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Drodzy Mieszkańcy!
Rok 2022 powoli dobiega końca. Nie był to łatwy czas, lecz 
z pewnością był bardzo pracowity. Dziś, do Waszej dyspozycji są 
już nowe drogi na ul. Żytniej, Żelaznej, Tartacznej, Polnej. Nasi 
sportowcy trenują na nowoczesnym obiekcie sportowym, a my 
z  przyjemnością korzystamy z  pięknych trybun na Stadionie 
Miejskim. Stadion ponownie tętni życiem i  jest miejscem wielu 
prestiżowych rozgrywek. Zmieniło się także otoczenie wokół na-
szych placówek oświatowych. Szkoła Podstawowa nr 2 ma pięk-
ne zaplecze przy budynku: boisko, siłownię plenerową, plac za-
baw, ławeczki, parkingi. A wszystko do dyspozycji naszych dzieci! 
Przy SP 3 postawiliśmy wiaty na rowery, wymieniliśmy ogrodze-
nie przy sali sportowej i  boiskach, poprawiliśmy nawierzchnie 
chodnikową. Przedszkole Samorządowe nr 5 również zyskało 
nowy parking, tak bardzo tam potrzebny, nowe urządzenia na 
placu zabaw, nasadzenia, miejsca do rekreacji. Wszystko razem 
tworzy piękną całość! Zakończyliśmy także inwestycje na ul. 
Warszawskiej, gdzie powstało rondo, miejsca parkingowe, nowa 
zieleń. Wszystkie powyższe inwestycje służą przede wszystkim 
poprawie bezpieczeństwa nas - Mieszkańców, a także poprawie 
jakości naszego życia. 

Za nami również cały rok funkcjonowania Biskupieckiego Pu-
blicznego Transportu Zbiorowego, który znacznie ułatwił komu-
nikację nie tylko po naszej gminie, ale także poza nią. Z danych, 
które posiadamy wynika, iż średnia sprzedaż miesięczna jedno-
razowych biletów np. na linii 510 wynosi ponad 18 tys. sztuk.

Z początkiem roku 2022 rozpoczęła się rekultywacja jezio-
ra Kraksy. Prace nadal postępują, a  na końcowe efekty jeszcze 
chwilę musimy poczekać. Rozpoczęła się także długo wyczeki-
wana przez wszystkich budowa ścieżki rowerowej z Biskupca do 
Szczytna. Już w przyszłym roku będziemy mogli korzystać z ok. 
12 km trasy po malowniczych terenach. Ponadto w ramach pro-
gramu Granty PPGR, w tym roku laptopy o wartości ponad 1 mln 
złotych otrzymało aż 492 uczniów. Ze względów proceduralnych 
dwie inwestycje zaplanowane na ten rok zostały przesunięte na 
kolejny. Są to: budowa żłobka miejskiego oraz budowa nowych 
mieszkań dedykowanych m.in. osobom bez zdolności kredyto-
wych i osobom z niepełnosprawnościami. 

W 2022 roku wiele pozytywnych i jakże istotnych działań podjęły 
także nasze Sołectwa, które wspólnie z CKTiS zorganizowały sze-
reg wydarzeń, a także zrealizowały wiele inwestycji. Dziękuję Soł-
tysom, za tak przemyślane i  odpowiedzialne wykorzystywanie 
funduszu sołeckiego, gdyż w większości pochodzi on z budżetu 
gminy. Gratuluję także wszystkim stowarzyszeniom i  grupom 
nieformalnym, które pozyskiwały środki i działały na rzecz lokal-
nej społeczności, pobudzając ją do działania. Nasze otoczenie 
zmienia się również dzięki Waszemu zaangażowaniu, dziękuję! 

Niestety miniony rok to także podwyżki, wysoka inflacja, ograni-
czenia i utrudnienia, z którymi wszyscy musieliśmy się zmierzyć – 
Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, jednostki budżetowe. Podwyżki cen 
opału, energii, paliw i wielu elementów sprawiły, że dziś żyje się 
zdecydowanie trudniej niż jeszcze rok temu. Dzięki naszym dzia-
łaniom i  umowie zawartej z  Energą, dziś dbając o  bezpieczeń-
stwo naszych Mieszkańców nie musimy wyłączać oświetlenia 
ulicznego i  iluminacji świetlnych. Jednakże umowa ta, dotyczy 
wyłącznie powyższego oświetlenia. Pomimo, iż nasza gmina od 
dawna modernizowała i  wymieniała oświetlenie na energoosz-
czędne, a także zadbała o modernizację budynków publicznych 
wprowadzona ustawa przez rząd o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej dotycząca 
obowiązku zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o  10% do-
tknęła również nas. Decyzja o  zawieszeniu zajęć dodatkowych 
na naszych obiektach sportowych i  zamknięciu Biskupieckiego 
Domu Kultury nie była łatwa, lecz przymusowa. Zgodnie z usta-
wą za niedopełnienie obowiązku zmniejszenia zużycia prądu, 
ustawodawca przewidział karę pieniężną. 

2023 rok zapowiada się jako trudny i oszczędny, jednakże mam 
nadzieję, że uda nam się dokończyć zaczęte już inwestycje, 
a  może nawet zrealizować kolejne. Pomimo wszystko mam na-
dzieję, że nowy rok przyniesie kolejne dofinansowania, plany 
rozwojowe i  stabilizację, zarówno dla samorządu jak i  dla Was 
Drodzy Mieszkańcy. Szczęśliwego Nowego Roku!

