazją do podsumowa-
nia pięciu lat działalności firmy Egger Biskupiec Sp. z o.o. Omó-
wione zostały również aktualne oraz przyszłe działania firmy. 
Szczegółową prezentację przedstawił zebranym Waldemar Zawi-
ślak – Dyrektor Sprzedaży. Nowe miejsca pracy dla mieszkańców, 
współpraca z  lokalnymi przedsiębiorcami, szkołami i przedszko-
lami, wsparcie wydarzeń organizowanych przez gminę, wspie-
ranie organizacji społecznych i  biskupieckiego szpitala, rekulty-
wacja Kraks – to tylko część korzyści płynących z funkcjonowania 
firmy Egger w Biskupcu.
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Off Road w Raszągu
Za nami kolejna przeprawa o Puchar 
Sołtysa w Raszągu. 

Blisko 60 ekip z różnych zakątków Polski zma-
gało się z trudnymi terenami naszej gminy. Tra-
sy wyznaczone załogom samochodów tereno-
wych były wymagające. Niezależnie od klasy 
auta trzeba było pokonać – w  dzień i  w nocy 
– strome zjazdy i podjazdy, piaski, bagna, zaro-
śla, torfowiska i inne trudne tereny. Zawodnicy 
mierzyli się w  wyjątkowo brzmiących klasach: 
turystyk, wyczyn, extreme elektryk, extreme 
mechanik. Zmaganiom zawodników przyglą-
dali się kibice. Tradycyjnym elementem Prze-
prawy o  Puchar Sołtysa była także wspólna 
zabawa wszystkich ekip kończąca wydarzenie.

Sunset Sound
Pierwsza edycja dyskoteki na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach z sukcesem!

Sunset sound – czyli pierwsza edycja muzycznej przygo-
dy nad brzegiem Dadaju. Zachód słońca i  iluminacje świetl-
ne pod gwiazdami w  rytmach najgorętszych hitów tego lata 
– tak w  skrócie można opisać wydarzenie na plaży Słoneczny 
Brzeg w Rukławkach. Już od godz. 18 za konsolą pojawił się DJ 

Marcelle, następnie BAUBAU, a na deser siostry Chojnackie, które 
zawładnęły biskupiecką publicznością. Zabawa pod gołym nie-
bem ewidentnie przypadła do gustu zarówno mieszkańcom jak 
i turystom. Tańcom i śpiewu nie było końca. Po tak udanej pierw-
szej edycji pozostało tylko wyczekiwać kolejnej!

Festiwal Smaków
Food trucki w centrum Biskupca.

Kolejny raz mieszkańcy Biskupca pozwolili zabrać się w kulinar-
ną podróż po najdalszych zakątkach świata. Do naszego miasta 
przyjechały wozy z całej Polski, które dobierane były pod kątem 
jakości oferowanych potraw oraz różnorodności menu. Można 

było spróbować takich dań jak: burgery, burrito i  quesadillas, 
pad thai, chińskie pierożki, frytki belgijskie, hot dogi, wrapy oraz 
panierowane kurczaki. Nie zabrakło również słodkich przekąsek 
– owoców w czekoladzie, tajskich lodów oraz churrosów z czeko-
ladą. Plac Wolności w Biskupcu już dawno nie był tak kolorowy 
– różnorodne i przyciągające wzrok wozy food trucków z pewno-
ścią zostaną zapamiętane na długo. 
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Nowy rok szkolny
Tradycyjnie, jak co roku po pełnych wrażeń waka-
cjach powitaliśmy nowy rok szkolny. 

1 września Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski wspólnie ze 
Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abako uczestniczyli w  uroczy-
stym otwarciu roku szkolnego w Zespole Szkół w Biskupcu. Była 
to również okazja do powitania uczniów nowo powstałej kla-
sy patronackiej Eggera. Przypominamy, że porozumienie w  tej 
sprawie Dyrektor szkoły Krzysztof Janczara oraz przedstawiciele 
firmy Egger podpisali już na początku tego roku. Zgodnie z  za-
łożeniami porozumienia, jego głównym celem jest kreowanie 

nowoczesnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Współpra-
ca polega na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu dzia-
łalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu 
przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowe-
go oraz propagowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w systemie kształcenia zawodowego. W tym celu utworzona zo-
stała klasa patronacka w Zespole Szkół w Biskupcu w zawodach 
takich jak: technik elektryk, technik mechanik oraz nauczanie 
dualne w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach elektryk, me-
chanik, operator maszyn.

Tego dnia rok szkolny rozpoczęły także wszystkie szkoły i przed-
szkola na terenie naszego miasta i gminy. 

Walne Zgromadzenie Cittaslow
29 sierpnia odbyło się Walne Zgromadzenie Człon-
ków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”.

Licznie przybyli przedstawiciele miasteczek członkowskich sieci 
miast dobrego życia omówili m.in. plany i zamierzenia na przy-
szłość. Efektem spotkania było wypracowanie propozycji zasad 
współpracy ośrodków pomocy społecznej Sieci Miast Cittaslow, 
zakończone wyborem grupy inicjatywnej, która na podstawie 
wniosków z dyskusji opracować ma propozycję zasad funkcjono-
wania Forum OPS Sieci Miast Cittaslow. Omówiono również bie-
żące problemy, z którymi borykają się obecnie samorządy. 

W  ramach Zgromadzenia równolegle odbyły się również dwa 
spotkania: dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej 
miast członkowskich oraz burmistrzów i  pracowników meryto-
rycznych. Po owocnej dyskusji nadszedł czas, aby wdrażać w ży-
cie przyjęte wnioski i założenia.

Sponsor główny Tęczy
Firma Egger Biskupiec Sp. z o.o. została sponsorem 
strategicznym BKS Tęczy Biskupiec.

7 lipca przedstawiciele Firmy Egger Biskupiec Sp. z o.o., BKS Tę-
czy Biskupiec podpisali umowę finalizującą przekazanie na rzecz 
Klubu niebagatelnej kwoty 300 tys. zł. Tym samym Egger został 
sponsorem strategicznym Tęczy. - Ta współpraca to kolejny waż-
ny krok dla rozwoju Klubu. Cieszę się, że do teamu BKS dołączy-
ła firma z tak kompetentnymi i otwartymi na wspólne działania 
ludźmi. Mam nadzieję, że czeka nas w  nadchodzącym sezonie 
wiele niezapomnianych emocji, które będziemy wspólnie prze-
żywać! Tęcza, aby móc się dalej rozwijać cały czas szuka nowych 
funduszy i sponsorów. Liczę, że ta współpraca to dopiero począ-
tek, a  już niebawem pojawią się kolejne! – mówił obecny przy 
podpisaniu umowy Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. 
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Festiwal rapu
Kolejny Warm Up Festival za nami!

1 lipca w  biskupieckim amfiteatrze już po raz kolejny odbył się 
festiwal muzyki rapowej. Na biskupieckiej scenie wystąpili naj-
popularniejsi polscy artyści hip-hopowi. Na wstępie publiczność 
rozruszali pochodzący z  Biskupca Diablo i  Sebaes oraz Wadong 
Klan. Po udanych supportach na scenę wkroczył ZBUKU. Następ-
nie DONGURALESKO porywając publiczność swoimi największy-
mi hitami. OLIWKA BRAZIL oczarowała uczestników koncertu 

swoją osobowością i nietuzinkową energią sceniczną. Następnie 
znany przede wszystkim ze względu na swój charakterystyczny 
ton głosu GUZIOR zgromadził pod sceną prawdziwą rzeszę swo-
ich fanów. Zwieńczeniem wydarzenia był występ KUBAŃCZY-
KA, który rozgrzał biskupiecki amfiteatr do czerwoności. Licznie 
zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać największych 
przebojów artysty m.in. „Z Tobą”, „Lady Pank” czy „Stargard”. Uzu-
pełnieniem wszystkich występów był niezawodny prowadzący 

KOSA aka SKOMPLIKOWANY PROSTAK. Organizatorami wyda-
rzenia byli: Associated Company oraz Centrum Kultury, Turystyki 
i Sportu w Biskupcu.

Festiwal Rowerowy 
W Biskupcu odbyła się pierwsza edycja Festiwalu 
Rowerowego Miast Cittaslow.

9 lipca na Placu Wolności w Biskupcu odbył się pierwszy przysta-
nek Festiwalu Rowerowego Miast Cittaslow. W trakcie wydarze-
nia nie zabrakło wielu atrakcji dla dużych i małych. Od samego 
rana najmłodsi mogli pobawić się z  animatorami, porzucać do 
celu, połowić rybki lub przygotować specjalne przypinki z  po-
marańczowym ślimakiem. Następnie po tanecznej rozgrzewce 
pod przewodnictwem Krzysztofa Kowalskiego wyruszył rodzinny 
rajd rowerowy w poszukiwaniu ślimaka. Trasa rajdu wyniosła ok. 
13 kilometrów przez miejscowości: Rukławki, Rzeck, Najdymowo. 
Na trasie rajdu na rodziny czekały specjalne zdania do wykona-
nia. Za znalezienie ukrytych ślimaków, napisanie krótkiej rymo-
wanki nawiązującej do sieci Cittaslow, czy udzielenie odpowiedzi 
na pytania zawodnicy otrzymywali punkty. Rywalizacja wśród 
rodzin była na tyle wyrównana, że potrzebna była dogrywka, by 
wyłonić zwycięzców. Prawdziwą frajdę podczas festiwalu sprawił 
dzieciom i młodzieży rowerowy tor przeszkód oraz konkurs o pu-
char ślimaka – pokonanie dystansu 10 metrów na rowerze w jak 
najdłuższym czasie. Nie zabrakło pokazów kolarskich w  wyko-
naniu zawodników LKK Warmia Biskupiec. Można było również 
dokonać darmowego przeglądu swojego roweru na stanowisku 
ARTBIKE BISKUPIEC. Na zakończenie wydarzenia odbył się Ro-
werowy Bal Przebierańców, czyli konkurs ,,Rower w  stylu Citta-
slow”. Wszyscy uczestnicy poszczególnych konkursów otrzymali 
pamiątkowe medale, natomiast zwycięzcy w  każdej z  kategorii 
puchary i  gadżety. Nagrody wręczali: Burmistrz Biskupca Kamil 
Kozłowski oraz Burmistrz Pasymia Cezary Łachamński, który był 
współorganizatorem wydarzenia. 
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Poranki w parku
W każdy wakacyjny czwartek w Parku Miejskim odbywały się zajęcia dla dzieci. 

Wakacyjne spotkania w  parku rozpoczę-
liśmy bajkowymi animacjami. Bańki my-
dlane, malowanie kredą, zdjęcia w bajko-
wej fotobudce – atrakcji nie było końca! 
Na stoisku artystycznym dzieci tworzyły 
papierowe maski oraz błyszczące koro-
ny. Brały również udział w  grupowym 
przeciąganiu liny oraz rzucały do celu 
balonami wypełnionymi wodą. W  parku 
powstała bajka namalowana farbami na 
stretchu, a ścieżkę przyozdobiły kolorowe 
rysunki wykonane kredą. Drugi poranek 
w parku był bardzo energiczny i taneczny. 
Para animatorów z „Taka Impreza” zachę-
ciła do zabawy wszystkie dzieci. Szybka 
rozgrzewka i można było ruszać na dmu-
chany zamek do skakania lub starać się 
utrzymać na dmuchanym rodeo. Oprócz 
tego dzieci łowiły rybki na planszy, strze-
lały z  łuku i  odbijały piłeczki tenisowe. 
Nie zabrakło również zabaw muzycznych 
– machanie kolorową chustą w  rytm utworów, gra w  bombę 
oraz test „Czy znasz tę piosenkę?”. Kolejny poranek poprowadzi-
li ratownicy z firmy „Life Support”. Omówili procedurę udzielania 
pierwszej pomocy, a  następnie pokazali jak poprawnie uciskać 
klatkę piersiową. Dodatkowo został zaprezentowany automa-
tyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Na koniec spotkania za-
równo dzieci jak i dorośli ćwiczyli na fantomach. Miejska Biblio-
teka Publiczna w  Biskupcu na kolejne spotkanie przygotowała 
teatrzyk ilustracji Kamishibai pt. „Gdzie mieszka Dadaj?”. Historia 
smutnej miłości, dzięki której powstało jezioro Dadaj, zaintrygo-
wała wszystkie dzieci, a od pięknych ilustracji malowanych akwa-
relami nie można było oderwać wzroku! Później nadszedł czas na 
energiczne zabawy, m.in. taniec z  balonami oraz tor przeszkód. 
Następny poranek dzieci spędziły w towarzystwie Klubu Sporto-
wego Egida. Na początku odbyła się rozgrzewka – najważniejszy 
element każdego dobrego treningu. Dzieci nauczyły się wypro-
wadzać podstawowe ciosy proste oraz kopnięcia frontalne, a tak-
że tarczowania i elementy samoobrony. W podróż po zakątkach 
świata najmłodszych zabrał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Biskupcu. „Należy podróżować, by się czegoś nauczyć” – tak 
brzmiało hasło przewodnie czwartkowej zabawy na świeżym 