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski
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Jarmark świąteczny
Świąteczny nastrój w naszym mieście.

17 grudnia w centrum miasta odbył się 13. Warmiński Jarmark 
Świąteczny Cittaslow. O godz. 14 Biskupieccy Harcerze przekazali 
Burmistrzowi miasta Betlejemskie Światełko Pokoju, które przy-
wieźli aż z Zakopanego. Nasz Gospodarz wraz z Posłem na Sejm 
Pawłem Papke składali osobiście Mieszkańcom życzenia rozda-
jąc przy okazji opłatek i sianko na stół.  Chwilę później na Placu 
Wolności obejrzeć można było spektakl teatralny w wykonaniu 
Teatru Katarynka. Następnie można było posłuchać najpiękniej-
szych kolęd i pastorałek przygotowanych przez przedstawicieli 

przedszkoli, placówek, szkół, urzędów i jednostek z terenu Gmi-
ny Biskupiec. Dawkę najlepszej świątecznej muzyki zaprezento-
wali także wokaliści ze Studia Wokalnego Sukces. Dopełnieniem 
występów był pokaz Teatru Tańca i Ognia Transfuzja. Jarmark to 
również stoiska pełne pysznych ciast, pierniczków, wyrobów, pie-
rogów czy regionalnych trunków, ale także przepiękne ręcznie 
zrobione dekoracje świąteczne lokalnych twórców, sołectw, sto-
warzyszeń i artystów. Wszystko razem tworzyło piękną świątecz-
ną aurę ze Świętym Mikołajem na czele.
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Świąteczne warsztaty
10 grudnia chętni mogli wykonać samodzielnie ozdoby świąteczne.

W Biskupieckim Domu Kultury zorganizowano tego dnia warsz-
taty artystyczne dla dzieci i  dorosłych. Z  przygotowanych ma-
teriałów pod czujnym okiem pracowników CKTiS można było 
stworzyć piękne stroiki, kartki świąteczne z życzeniami lub ozdo-
by choinkowe. W miłej, świątecznej atmosferze wielu dorosłych 

odkrywało swoje talenty plastyczne, a  dzieci zamieniły się 
w prawdziwych artystów. Każda z wykonanych ozdób miała swój 
oryginalny styl i niepowtarzalny urok. Muzycznym tłem do pra-
cy plastycznej były świąteczne piosenki. Wszyscy poczuli klimat 
zbliżających się świąt.
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Coolturalny autobus w trasie
Miłośnicy kultury z  Biskupca obejrzeli w  Teatrze 
Muzycznym w Gdyni przedstawienie naszej miesz-
kanki Julii Duchniewicz.

11 grudnia pasażerowie Coolturalnego autobusu wyruszyli z Bi-
skupca do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl dyplomowy 
naszej Mieszkanki Julii Duchniewicz (Łach). Pasażerowie pod 
opieką pracowników Centrum Kultury, Turystyki i  Sportu dotar-
li na miejsce szczęśliwie i mieli jeszcze czas na spacer brzegiem 

morza. Morsy z  jeziora Kraksy korzystając z okazji, zanurzyły się 
– jak się okazało – w  nieco zbyt ciepłym morzu. W Teatrze Mu-
zycznym czekała na nich uczta dla oka i  ucha. “Once on this Is-
land” był bardzo przyjemnym w  odbiorze, pomysłowo wykona-
nym musicalem. Na pierwszym planie w roli Ti Moune podziwiać 
można było świetnie przygotowaną tanecznie, uzdolnioną wo-
kalnie, mieszkankę Biskupca Julię Duchniewicz. Wg. Gazety Wy-
borczej aktorka to przyszła gwiazda scen musicalowych. 

Po spektaklu pasażerowie „Coolturalnego autobusu” spotkali się 
z młodą artystką i osobiście pogratulowali jej sukcesu.

Mecz AZS
Biskupieccy kibice pojechali coolturalnym autobu-
sem na mecz AZS.

7 listopada mieszkańcy Biskupca pojechali do Iławy na mecz In-
dykpolu AZS Olsztyn. W 8. kolejce PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn 
podjął w swojej hali zespół Trefl Gdańsk. Po zaciętym boju olszty-
niacy ulegli przeciwnikowi. Mecz zakończył się wynikiem 0:3 dla 
drużyny z  Gdańska. Olsztyńskich siatkarzy gorąco dopingowali 
pasażerowie Coolturalnego autobusu, który po wakacyjnej prze-
rwie znów ruszył w Polskę. Mimo nieprzychylnego wyniku bisku-
pieccy kibice byli zadowoleni, gdyż prawdziwych sportowych 
emocji nie brakowało. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu 
został Bartłomiej Bołądź (17 pkt.), który otrzymał gratulacje z rąk 
Dyrektora CKTiS Wojciecha Hubacza. Biskupiec był oficjalnym 
partnerem tego meczu.