powietrzu. Dzieci poznawały zwierzęta z  różnych kontynentów, 
tworzyły talizmany z  motylkami oraz rozwiązywały zagadki, re-
busy i  krzyżówki. Fotobudka pozwoliła utrwalić wspomnienia 
z wakacji, a naszyjniki w kształcie biedronek dodawały letniego 
klimatu. Sierpniowy poranek pt. „Na straganie w dzień targowy, 
takie słyszy się rozmowy!” poprowadziła ponownie Miejska Bi-
blioteka w  Biskupcu. Stół wypełniony warzywami i  owocami ze 
słynnego wiersza autorstwa Jana Brzechwy przyciągnął uwagę 
najmłodszych. Oprócz czytania poezji dzieci poznały nowe na-
zwy różnych warzyw oraz spróbowały tych sezonowych m.in. 
ogórków i  pomidorów czekoladowych. Mogły również skorzy-
stać z  wagi, spakować zdrowe smakołyki i  zabrać je do domu. 
Zabawa z  kolorową chustą dodała ochłody w  upalny poranek, 
a Ci, którzy chcieli uchronić się przed promieniami słońca, chęt-
nie wypożyczali książki z  biblioteki pod drzewem. Tegoroczne 
poranki w  parku zakończyły się spotkaniem ze świnką Peppą 
w  Biskupieckim Domu Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Biskupcu zaprezentowała wakacyjne historie świnki i jej brata 
Georga i oczarowała całą publiczność. Radości i śmiechu nie było 
końca! Dziękujemy, że byliście z nami. To był cudownie spędzony 
wakacyjny czas.
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470 lat Rudzisk
2 lipca Rudziska celebrowały swój okrągły jubileusz. 

Rudziska obchodziły w tym roku okrągłą 
rocznicę utworzenia swojej miejscowo-
ści. Sołectwo ma już 470 lat i  z tej oka-
zji Sołtys Anna Ziemiańska wraz z  Radą 
Sołecką zorganizowali wspólne biesia-
dowanie. Były zabawy, animacje dla naj-
młodszych, odsłonięcie figury kowala 
wraz z  tablicą upamiętniającą jubileusz, 
pyszne, domowe jedzenie przygotowane 
przez miejscowe gospodynie, ognisko, 
a  także wspaniałe występy artystyczne. 
Na scenie zaprezentowali się: Warmińska 
Kuźnia z Czerwonki, Jezioranie, Łęgajnia-
nie oraz zespół Kazik Band. Mieszkańcy 
Rudzisk tańczyli i śpiewali do rana.

Festyn w Kamionce
Sołectwo Kamionka zorganizowało piknik dla 
całych rodzin.

21 sierpnia mieszkańcy Kamionki licznie zebrali się, aby wziąć 
udział w  pikniku rodzinnym. Od godzin południowych trwały 

zabawy dla dzieci, można było pobawić się na dmuchańcach 
i  z animatorami. Na wszystkich czekały też napoje chłodzące 
i słodkości, a dodatkową atrakcją było płonące ognisko, nad któ-
rym każdy mógł sobie upiec kiełbaskę. Piknik odwiedził również 
Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, który pogratulował no-
wemu sołtysowi – Kamilowi Giglewiczowi pozytywnych zmian 
w sołectwie.

Zawody siłaczy w Mojtynach
Najsilniejsi mieszkańcy z  gminy i  okolic ponownie 
zmagali się o tytuł strongmena.

16 lipca w  Mojtynach odbyły się zawody dedykowane tym naj-
bardziej umięśnionym, wytrwałym i  silnym. Już o  godz. 16, po-
mimo niekorzystnej pogody, zawodnicy rozpoczęli zmagania 

w  pierwszej konkurencji – rzut belką drewnianą. Następnie od-
był się spacer buszmena, podnoszenie auta, wyciskanie sztangi 
na ławeczce, przerzucanie kamieni nad poprzeczką oraz wyci-
skanie sztangi nad głową. Nie było łatwo, a  uczestnicy popisali 
się wielką odwagą, determinacją, siłą i  wolą walki. Organizato-
rom wydarzenia – Sołectwu Mojtyny gratulujemy więc pomysłu 
i świetnej organizacji. 
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Biesiada w Czerwonce
16 lipca Czerwonka zamieniła się w stolicę warmińskiej biesiady!

Warmińska Kuźnia – zespół z  Czerwonki zabłysnął pomysłowo-
ścią i oryginalnością na całe województwo! Ponad 20 zespołów 
i  kapel ludowych przyjechało na pierwszą Biesiadę Warmińską 
właśnie do Czerwonki. Był śpiew, taniec, rękodzieło i  rzemiosło, 
regionalne przysmaki, kultura, historia, przyjaźń i wspólna pasja. 
Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej wydarzenie cieszyło 
się bardzo dużym powodzeniem, a jego uczestnicy czerpali try-
skającą wokół ludową energię. Na placu skosztować można było 
pysznego chlebka ze smalcem, wędzonki, bigosu czy ciasta oraz 
lokalnych trunków. Publiczność pod sceną wspólnie z artystami 
biesiadowała i śpiewała znane wszystkim piosenki. Tego dnia na-
wet deszcz nie przeszkodził w najlepszej zabawie. Śmiało można 
stwierdzić, że wydarzenie to było strzałem w dziesiątkę i wszyscy 
z wytęsknieniem oczekiwać będziemy kolejnych edycji.

Zajęcia w Lipowie
KGW w Lipowie realizuje projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie pozyskało środki na działa-
nia społeczne. W  ramach projektu “Ochrona bioróżnorodności 
w Lipowie” odbyły się już warsztaty. Zajęcia polegały na stworze-
niu samodzielnie przez uczestników kompozycji roślinnej w sło-
ju. Dofinansowanie na ten cel KGW pozyskało z Działaj Lokalnie. 
Zagospodarowano także teren przestrzeni publicznej i  utwo-
rzono domki dla owadów. Celem projektu było także zmniej-
szenie negatywnych skutków pandemii w  życiu mieszkańców, 

zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na 
terenie sołectwa Lipowo, podniesienie ogólnej wiedzy ogrodni-
czej, pogłębianie więzi z  lokalną społecznością oraz integrację 
społeczności lokalnych dla dobra wspólnego. Pozyskana kwota 
dofinansowania wynosi: 4 900,00 zł, a całkowita wartość budżetu 
projektu to: 6 215,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach dofi-
nansowania z  Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

Moc jest w Tobie
Integracja i wspólna praca w Borkach Wielkich.

Grupa nieformalna z  Biskupca wraz ze Stowarzyszeniem Pomo-
cy Dziecku i  Rodzinie Barka zrealizowała projekt pt. „Moc jest 
w Tobie – integracja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie 
współpracy środowiskowej i wykorzystanie własnego potencjału 
mieszkańców”. Dofinansowanie na ten cel pozyskano z  progra-
mu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
- Warmia Mazury Lokalnie 5. W ramach zadania odbyły się działa-
nia na rzecz społeczności Borek Wielkich. Jednym z założeń było 
stworzenie wspólnego miejsca do wypoczynku, które będzie słu-
żyło dalszej integracji mieszkańców. Utworzono dwa stanowiska: 
stolik do gry w  chińczyka oraz do gry w  kółko i  krzyżyk. Pionki 
do gier przygotowano z kamieni i kapsli. Ponadto nasadzone zo-
stały nowe rośliny ogrodowe. 30 sierpnia odbyło się zakończenie 
projektu podczas którego wspólnie biesiadowano przy ognisku. 
Gratulujemy inicjatywy!