Stypendia od premiera
Młodzi Mieszkańcy Biskupca otrzymali sty-
pendia od Prezesa Rady Ministrów. 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Pre-
zesa Rady Ministrów odbyła się 28 listopada w  War-
mińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w  Olszty-
nie. Biskupieccy uczniowie znaleźli się w  gronie 219 
uczniów wyróżnionych w  województwie warmińsko-
-mazurskim. Borys Jakub Dajnowski z  Katolickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w  Bi-
skupcu, Patrycja Milewska i  Korneliusz Paweł Sznar 
z  Technikum w  Zespole Szkół w  Biskupcu oraz Woj-
ciech Nosek z  Liceum Ogólnokształcącego im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w  Biskupcu będą otrzymywać 
300 zł miesięcznie, w nagrodę za bardzo dobre wyniki 
w nauce i inne osiągnięcia. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dzien-
nej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypen-
dium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróż-
nieniem, uzyskując przy tym najwyższą w  danej szkole średnią 

ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 
dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozo-
stałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 13 grudnia 
burmistrz Biskupca osobiście pogratulował stypendystom pod-
czas Sesji Rady Miejskiej.
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Gala Talentów
W Biskupcu podczas Gali Biskupieckich Talentów przyznano stypendia artystyczne.

Gala Biskupieckie Talenty z  okazji Dnia Edukacji 
Narodowej odbyła się 13 października w  Bisku-
pieckim Domu Kultury. Pierwsza część uroczy-
stości dedykowania była Nauczycielom i Pracow-
nikom Oświaty. Burmistrz Biskupca podziękował 
za ich pełną zaangażowania pracę oraz wręczył 
specjalne nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się dyrektorzy publicznych placówek oświato-
wych: Bożena Lasocka – Dyrektor SP3 w  Biskup-
cu, Urszula Dziąba – Dyrektor SP w  Kobułtach, 
Agnieszka Łokuciejewska – Dyrektor SP2 w  Bi-
skupcu, Małgorzata Żokowska – Dyrektor SP 
w Czerwonce. Nauczyciele publicznych placówek 
oświatowych: Krystian Bielak (SP3), Andrzej Prze-
radzki (SP3), Jolanta Okuniewska (SP3), Iwona 
Ochnio (SP Kobułty), Marzena Kowsz (SP Kobuł-
ty), Bożena Hekman (Przedszkole nr 5), Marta 
Pawłowska (SP2), Jolanta Ponikowska (Przedszko-
le nr 5), Marzanna Dudzińska (SP2), Bogumiła 
Brodzik (SP Czerwonka). Pracownicy administracji i obsługi: Jaro-
sław Rutkowski (SP3), Ewelina Cicha (SP Kobułty), Iwona Witczak 
(SP2), Joanna Banach (SP2), Bożena Grabowska (SP Czerwonka). 

Wyróżnieni zostali również zasłużeni, ale wciąż aktywnie uczest-
niczący w  życiu naszego miasta emerytowani pedagodzy: Elż-
bieta Tomaszewska-Król, Barbara Czechowska, Wanda Biernacka, 

Wiesława Balcerzak i Edward Kluczenko. Natomiast 
zarządzający szkołami i  przedszkolami niepublicz-
nymi otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowa-
nia za współpracę. Następnie przed publicznością 
wystąpiło 3 niezwykle utalentowanych młodych 
artystów z  gminy Biskupiec. Oliwia Ciechacka za-
chwyciła śpiewem, Adrianna Wasilewska artyzmem 
na płótnie, a  Jowita Kapuścińska przepiękną gita-
rową nutą. Laureatki Gali wykazały się ogromnym 
talentem, a  na rozwijanie swoich pasji otrzymały 
stypendium w wysokości 3 600 zł. Serdeczne życze-
nia do wszystkich nauczycieli i pracowników oświa-
ty, a także wyrazy uznania do młodych mieszkanek 
kierowali Goście uroczystości Posłowie na Sejm RP: 
Urszula Pasławska i Paweł Papke. Galę Biskupieckie 
Talenty uświetnił występ byłych stypendystów arty-
stycznych: Norberta Awłasewicza oraz Piotra Gańko, 
którzy opowiedzieli o rozwijaniu swoich pasji.
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Mikołajki w Biskupcu
Święty Mikołaj zawitał także do Biskupca. 

6 grudnia to czas Mikołajek, czyli pierwszego spotkania z Miko-
łajem. Taką okazję miały biskupieckie przedszkolaki. Na początek 

seans filmowy w BDK opowiadający o pierwszej gwiazdce, a na-
stępnie wizyta “Brodatego” w  towarzystwie Śnieżynki. Ponadto 
Święty Mikołaj spacerował po centrum miasta, aby i tam poczę-
stować grzeczne dzieci słodkimi upominkami. Już teraz pozosta-
ło tylko odliczać dni do Świąt Bożego Narodzenia i ponownego 
spotkania z Mikołajem.

Kręgi Wsparcia
Mikołajkowe spotkanie w Borkach Wielkich.

6 grudnia odbyło się miłe spotkanie w  ramach „Kręgów Wspar-
cia” oraz asystentury. Gośćmi specjalnymi była Grupa dzieci ze 

świetlicy w Borkach Wielkich wraz z opiekunem Anną Wierzbic-
ką oraz sołtys sołectwa Bogumiłą Pstrągowską. Wspólna zabawa, 
prezenty i  świąteczna fotobudka przyniosły uczestnikom wiele 
uśmiechu i  radości. Najważniejszą częścią było przygotowanie 
kartek świątecznych, które zostały przekazane dla osób samot-
nych i potrzebujących wsparcia.

Wizyta z SP Czerwonka
Młodzież ze Szkoły Podstawowej w  Czerwonce 
odwiedziła Burmistrza. 

Kolejni młodzi ludzie odwiedzili Burmistrza i Urząd Miejski. 
6  grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w  Czerwonce wraz 

z  wychowawcą i  jednocześnie Przewodniczącą Rady Miejskiej, 
zawitali do Biskupca. Podczas spotkania młodzież przygotowała 
do naszego włodarza wiele ciekawych pytań, na które nie łatwo 
było odpowiedzieć. – To, że młodzi ludzie interesują się naszą 
gminą, jej wydatkami, inwestycjami czy też problemami z jakimi 
się boryka sprawia, że wierzę, że jej przyszłość jest w dobrych rę-
kach. Dziękuję za tak miłe spotkanie!- mówił Kamil Kozłowski.
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75 lat Szkoły nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu świętowała piękny jubileusz 75-lecia istnienia swojej placówki.

25 listopada „Dwójka” świętowała 75-lecie swojego istnienia. 
Z  tej okazji w  sali gimnastycznej placówki odbył się uroczysty 
apel, w którym udział wzięli byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele 
oraz pracownicy szkoły, uczniowie, absolwenci oraz wielu zapro-
szonych gości. W trakcie uroczystości nie zabrakło pięknych wy-
stępów artystycznych uczniów, a także absolwentki szkoły Anny 
Łokuciejewskiej. Jubileusz był także okazją do wręczenia podzię-
kowań wszystkim osobom, które budowały historię placówki. 

Nie zabrakło także serdecznych życzeń i słów uznania od zebra-
nych na sali gości i przyjaciół szkoły. Zwieńczeniem świętowania 
była prezentacja filmu z archiwalnymi zdjęciami i wspomnienia-
mi ważnych wydarzeń. 

W  dalszej części obchodów jubileuszu szkoły wszyscy zgroma-
dzeni mogli zwiedzać szkołę i zapoznać się z kronikami. Towarzy-
skim spotkaniom i serdecznym rozmowom nie było końca.

Działania wolontariuszy
Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 3 zapre-
zentowali Burmistrzowi działania szkolnego 
koła wolontariatu.

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza – święto wszystkich osób oraz organizacji za-
angażowanych społecznie w  pracę na rzecz innych. Z  tej 
okazji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego 
w  Biskupcu zorganizowali specjalne spotkanie, na którym 
zaprezentowali szereg zadań i  działań, które udało im się 
zrealizować. Projekty wolontariatu szkolnego to działania, 
które aktywizują uczniów, promują spędzanie czasu w poży-
teczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na 
potrzeby środowiska lokalnego. W  spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski oraz Sekretarz 
Gminy Magdalena Karpińska. 

Czysta woda – zdrowia doda
Uczniowie SP w Kobułtach wzięli udział w projekcie promującym zdrowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w  Kobułtach 
czynnie uczestniczyli w  projekcie pn. „Czysta woda – zdrowia 
doda”, który wraz z  Kuratorium Oświaty zorganizował Warmiń-
sko-Mazurski Narodowy Fundusz Zdrowia. Głównym celem pro-
jektu była promocja zdrowia, ograniczenie ilości spożywanego 
cukru oraz zastąpienie napojów słodzonych – czystą, zdrową 
wodą. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się, że słodkie przeką-
ski, zwolnienia z  zajęć wychowania fizycznego i  długie godziny 
przed komputerem mogą negatywnie wpłynąć na organizm. 
Wszyscy jednak wiemy, jak ważny jest zdrowy styl życia i warto 
dbać o swoje zdrowie. Podsumowanie działań odbyło się na uro-
czystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w czasie któ-
rej dyrektor szkoły – Urszula Dziąba odebrała podziękowania dla 
szkoły, nauczycieli i uczniów aktywnie włączających się w realiza-
cję tego projektu.
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Akcja Movember
Szpital Powiatowy włączył się w  międzynarodową 
akcję Movember. 

15 listopada w Szpitalu Powiatowym w Biskupcu odbyła się ak-
cja w  ramach Movember – Międzynarodowego Miesiąca Walki 
z Męskim Rakiem. Akcja potocznie nazywana jest “Wąsopadem”. 
Celem kampanii Movember jest zmiana oblicza męskiego zdro-
wia, natomiast wąsy, które przez twórców zostały ustanowione 
symbolem kampanii, mają ową zmianę oblicza komunikować. 
Podczas spotkania rozmawiano o profilaktyce chorób nowotwo-
rowych, przede wszystkim o metodach wykrywania raka prosta-
ty i  jąder oraz wpływie stylu życia na zdrowie i życie. Kampania 
miała na celu oczywiście aspekt profilaktyczny, ale także społecz-
ny i  psychologiczny, bowiem o  tym nowotworze mówi się zde-
cydowanie za mało. W  związku z  powyższym do akcji włączyli 
się przedstawiciele samorządu, m.in. Marcin Kuchciński – Wice-
marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Abako Starosta 
Olsztyński, Radni powiatowi i miejscy oraz przedstawiciele służb 

mundurowych, a także lekarze. Panowie poddali się profilaktycz-
nym badaniom, aby dać dobry przykład pozostałym mężczy-
znom z Gminy Biskupiec. 