Wieniec z Lipowa
Sołectwo Lipowo reprezentowało Biskupiec na 
Dożynkach Wojewódzkich. 

W związku z  otrzymanym tytułem najpiękniejszego wieńca do-
żynkowego podczas tegorocznych dożynek w  Biskupcu, Sołec-
two Lipowo reprezentowało naszą gminę na Dożynkach Wo-
jewódzkich w  Olsztynku. Wyjątkowy wieniec w  stylu Cittaslow 
zachwycił przedstawicieli Izby Rolniczej, którzy postanowili przy-
znać naszemu Sołectwu 3 miejsce w  konkursie na najbardziej 
innowacyjny wieniec. To piękne wyróżnienie, którego serdecznie 
gratulujemy!



NR 3 (127) WRZESIEŃ 2022 19

INWESTYCJE

Przebudowa terenów 
Biskupiecka przestrzeń publiczna zmienia się nie do poznania. 

Gmina Biskupiec realizuje projekt „Poprawa oferty kulturalnej 
i  rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec 
(ETAP IV)” polegający na zagospodarowaniu terenów prze-
strzeni publicznej. Dzięki niemu otoczenie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Biskupcu zmieniło się nie do poznania. Powstało tu m.in. 
nowe boisko i skocznia do skoków w dal, wymienione zostały na-
wierzchnie: placu, chodników, krawężników, obrzeży, schodów 

i zatoki postojowej. Pojawiły się już urządzenia siłowni zewnętrz-
nej dla dzieci, a  niebawem pojawi się także kolorowy i  w pełni 
wyposażony plac zabaw oraz miejsce ze strefą gier. Całkowicie 
zmieniło się także otoczenie Przedszkola Samorządowego nr  5. 
Wybudowany został tam nowy, większy parking, a  istniejący 
został wyremontowany. Przedszkolny plac zabaw natomiast już 
niebawem zyska nowe urządzenia zabawowe, a  scena zostanie 
odrestaurowana. W ramach tego projektu zmieni się też otocze-
nie wokół SP 3 w Biskupcu, bowiem trwają już tam prace zwią-
zane z wymianą zniszczonej nawierzchni oraz ogrodzenia wokół 
istniejących boisk i  hali. Ponadto wybudowana zostanie wiata 
śmietnikowa połączona dachem z wiatą rowerową. Zagospoda-
rowany zostanie również skwer na skrzyżowaniu ulic: Krynicznej 
i  Chrobrego. Dodatkowo wszystkie tereny zyskają nową roślin-
ność, oświetlenie i elementy małej architektury. Całkowita kwo-
ta projektu wynosi: 3 045 111,80 zł, a kwota dofinansowania to: 
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.

Rekultywacja Kraks
Ruszyły prace związane z rekultywacją Kraks.

Po długiej procedurze dokumentacyjnej, 7 lipca Burmistrz Bi-
skupca podpisał umowę z  firmą, która wykona rekultywację 
jeziora Kraksy Małe. Wykonawcą usługi została firma P.H.U. IBF 
Igor Bartoszewicz z  Olsztyna. Prace ruszyły już przed zakończe-
niem sezonu wakacyjnego. Na wstępie oczyszczony został teren 

kąpieliska. Kolejny etap, czyli odizolowanie basenu objętego ro-
botami pogłębiarskimi od reszty jeziora poprzez montaż kurty-
ny także został wykonany. Obecnie usuwane są pędy oraz kłącza 
roślin z dna Kraks. Zaplanowano także usunięcie namułu i stabi-
lizację terenu jeziora objętego pracami. Działania mają na celu 
poprawę retencyjności zbiornika i  uporządkowanie strefy przy-
brzeżnej, co niewątpliwie wpłynie na walory rekreacyjne jeziora 
Kraksy. Koszt realizacji inwestycji wynosi 1 mln 700 tys. zł. Kwotę 
w wysokości 750 tys. zł dołożyła firma Egger Biskupiec Sp. z o.o., 
która jest partnerem gminy w tym projekcie.
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Budowa ronda
Na ul. Warszawskiej trwają prace 
związane z  przebudową skrzyżo-
wania z ulicą Plażową. 

Od wiosny w naszym mieście trwają prace 
związane z  realizacją inwestycji pn. prze-
budowa skrzyżowania ulic: Warszawskiej 
i  Plażowej na skrzyżowanie typu rondo. 
Jej efekty są już widoczne gołym okiem. 
W  ramach projektu modernizowany jest 
plac przy Kościele Bł. Karoliny, który zyskał 
już nową nawierzchnię i chodniki, a nieba-
wem pojawi się tu także nowe oświetlenie 
i  monitoring. Na terenie zielonym pomię-
dzy parkingami przy kościele a  „Netto” 
utworzony zostanie teren przestrzeni pu-
blicznej z  ławeczkami i  elementami małej 
architektury. Zagospodarowana zostanie 
również skarpa przy Browarze. Wykonaw-
cą inwestycji jest firma TECHNOMEL Kazimierz Kozieł z Lidzbarka 
Warmińskiego. Inwestycja realizowana jest dzięki funduszom ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

Sprzęt dla CKTiS
Biskupiecki Dom Kultury zyska nowy, profesjonal-
ny sprzęt i wyposażenie.

Gmina Biskupiec pozyskała ponad 2 miliony złotych dofinan-
sowania na zakup środków trwałych na potrzeby działalności 
Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu. W ramach pro-
jektu zaplanowano zakup niezbędnego sprzętu i  wyposażenia 
pracowni modelarskiej m.in. w  drukarkę 3D, nagłośnienia i  wy-
posażenia sceny BDK, zakup nowych komputerów z  programa-
mi graficznymi, które trafią do pracowników CKTiS oraz zakup 
wyposażenia poligraficznego. Celem realizacji projektu jest m.in.: 
zwiększenie ilości osób korzystających z  oferty domu kultury, 
rozbudowa oferty kulturalnej oraz efektywne wykorzystanie za-
sobów kultury. Całkowita wartość projektu to 2 568 592,63 zł, 
a kwota dofinansowania: 2 080 303,17 zł.

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nazwa działania: In-
frastruktura kultury 1.6. Poddziałanie: Instytucje kultury.

Ścieżka rowerowa 
Na trasie z Biskupca do Szczytna powstanie malownicza ścieżka rowerowa.