Biskupiecki szpital wyróżniony
Szpital Powiatowy w  Biskupcu został jedną z  naj-
lepszych placówek w województwie!

Do tegorocznego plebiscytu medycznego Hipokrates 2022 czy-
telnicy Gazety Olsztyńskiej zgłosili znakomitych specjalistów. 
Wśród nominowanych znaleźli się m.in. lekarze rodzinni i pedia-
trzy, stomatolodzy, chirurdzy, fizjoterapeuci, pielęgniarki i  po-
łożne. Patronem plebiscytu był Narodowy Fundusz Zdrowia, 
a  patronem ogólnopolskiej gali Ministerstwo Zdrowia. Szpital 
Powiatowy im. Jana Mikulicza w  Biskupcu wraz ze swoją kadrą, 

także został nominowany. Nie od dziś nasza placówka ma naj-
lepszy sprzęt, najlepszy personel medyczny i  najlepsze warun-
ki dla pacjentów, dlatego też został doceniony przez samych 
mieszkańców Warmii i  Mazur. W  plebiscycie Hipokrates 2022 
Gazeta Olsztyńska, nasz szpital zajął 2 miejsce w województwie, 
ustępując jedynie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistyczne-
mu w  Olsztynie. Ponadto statuetki otrzymali też, jako najlepsi 

w  regionie i  powiecie, lekarze specjaliści i  pielęgniarka roku. 
W  kategorii: Ortopeda roku na Warmii i  Mazurach i  2 miejsce 
w kraju otrzymał lek. med. Jan Mikulski, lekarz specjalista w Od-
dziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Ginekologiem roku na Warmii i Mazurach i 6 miejsce w kraju zajął 
dr n. med. Leszek Frąckowiak – zastępca koordynatora Oddziału 
Ginekologiczno – Położniczego. W  kategorii: Pielęgniarka roku 
w  powiecie olsztyńskim zwyciężyła mgr Katarzyna Kosuda-Ka-
sprzak, Pielęgniarka Naczelna.

Podczas Sesji Rady Miejskiej, 13 grudnia burmistrz osobiście zło-
żył na ręce Pani Dyrektor szpitala serdeczne gratulacje.

Ćwiczenia WOT
W Biskupcu odbyły się ćwiczenia na 
wypadek sytuacji kryzysowej.

W czwartek 24 listopada przy Urzędzie Miej-
skim odbyły się ćwiczenia na wypadek wystą-
pienia sytuacji kryzysowej w  zasilaniu ener-
getycznym. Wojska Obrony Terytorialnej wraz 
z  przedstawicielami pogotowia energetycz-
nego przeprowadzili próbę przepięcia źródła 
zasilania Urzędu na kontenerową elektrownię 
polową KEP 900. Ćwiczenia przebiegły pomyśl-
nie, a nad wszystkim czuwały m.in. Straż Pożar-
na, przedstawiciele OSP i Policja.
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Wizyta w Brukseli 
Burmistrz Biskupca uczestniczył w spotkaniu Miast 
Cittaslow w Brukseli. 

Podsumowanie Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast 
Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się 
w  Brukseli w  Domu Polski Wschodniej. Program ten jest inte-
gralną częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
Mazury na lata 2017-2023, w  ramach którego miasteczka Citta-
slow Warmii i  Mazur wykorzystały ponad 50 mln euro. Podczas 
spotkania zaprezentowano fotografie wykonanych inwestycji 
w poszczególnych miastach. W ten sposób pokazano, jak wiele – 
dzięki przynależności do sieci miast Cittaslow udało się zmienić. 
Wizyta była również okazją do negocjacji wysokości budżetu na 
przyszły okres. W programie tym są zadania niezwykle ważne dla 
naszego regionu, jak rewitalizacja czy odnawialne źródła energii. 
Korzystając z obecności w Brukseli, burmistrz Biskupca wspólnie 
z samorządowcami odbył spotkanie z polskim dyplomatą, repre-
zentantem naszej placówki zagranicznej tj. polskiego przedsta-
wicielstwa przy Parlamencie Europejskim. Ponadto niezwykle 

ważnym i  konstruktywnym było także spotkanie z  Europosłem 
Krzysztofem Hetmanem, podczas którego włodarze zasygnali-
zowali problemy polskich samorządowców z opłatami za ciepło, 
prąd oraz oczekiwania i potrzeby samorządów w zakresie środ-
ków z przyszłego opracowania unijnego.

Kongres Przyszłości
Burmistrz Biskupca był prelegentem na tegorocznym Kongresie Przyszłości. 