14 września Gmina Biskupiec podpisała umowę z firmą STRABAG 
Sp. z o. o., która zajmie się budową ścieżki rowerowej z Biskup-
ca do Szczytna. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 12 mln 
400 tys. zł, z  czego 10 mln 500 tys. zł to kwota dofinansowania 
ze środków zewnętrznych. 12-kilometrowa trasa zostanie popro-
wadzona przy jeziorze Kraksy, gdzie dokończony będzie obecny 
ciąg pieszo-rowerowy, następnie szlak zostanie poprowadzony 
po nieczynnej linii kolejowej. Na ścieżce rowerowej znajdziemy 
wiele atrakcji m.in.: malownicze miejsca postojowe, stacje na-
prawcze dla rowerów oraz punkty widokowe i tablice edukacyj-
ne. Realizacja projektu pozwoli na połączenie biskupieckiej in-
westycji z tą zrealizowaną w gminie Szczytno. Łącznie cała trasa 
będzie liczyła ponad 40 km.

Projekt dofinansowano z  Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
Ochrona różnorodności biologicznej.
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LZS CKTiS Biskupiec
Zawodnicy LZS CKTiS Biskupiec z kolejnymi sukcesami!

3 lipca odbył się trzeci turniej z cyklu Grand Prix Warmii i Mazur 
w  Szachach Szybkich 2022 poświęcony pamięci Dariusza Żar-
czyńskiego. Na liście startowej stanęło 60 zawodników z  czego 
aż 18 reprezentantów LZS CKTiS Biskupiec. Najlepsze wyniki 
wśród naszych szachistów osiągnęli Andrzej Gula oraz Konrad 
Ingielewicz, którzy zajęli odpowiednio 6 i  8 miejsce. Maja Woy-
titzki została drugą najlepszą kobietą turnieju oraz wygrała w ka-
tegorii dziewcząt do 14 lat. Sophie Woytitzki osiągnęła najwyż-
szy przyrost rankingu FIDE uzyskując 54 oczka ELO i zdobywając 
nagrodę w kategorii dziewcząt do 18 lat. Jakub Tański otrzymał 
nagrodę za zajęcie drugiego miejsca wśród juniorów do lat 10, 
a Wojciech Tański był drugi w  kategorii juniorów do lat 14. Do-
skonałe wyniki reprezentantów LZS CKTiS Biskupiec przyniosły 
zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej turnieju. 

Od 11 do 17 lipca w przepięknej scenerii Muzeum Romantyzmu 
w  Opinogórze koło Ciechanowa odbył się Finał Centralny 64. 
Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o “Złotą 
Wieżę 2022”. W zawodach udział wzięło łącznie 19 drużyn Ludo-
wych Zespołów Sportowych z  terenu całej Polski, w  tym dwie 
drużyny LZS CKTiS Biskupiec. Pierwsza drużyna z biskupieckiego 
klubu w składzie: Tomasz Kupryjaniuk, Andrzej Plesiuk / Andrzej 
Gula, Aleksander Kopacki, Anna Kawa, zakończyła zmagania na 
bardzo dobrym 8 miejscu. Druga drużyna w składzie: Stanisław 
Sobich, Zbigniew Pycka, Maja Woytitzki, Sophie Woytitzki, zakoń-
czyła zmagania na 19 miejscu. Najlepszy wynik spośród Naszych 
reprezentantów osiągnęła Ania Kawa, która zajęła 8 miejsce 
w  klasyfikacji indywidualnej turnieju oraz 2 spośród wszystkich 
kobiet. Natomiast Tomasz Kupryjaniuk uzyskał częściową normę 
na kandydata na mistrza krajowego. 

21 sierpnia reprezentanci klubu wzięli udział w  kolejnym tur-
nieju szachowym z cyklu Grand Prix Warmii i Mazur w Szachach 
Szybkich 2022. Najlepszy wynik osiągnęli Andrzej Gula oraz 
Anna Kawa, którzy uzyskali po 6 pkt. zdobywając kolejno 13 
i  14 miejsce w  turnieju. Ponadto Anna Kawa zajęła 6 miejsce 

w  Mistrzostwach Polski Juniorów w  Szachach Błyskawicznych, 
które odbywały się w Rzeszowie. Warmię i Mazury reprezentowa-
ło 12 dziewcząt i 26 chłopców, w tym Ania z LZS CKTiS Biskupiec. 

7-osobowa ekipa Klubu Szachowego LZS CKTiS Biskupiec 
uczestniczyła również w turnieju królewskiej gry 24 lipca w Cie-
chanowie. Maja Woytitzki została najlepszym zawodnikiem do 
lat 14, a  Paweł Orłowski zajął 4 miejsce w  swojej kategorii. We 
wrześniu w  Międzywojewódzkich eliminacjach do Mistrzostw 
Polski, Maja Woytitzki zdobyła 9/10 możliwych punktów i  zaję-
ła I miejsce w grupie dziewcząt do 11 lat. To oznacza awans do 
Finału Mistrzostw Polski oraz uzyskanie normy do pierwszej ka-
tegorii szachowej. Jakub Tański, jedyny przedstawiciel Warmii 
i Mazur w grupie chłopców do 9 lat, rozegrał najlepsze zawody 
w swojej dotychczasowej karierze. Zaczynał z 16 miejsca starto-
wego, a skończył na bardzo dobrym 9 miejscu zdobywając 4,5/9 
możliwych punktów. Sophie Woytitzki, podobnie jak Kuba, była 
jedyną przedstawicielką Warmii i  Mazur w  grupie dziewcząt do 
13 lat. Zdobyła 3/7 punktów i zajęła świetne 5 miejsce w końco-
wej tabeli. Trzeba przyznać, że biskupieccy szachiści nieustan-
nie się rozwijają i wypływają na coraz głębsze wody. Ich sukcesy 
przynoszą dumę całej Gminie Biskupiec. Gratulujemy!
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Olimpijczycy z Biskupca
Mieszkańcy Biskupca pojadą na Olimpiadę do Berlina.

Dominik Zastawny, Mateusz Bloch i Wiktor Zastawny – uczniowie 
Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wy-
chowawczego w Kruzach – reprezentowali Biskupiec na XII Ogól-
nopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Igrzyska 
odbywały się w pięciu etapach. Pierwsze zawody w Rybniku (5-7 
maja), kolejne w Bydgoszczy (20-22 maja), Poznaniu (28-30 maja) 
i  Warszawie (3-5 czerwca). Ostatnia piąta odsłona odbyła się 
w dniach 4-7 lipca w Kielcach. Łącznie w Igrzyskach udział wzię-
ło ponad 1000 sportowców, rywalizujących w  12 dyscyplinach 
sportowych – obok koszykówki, lekkiej atletyki i  badmintona, 
także w  gimnastyce, wrotkarstwie, tenisie, pływaniu, bocce, ko-
larstwie, judo, piłce nożnej i  siatkówce. Reprezentanci Biskupca 

w  Warszawie, w  dyscyplinie piłki nożnej zajęli III miejsce. Na-
tomiast w  Kielcach, w  dyscyplinie koszykówki drużyna z  Kruz 
zdobyła I miejsce. Złote medale otworzyły młodym sportowcom 
drogę do Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na Świa-
towych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Berlinie. Za-
wodnicy Klubu Tęcza reprezentować będą Polskę w kategorii ko-
szykówka. W  Igrzyskach uczestniczyć będzie 7000 zawodników 
z  170 reprezentacji Programów Narodowych. Polska Reprezen-
tacja Olimpiad Specjalnych będzie składała się z 72 zawodników 
oraz 27 innych członków ekipy. Do zawodów uczestników przy-
gotowuje nasz mieszkaniec Piotr Gaj, o którego sukcesach pisali-
śmy już niejednokrotnie.

Sukces Ani Kawy
Zawodniczka LZS CKTiS Biskupiec na Mistrzostwach Świata Juniorów w Rumunii. 

Zawodniczka LZS CKTiS Biskupiec jako jedyna reprezentant-
ka województwa warmińsko-mazurskiego i  jedna z  pięciu 
Polek w  kategorii D14 reprezentowała Polskę na Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w  Szachach w  Rumunii. Mistrzo-
stwa odbyły się w dniach 6-16 września. Wspaniały początek 
zawodów, który zaowocował partią na pierwszej szachowni-
cy z faworytką do zwycięstwa, następnie lekkie wyhamowa-
nie, skuteczna gra białym kolorem i trochę gorsza dyspozy-
cja czarnymi - tak po krótce możemy podsumować występ 
Ani. Ostatecznie zdobyła 5 punktów w  11 partiach, które 
przełożyły się na 53 miejsce wśród 96 startujących najlep-
szych zawodniczek Świata do lat 14. Gratulujemy! Ponadto 
już niebawem Ania weźmie udział w Mistrzostwach Europy 
Juniorów, które odbędą się w Tureckiej miejscowości Anta-
lya. To olbrzymie wyróżnienie jest możliwe dzięki zdobytym 
osiągnięciom naszej zawodniczki, z których jesteśmy dumni.
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Wojewódzki Puchar Polski
Na biskupieckim stadionie odbył się mecz w  ra-
mach Wojewódzkiego Pucharu Polski. 

W sobotę 30 lipca na stadionie Miejskim im. Andrzeja Biedrzyc-
kiego w  Biskupcu rozegrany został mecz w  ramach Wojewódz-
kiego Pucharu Polski. Na murawie spotkali się: TĘCZA Biskupiec 

– POLONIA Lidzbark Warmiński. Nasza drużyna pokonała prze-
ciwnika 3:1. Bramki zdobyli: Adrian Podgórski, Patryciusz Mala-
nowski, Bartosz Dobroński, Cezary Sirojc. Podczas tego meczu 
debiuty w Tęczy zaliczyło pięciu nowych zawodników: Mateusz 
Lawrenc, Sebastian Dzierzkiewicz, Paweł Galik, Adrian Podgórski, 
Patrycjusz Malanowski. Witamy w  drużynie i  życzymy samych 
sukcesów. 

forBet IV Ligi
Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Piłki Nożnej odwiedzili Biskupiec. 

2 sierpnia na biskupiecki stadion zawitał objazdowy kamper for-
BET IV Ligi na czele z Markiem Łukiewskim Prezesem Warmińsko-
-Mazurskiego ZPN. Burmistrz Biskupca wspólnie z trenerem BKS 
Tęczy Wojciechem Jałoszewskim oraz gośćmi rozmawiali o  pla-
nach na przyszłość, nowych zawodnikach klubu i możliwościach 
naszego stadionu. Następnie goście zwiedzili obiekt i podziwiali 
jego zaplecze. Wizyta była również okazją do pogratulowania Tę-
czy awansu do IV ligi. 

Bartosz Kowalewski
Bartosz Kowalewski zdobywcą dwóch złotych 
medali. 

Nasz instruktor i  aktualny Mistrz Biskupca – Bartosz Kowalew-
ski wygrał w finale 30 edycji turnieju tenisowego Kotewicz Cup 
w  Iławie. Tegoroczne rozgrywki zdobyły rekordowo duże zain-
teresowanie wśród tenisistów z  całego kraju. W  turnieju udział 
wzięło ponad 100 zawodników i  zawodniczek. Na rozgrywki 
składały się zmagania w singlu mężczyzn, mikście, deblu kobiet 
i  deblu mężczyzn. Ponadto w  dniach 3-4 września w  Olsztynie, 
odbył się turniej tenisa Masters Grand Prix Skandy w grze poje-
dynczej. Udział w nim wzięło 8 najlepszych zawodników w klasy-
fikacji Grand Prix. Bartosz wygrał zmagania piąty raz z rzędu.

Igor Włodarczyk 
Mieszkaniec Biskupca odnosi sukcesy w MMA. 

Stowarzyszenie MMA Polska powołało kadrę na Mistrzostwa 
Europy Juniorów i  Seniorów International Mixed Martial Arts 
Federation 2022. Wśród Juniorów znajduje się Igor Włodarczyk 
– doceniony i wyróżniony na skalę całego kraju mieszkaniec na-
szego miasta. Zawodnik udowodnił, że nominacja ta nie poszła 
na marne! 27 sierpnia w Mrągowie odbyła się Gala FEN MMA Fi-
ght Exclusive Night Mrągowo 2022. Igor pokonał swojego rywa-
la Krystiana Olszta w walce na zasadach semi-pro. To prestiżowe 
zwycięstwo zawodnik zawdzięcza przede wszystkim sobie, dzię-
ki ciężkiej i wytężonej pracy odniósł ogromny sukces.
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Grand Prix Biskupieckiego Lata
Kolejna edycja letnich biegów za nami. 

W ramach Grand Prix Biskupieckiego Lata zorganizowano trzy 
biegi na różnych dystansach od 5 do 6 km. Pierwszy bieg poran-
ny odbył się 25 czerwca. W  zawodach udział wzięło 47 zawod-
ników, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: OPEN Kobiety 
i OPEN Mężczyźni. I miejsce wśród Kobiet zdobyła Daria Mitręga 
z  Olsztyn Pszczółkowski Team, natomiast wśród mężczyzn wy-
grał Flaga Przemyslaw z Olsztyn URWIS BIEGA. Drugi południowy 
bieg odbył się 24 lipca, natomiast trzeci 19 sierpnia. Na starcie 
biegu nocnego stanęło kilkudziesięciu zawodników zarówno 

kobiet jak i  mężczyzn. 6-kilometrowa trasa biegu wyznaczona 
była wokół jeziora Kraksy oraz ścieżkami rowerowymi na tere-
nie miasta. Końcowa klasyfikacja generalna w kat. Open Kobiety 
przedstawia się następująco: I miejsce – Daria Mitręga (Pszczół-
kowski Team), II miejsce – Miłosława Wasiak (Olsztyn), III miej-
sce – Maria Garbino (Biskupiec). W  kat. Open Mężczyźni wyniki 
przedstawiają się następująco: miejsce I Przemysław Flaga (Urwis 
Biega), miejsce II Wojciech Wdowiak (Olsztyn), miejsce III Krzysz-
tof Hubacz (Albatros Adamowo). Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział, zwycięzcom natomiast gratulujemy 
wygranych oraz życzymy dalszych sportowych sukcesów. 