24 listopada w Olsztynie odbył się VI Kongres Przyszłości. To naj-
większy i najbardziej opiniotwórczy event na Warmii i Mazurach 
i największa w Polsce północno-wschodniej platforma wymiany 
doświadczeń i  wiedzy między nauką, biznesem i  samorządem. 
Szeroka rozpiętość tematów poruszanych w  trakcie Kongresu 
Przyszłości umożliwia dyskusję społeczną, samorządową i  biz-
nesową, prezentację najlepszych praktyk rozwojowych, stwarza 
warunki do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania 
dotyczące kierunków rozwoju regionu. Burmistrz Biskupca Kamil 
Kozłowski wystąpił w roli prelegenta w panelu dot. Tradycji w no-
woczesności. Dobrych przykładów poszanowania i  zachowania 
tradycji, historii, tożsamości w naszym mieście nie brakuje więc 
było o  czym opowiadać. Ponadto słuchaczom zaprezentowano 
także nasz nowy film promocyjny, który wzbudził zainteresowa-
nie pozostałych wójtów, burmistrzów i słuchaczy.

Z wizytą w Rzgowie
Z okazji 15-lecia Sieci Miast Cittaslow w Rzgowie zorganizowano Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych.

W tym roku Krajowa Sieć Miast Cittaslow obchodziła 15-lecie. 
Z  tej okazji w  Rzgowie zorganizowano Przegląd Kapel i  Zespo-
łów Ludowych. Nasze miasto reprezentowała Warmińska Kuźnia 
z  Czerwonki. Śpiewając utwory warmińskie i  kurpiowskie prze-
platane dodatkowo wesołym słowem, oczarowali publiczność. 

Na scenie zaprezentowały się także zespoły z Sianowa, Rynu, No-
wego Miasta Lubawskiego, Barczewa, Olecka, Sieciemina i oczy-
wiście Rzgowa. 

Przegląd zakończyła wspólna biesiada pełna śpiewu i tańca.
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Święto Niepodległości
11 listopada w  Biskupcu odbyła się uroczystość 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Niepodległość, jedno słowo a znaczące tak wiele – ludzie, histo-
ria, wojna, wolność. Od 1918 roku Polska ponownie widnieje na 
mapach Europy. Tym, którzy walczyli za nas i dzięki którym dziś 
żyjemy w wolnym i niepodległym kraju co roku oddajemy hołd 
i  szacunek. Dokładnie tak było 11 listopada w  Biskupcu. Uro-
czyste obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła 
msza św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. Następ-
nie w towarzystwie pocztów sztandarowych, delegacje samorzą-
du, szkół, placówek i organizacji z terenu miasta złożyły symbo-
liczne kwiaty przy pomnikach. Tradycją tego dnia jest również 
złożenie przyrzeczeń harcerskich przez nowo przyjętych druhów. 
W centrum miasta słychać było także polskie pieśni patriotyczne, 
które jak zawsze przygotował Chór Innamorati. Po części oficjal-
nej w Biskupieckim Domu Kultury odbyły się występy laureatów 
XIV Międzyszkolnego Konkursu Pieśni i Piosenek Patriotycznych. 

Głównym organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Orła Białego w Biskupcu. Na pięknie udekorowanej i oświe-
tlonej scenie w  barwach polskości, zaprezentowali się najlepsi 
młodzi wokaliści z naszej gminy.

O niepodległości 
w przedszkolu
Przedszkole Jacek i  Agatka celebrowało kolejną 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Przedszkolaki z „Jacka i  Agatki” uczcili 104. rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, jedną z najważniejszych dat w pol-
skiej historii. Na uroczystość pełną pieśni, wierszy i  głębokich 
wzruszeń dzieci zaprosiły burmistrza Biskupca. Była to bardzo 
pouczająca lekcja historii dla wszystkich. 

Pielęgnowanie patriotyzmu od najmłodszych lat jest niezwykle 
istotne. To wspaniałe, że nasi nauczyciele o tym pamiętają!

Koncert utworów patriotycznych
20 października w  Biskupieckim Domu Kultury 
odbył się wyjątkowy koncert. 

Na scenie Biskupieckiego Domu Kultury zabrzmiały najpiękniej-
sze pieśni patriotyczne oraz poezja polska. Podczas koncertu 
usłyszeliśmy utwory w  wykonaniu Chóru Innamoratii oraz uta-
lentowanych uczennic szkół podstawowych: Amelii Heichel, Julii 
Kotwasińskiej i Klaudii Węgielewskiej. Następnie utwory poetyc-
kie zaprezentowały aktorki Teatru Amatorskiego „Na Przekór”: 
Magdalena Kryszpin, Ewa Kozioł, Sylwia Iwańska, Magdalena Ro-
icka i Bogumiła Kacprzycka. Występy dostarczyły zebranym nie-
samowitych emocji i przypomniały o pięknej i wyjątkowej poezji 
polskiej, a także o pieśniach, które są w sercu każdego Polaka. 
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Chopinada w BDK
12 listopada na scenie Biskupieckiego Domu Kultu-
ry zaprezentowali się młodzi artyści.

Koncert muzyki klasycznej był doskonałą okazją do uczczenia 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sobotni wie-
czór rozpoczął się występem „Warmińskiej Kuźni”, która zapre-
zentowała publiczności pieśń patriotyczną. Następnie wszyscy 
odśpiewali hymn państwowy. Bogaty repertuar twórczości naj-
wybitniejszych kompozytorów polskiej i  światowej muzyki kla-
sycznej przedstawiła utalentowana młodzież: Jan Kwiatkowski, 

Paulina Borzymowska oraz Miłosz Koślak. Bogaty repertuar 
twórczości najwybitniejszych muzyków z  całego świata prze-
niósł uczestników koncertu w  niezwykłą podróż muzyczną. Ca-
łość przepleciona była wzruszającymi pieśniami patriotycznymi 
w  wykonaniu Klaudii Węgielewskiej i  Pauliny Borzymowskiej. 
Czwarta edycja „Chopinady” zgromadziła liczną widownię i  po-
kazała, że organizacja koncertów tego rodzaju muzyki na żywo 
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Organizato-
rem wydarzenia było Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne 
„Warmińska Kuźnia”.

Promesy dla MDP
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały fun-
dusze na zakup sprzętu.

8 listopada w Biskupieckim Domu Kultury odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z  powiatu olsz-
tyńskiego i  jedna z powiatu bartoszyckiego otrzymały promesy 
na zakup sprzętu i umundurowania z rąk Iwony Arent – Posłan-
ki na Sejm, Błażeja Pobożego – Podsekretarza Stanu w  MSWiA, 
Artura Chojeckiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz 
nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego – Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Olsztynie. Dofinansowanie uzyskały aż 33 drużyny, 
z  czego 2 trafiły do MDP z  Biskupca oraz Kobułt. Podczas uro-
czystości Podsekretarz Stanu wręczył także specjalną nagrodę 
dziewczynkom MDP z Bisztynka, które uratowały życie ludzkie.

Projekty uczniowskie 
Aktywni Uczniowie klas 4-7 z „Korczaka” opowiada-
li o projektach uczniowskich.

3 listopada w  Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w  Biskupcu odbyło się spotkanie podsumowujące 
pracę uczniów w  ramach realizowanych projektów. Pierwszy 
z  nich “Nasze cuda” opisuje piękno Biskupca i  okolic. W  ramach 
projektu uczniowie stworzyli ulotkę i filmik pokazujący ciekawe 
miejsca w naszej gminie. Adresatem ulotki jest przede wszystkim 
młody turysta. Zarówno ulotkę, jak i  filmik tworzyli uczniowie: 
Maria Socha, Zofia Nowakowska, Wiktor Kaliszewski, Wiktor Ry-
del. Opiekunem projektu była pani Anna Rydel. 

Drugi projekt „Z życia szkoły – Szkoła w  obiektywie” polegał na 
stworzeniu filmu przedstawiającego 38 wydarzeń organizowa-
nych w  placówce w  roku szkolnym 2021/2022. Każde zostało 
nagrane i  sfotografowane przez uczestników projektu: Julię Ko-
twasińską, Kacpra Kopyść, Wojciecha Tańskiego, Marcela Freitag, 
Mateusza Romańskiego. Opiekunem projektu był pan Jarosław 

Witka. Uczniowie w ramach projektów dysponowali kwotą 1500 
zł, która musiała im wystarczyć na zrealizowanie zadania. Sami 
również koordynowali pracę, zbierali materiał potrzebny do wy-
konania produktu finalnego. Nauczyciel w  tych projektach był 
mentorem i tylko przyglądał się pracy uczniów.
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Piosenki i Pieśni Patriotyczne
W SP nr 3 odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Za nami XIV Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycz-
nej organizowany przez SP 3. Do konkursu zgłosili się soliści ze 
szkół oraz przedszkoli z  terenu Gminy Biskupiec. Niezmiennie 
celem konkursu jest rozwijanie i  kształtowanie postaw patrio-
tycznych. Stopień przygotowania młodych wokalistów był na 
tyle wysoki, że wyłonienie laureatów konkursu nie było łatwym 
zadaniem dla oceniającej komisji. W jej składzie znaleźli się: Mag-
dalena Karpińska – Sekretarz Gminy Biskupiec, Barbara Podolak 
– nauczyciel muzyki, Robert Tokarski – Dyrektor CKB w Barczewie 
oraz Edward Kluczenko – nauczyciel muzyki. Laureci konkursu 
zaprezentowali się ponownie podczas obchodów Narodowe-
go Święta Niepodległości 11 listopada w  Biskupieckim Domu 
Kultury. Wyniki XIV Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej: 

Kat. 4-6 lat: I miejsce Julia Łowejko, I miejsce Michalina Hubacz, 
II miejsce Filip Mazurek, II miejsce Emilia Porczyńska, III miejsce 
Zuzanna Perzanowska. 

Kat. 7-9 lat: I  miejsce Małgorzata Ciechacka, II miejsce Zuzanna 
Mazurek, III miejsce Maria Król, III miejsce Remigiusz Rogoziński. 

Kat. 10-12 lat: I miejsce Maja Sarnowska, II miejsce Aleksandra Le-
nart, II miejsce Amelia Heichel, III miejsce Maja Sobczuk. 

Kat. 13-15 lat: I miejsce Kaja Paczuska, II miejsce Mikołaj Bazis-
-Markuszewski, III miejsce Klaudia Węgielewska.

Policyjny Beniuś
Biskupiecki Smerf został oficjalnie nazwany.