Szymon Rekita 
Kolarz pochodzący z  Biskupca odnosi 
międzynarodowe sukcesy.

Szymon Rekita to utalentowany sportowiec po-
chodzący z naszego miasta. Specjalizuje się w jeź-
dzie indywidualnej na czas i  jeździe po górach. 
Ma na swoim koncie wiele osiągnięć, nieustannie 
udowadnia, że nic nie jest w stanie go zatrzymać! 
Szymon wygrał drugi z  pięciu etapów wyścigu 
Tour of Szeklerland oraz został nowym liderem 
klasyfikacji generalnej. Ponadto kolarz Voster ATS 
Team utrzymał się na czele i jako pierwszy przeciął 
linię mety w Tour of Bulgaria 2022. 

Olimpijskie Nadzieje Lekkoatletyczne 
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 reprezentowa-
ły miasto na eliminacjach w lekkoatletyce.

7 września na stadionie w Olsztynie odbyły się wojewódzkie eli-
minacje do finału krajowego w  zawodach “Olimpijskie Nadzieje 
Lekkoatletyczne”. Zmagania odbyły się w  kategorii U-12 roczni-
ków 2011-2012 w  dwuboju: konkurencji technicznej i  biego-
wej. Organizatorem imprezy był Polski Związek Lekkiej Atletyki. 
W zawodach brało udział ponad 550 zawodników i zawodniczek. 
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 3 w  Biskupcu reprezen-
towały Gminę Biskupiec uzyskując bardzo dobre wyniki. Indy-
widualnie: I  miejsce i  złoty medal w  rzucie piłeczką palantową 
wywalczyła Iza Bazis-Markuszewska. Na uwagę zasługują także 
wyniki dziewcząt z  klasy czwartej, które startowały ze starszym 
rocznikiem: Michalina Kwas w skoku w dal, Lena Heichel w skoku 
w dal oraz w biegu na 60 m, Zuzanna Rygielska w biegu na 60 m 
oraz rzucie piłeczką palantową, Zuzanna Soczewica w biegu na 
60 m i  rzucie piłeczką palantową, Zuzanna Wiśniewska w biegu 
na 300 m  i  rzucie piłeczką palantową. Zwieńczeniem udziału 

w zawodach było spotkanie z Mistrzem Europy w pchnięciu kulą 
Konradem Bukowieckim. Zawodniczki przygotowała nauczyciel-
ka w-f Pani Danuta Frątczak. 
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Piłkarskie zmagania
W Biskupcu odbył się Turniej Zakładów Pracy.

3 września na Stadionie Miejskim im. A. Biedrzyckiego w Biskup-
cu rozegrano Turniej Zakładów Pracy w  Piłkę Nożną. Do walki 
o  Puchar Burmistrza stanęło pięć zespołów reprezentujących 
firmy i przedsiębiorstwa z terenu miasta i gminy Biskupiec. Prze-
piękna słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie i  integra-
cji na świeżym powietrzu. Nie brakowało też emocji i  zaciętej 

rywalizacji. W fazie grupowej rozgrywek na dwóch boiskach jed-
nocześnie rozgrywane były mecze w  systemie każdy z  każdym. 
W  finale spotkały się drużyny ZM Warmia Biskupiec oraz Komi-
sariatu Policji w  Biskupcu. Ostatecznie złoty puchar wywalczyła 
drużyna „Warmii”. Srebrny puchar trafił zatem do Komisariatu 
Policji w Biskupcu, natomiast brązowy do drużyny Pomarol. Wrę-
czono również wyróżnienia indywidualne. Najlepszym strzelcem 
turnieju został Cezary Łepkowski, najlepszym bramkarzem Paweł 
Rozum, zaś najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Jarosła-
wa Kowalczyka. W turnieju wystąpiły także drużyny: Trak-Met Bi-
skupiec, PWiK Biskupiec.

Narodowy Dzień Tenisa
Deblowy Turniej Tenisa w naszym mieście.

W związku z narodowym dniem tenisa, w całej Polsce organizo-
wane były różnego rodzaju imprezy tenisowe. Nie inaczej było 

w  Biskupcu. 3 września na kortach Neotherm rozegrano deblo-
wy turniej tenisowy. Zawodnicy zmierzyli się w kategorii OPEN. 
Klasyfikacja końcowa uplasowała się następująco: I  miejsce S. 
Szulgacz i P. Rumiński, II miejsce F. Dombrowski i J. Wynimko, III 
miejsce R. Branecki i M. Piotrowski. Gratulujemy!

Memoriał w Rzecku
Blisko 100 kolarzy ścigało się w tegorocznych zawodach kolarskich. 

10 lipca w  Rzecku odbył się XI Memoriał Jerzego Kowalskiego, 
wybitnego trenera i  wychowawcy oraz legendy biskupieckie-
go kolarstwa. W  kilku konkurencjach ścigało się łącznie ok. 100 
kolarzy i kolarek. Wyścigi były podzielone na trzy kategorie wie-
kowe: Żaków, Młodzików oraz Juniorów Młodszych. W kategorii 
Żaków zawodnicy mieli do pokonania 3 rundy (ok. 10 km), na-
stępnie zawodnicy Młodzików mieli do pokonania 6 rund ok. 20 
km, natomiast Juniorzy Młodsi pokonali trasę 10 rund ok. 30 km. 
Na wszystkich uczestników czekały medale, a na zwycięzców pu-
chary oraz nagrody pieniężne, które wręczył Burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski, Marek Jaczun Sekretarz Warmińsko-Mazurskie-
go Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz Dyrektor 
CKTiS Wojciech Hubacz. W wyścigu przeprowadzona była klasyfi-
kacja zespołowa do której wliczono wyniki wszystkich kategorii. 
Zwyciężył klub WMKS Olsztyn, drugie miejsce należało do KKS 
Ciechanów, a trzecie miejsce do LKK Warmia Biskupiec. 
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„Książki to najtańszy bilet do innego świata”
Świat nie stoi w miejscu. Czas, przestrzeń, 
społeczeństwo, ludzie-wszystko to ulega 
ciągłym zmianom. Dzięki temu możliwy 
jest rozwój w  wielu dziedzinach. Aktyw-
ność i myślenie stają się inspiracją postę-
pu, wkraczają na nowe nieznane obszary 
wiedzy. Ale oprócz tego często o  niektó-
rych dokonaniach decyduje szczęśliwy 
traf, przypadek. W  książce „Przypadkowe 
odkrycia medyczne” autor R. Winters opi-
suje przełomowe obserwacje w  dziedzi-
nie medycznej, które zmieniły na zawsze 
jakość leczenia i stanowiły olbrzymie kroki 
postępu. Ludzie chorzy uzyskali możli-
wość leczenia chorób, które do czasu od-
kryć były zmorą społeczeństwa. 

W sposób bardzo przystępny, posługując 
się językiem zrozumiałym dla każdego, 
autor przedstawia milowe kroki zmian. 
Nie byłoby współczesnej medycyny zabie-
gowej, gdyby nie dokonała się rewolucja 
przy znieczulaniu chorych. Dzisiaj, potra-
fimy wszczepiać implanty w  różne miej-
sca (stawy, kości, oczy, naczynia krwio-
nośne) ale gdyby nie dziwny przypadek, 
nie byłoby takiego rozwoju tej dziedziny. 
Antybiotyki-miliony uratowanych istnień 
ludzkich. Witaminy – podstawa synchro-
nicznego funkcjonowania żywych or-
ganizmów. To tylko nieliczne przykłady 
tego co działo się na przestrzeni ostatnich 
150 lat. 

Oczywiście przypadek i  szczęśliwy traf 
to jedno. Obok tego mamy jednak osoby 
z  wiedzą, talentem, potrafiące wyciągać 
poza schematyczne wnioski. Bo jakże to 
tłumaczyć, że setki albo tysiące osób wi-
dzi dany fakt, a  ta jedna po obserwacji 

tego samego co inni, potrafi wyciągnąć 
zupełnie inne wnioski. Nagle widzi inny 
sens danego zdarzenia, reaguje inaczej 
niż wszyscy. A to wszystko dzięki temu, że 
jesteśmy tak różni od siebie. Kiedy wydaje 
się, że postęp i sukces są na wyciągnięcie 
ręki pojawiają się liczne przeszkody. No 
bo jak to? Ktoś chce zmienić dotychcza-
sowe reguły obowiązujące w  danej dzie-
dzinie. Ktoś chce zmienić dotychczasowe 
schematy i  ustalone zasady działania. 
Twardogłowi starają się trzymać swoich 
racji. Pokonanie ich to też duży problem. 
Pionierzy nigdy nie mieli łatwo. Pokona-
nie tępoty społecznej to też duży pro-
blem. Bo ogólnie społeczeństwo boi się 

zmian i  tego, co niesie tajemnicza przy-
szłość. Jak powiedział A. Einstein „Bez-
myślny szacunek dla autorytetu jest naj-
większym wrogiem prawdy.”

Kiedy wszystkie te warunki uda się poko-
nać, można mówić, że zmiana się dokona-
ła. I o takich zmianach mówi w/w książka. 
Są to zmiany pozytywne, dające ulgę 
w cierpieniu i możliwość w miarę normal-
nego funkcjonowania osobom chorym. 

Ale mamy również zmiany, które powodu-
ją frustrację, depresję, problemy w  funk-
cjonowaniu społecznym wielu ludzi. 
O  tym w książce M. Szymaniaka „Zapaść”. 
Według raportu Polskiej Akademii Nauk 
następuje degradacja średnich i  małych 
miast w  Polsce. Dotyczy to miejscowości 
do 50 tys. mieszkańców. Autor odwie-
dził kilkadziesiąt takich miast. Rozmawiał 
z  ludźmi. Tymi, co wyjeżdżają i  tymi, co 
zostają.

Ten trend jest zjawiskiem ogólnoświa-
towym. Powstają ogromne aglomeracje 
miejskie, a  duże obszary wielu państw 
wyludniają się. Nie jest to zjawisko po-
zytywne, ale tak się dzieje. Wyjeżdżają 
głównie młodzi, aktywni. Pozostają osoby 
starsze, beż inwencji twórczej. Oczywiście 
są tacy, którzy próbują w tych coraz trud-
niejszych warunkach działać, tworzyć coś 
nowego, ale czy to jest w  stanie zmienić 
rzeczywistość. Jest to opowieść o tych co 
zostają, czasem wracają i  o tych co szu-
kają swojego miejsca w  innym świecie. 
A  przecież te miasteczka mają wiele uro-
ku. Oferują spokój, wyciszenie. Tu żyje 
się innym tempem. Tu każdy może zna-

leźć coś dla siebie. Tu jest łatwiej uzyskać 
spokój wewnętrzny, a  także mieć więcej 
czasu dla siebie. Pęd za czymś co ciągle 
ucieka, szybkość zmian, nawał bodźców 
zewnętrznych zostawmy dużym mia-
stom. Tu też jest życie - chciałoby się po-
wiedzieć. No cóż świat chyba jednak idzie 
w inną stronę. Niestety te smutne zmiany 
dotyczą także naszego województwa. 
W książce autor opisuje Kętrzyn, Bartoszy-
ce, Giżycko, Grajewo, Pisz i  wiele innych 
miast w Polsce. 

No cóż obok rozwoju medycyny mamy 
zapaść w małych miasteczkach. To tak jak 
w  życiu. Obok radości są smutki. Obok 
dnia jest noc. Kto kim i gdzie będzie w ży-
ciu, to zależy od nas samych. Tylko które 
decyzje będą mądre. 

Marek Pietras
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Dodatek węglowy
Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym i innych źródłach ciepła.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Biskupcu można 
składać wnioski na dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła. Po 
nowelizacji ustawy z  dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie 
to otrzymają gospodarstwa domowe w  myśl zasady „jeden do-
datek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych 
kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkują-
cym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek. 
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwier-
dzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków. Termin na składanie 
do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnio-
sków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku. Szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy MOPS w Biskupcu pod nr. telefo-
nu 89 715 60 76.

Informacja dot. wsparcia z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i przedsiębiorstw ener-
getycznych (pełny katalog podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r.) 

20 września 2022 r. weszła w  życie ustawa o  szczególnych roz-
wiązaniach w  zakresie niektórych źródeł ciepła w  związku z  sy-
tuacją na rynku paliw. Zgodnie z  postanowieniem zawartym 
w art. 29 ustawy wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw ener-
getycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz wypłata 
dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym 
gminie. 

I. DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH (pełny katalog 
podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 15 września 2022 r.)

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu 
węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co naj-
mniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego 
rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, 
wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywa-
niem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których 
główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków. Dodatek dla podmiotów wraż-
liwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych 
do reprezentowania podmiotów. Do wniosku załącza się do-
kumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń. 
Wniosek o  wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa 
się w terminie do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Bi-
skupcu, al. Niepodległości 2 

II. REKOMPENSATA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZ-
NYCH, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy

Przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wy-
twarzania ciepła z rekompensatą, przysługuje rekompensata. Re-
kompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. 

do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi upraw-
nionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej 
ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do Urzędu Miej-
skiego do 25. dnia każdego miesiąca następującego po da-
nym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Więcej informacji na ww. temat można uzyskać w MOPS, al. Nie-
podległości 3, tel. 897152513 wew. 36 lub 609842057. 

Tekst i zdjęcia:
Urząd Miejski w Biskupcu 

al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

Opracowanie graficzne i druk:
Zakład Poligraficzny U-H J. Skrajnowski 

ul. Krótka 1, 11-300 Biskupiec
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