Podczas rodzinne-
go pikniku w maju, 
Komisariat Po-
licji w  Biskupcu 
ogłosił konkurs 
na najfajniejsze 
imię dla rzeźby 
Smerfa stojącego 
na terenie jed-
nostki. Dzieciaczki 
zaskoczyły orga-
nizatorów swoją 
p o m y s ł o w o ś c i ą 
i  wyobraźnią. Jury 
przypadło do gu-
stu jedno szczegól-
ne imię – Beniuś, 
autorstwa 3-letniej 
Gosi Gurynowicz 
z  Przedszkola Sa-
morządowego nr 5 
w  Biskupcu. W  śro-
dę 26 października 

Komendant Komisariatu Policji w  Biskupcu Marcin Cydzik wraz 
z  Sekretarz Gminy Magdaleną Karpińską wręczyli laureatce na-
grodę. Pozostałym przedszkolakom wręczono także breloczki 
z  wizerunkiem Beniusia oraz kolorowanki. Dzieci w  podzięko-
waniu za zaproszenie podarowały Komendantowi piękną laurkę 
z wierszykiem. Spotkanie było także okazją do zwiedzenia Komi-
sariatu oraz pokoju małego policjanta.

Węgojski bieg
W Węgoju odbyła się kolejna edycja 
Biegu Niepodległościowego. 

22 października w  Węgoju odbył się IV Bieg 
Niepodległościowy “Biegnij Niepodległa”. 
Uczniowie oraz dzieci z Zespołu Przedszkolne-
go, a także przybyli goście i rodzice przebiegli 
wyznaczone trasy w  duchu polskości i  suwe-
renności. Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne 
medale, a  na zakończenie wydarzenia odbyło 
się wspólne ognisko. Pomimo niekorzystnej 
aury pogodowej frekwencja dopisała, a dzieci 
chętnie rywalizowały o tytuł najlepszego.
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Babskie gadania
Po wakacyjnej przerwie powróciły spotkania 
Babskiego Gadania. 

Pierwsze, odbyło się w  piątek 21 października w  Biskupieckim 
Domu Kultury. Jego hasłem przewodnim było „Z drugiej strony 
filmu – tajemnice ekranu”. Gościem specjalnym wydarzenia był 
wieloletni pracownik Studia Produkcyjnego ORKA Piotr Giżewski, 
który opowiedział zebranym o  tym jak powstaje film, ile pracy 
i zaangażowania wymaga produkcja, a także co jest najważniej-
sze przy tworzeniu materiału. 

Kolejne spotkanie Babskiego Gadania odbyło się 16 listopada 
w Hoteliku Atelier. Poświęcone było pamięci osób z naszego naj-
bliższego otoczenia, których nie ma już wśród nas. Wspominano 
mieszkańców, najbliższych, kolegów, przyjaciół. Rozmawiano 
o  ich życiu, pasjach, dokonaniach. Wspomnienia przeplatane 
były poezją i  muzyką. Całość dopełniła prezentacja w  postaci 
zdjęć i filmów z  rodzinnych archiwów. 7 grudnia odbyło się ko-
lejne spotkanie, tym razem z  gościem specjalnym - Marcinem 
Mellerem - historykiem, dziennikarzem, autorem wielu książek 
i  prezenterem telewizyjnym. Tematem spotkania były najważ-
niejsze aspekty z życia autora. Usłyszeliśmy o szkołach, pracach 
oraz całej ścieżce kariery, która w wielu momentach zaskakiwała. 
Marcin Meller opowiadał również o podróżach po wielu krajach, 
o  zdobytym doświadczeniu, poznaniu wielu sympatycznych lu-
dzi i miłych wspomnieniach. Na zakończenie Burmistrz Biskupca 
Kamil Kozłowski i  Dyrektor CKTiS Wojciech Hubacz przekazali 
Marcinowi Mellerowi specjalne podziękowanie za wspieranie 
biskupieckiego sztabu WOŚP. Przekazywane przez Pana Marcina 
i restaurację We Młynie vouchery na kolację w jego towarzystwie 
zawsze licytowane są za rekordowe sumy. 

Rajdy po gminie
Mieszkańcy Biskupca i  okolic spacerowali i  podró-
żowali po naszej gminie. 

25 września z  Biskupca wyruszył rajd rowerowy pod przewod-
nictwem Krzysztofa Kowalskiego. Grupa miłośników jazdy na 
dwóch kółkach najpierw skierowała się w stronę Rukławek, Nas 
i  dalej do Kierzbunia. Tam odwiedzili Piknik Kawaleryjski orga-
nizowany przez Stadninę Koni Kierzbuń. Następnie wyruszyli 
w  drogę powrotną do Biskupca, odwiedzając jeszcze Rasząg 
i  Rzeck. Rajd zakończyło wspólne ognisko. W  trakcie rajdu nie 
zabrakło również malowniczych krajobrazów i  oczywiście cie-
kawych opowieści przewodnika. Wydarzenie odbyło się w  ra-
mach Tygodnia Cittaslow, a  uczestnicy rajdu otrzymali drobne 
upominki z  charakterystycznym pomarańczowym ślimakiem. 
Kolejny, Październikowy Rajd Rowerowy odbył się w niedzielę 9 
października. Miłośnicy dwóch kółek pojechali trasą: Biskupiec - 
Stryjewo - Bęsia - Węgój - Łabuchy - Gęsikowo. Podczas wyprawy 

nie zabrakło ogniska i  kiełbasek. Rajd poprowadził niezawodny 
przewodnik CKTiS Krzysztof Kowalski. Pierwszy rajd pieszy odbył 
się 26 listopada. Piechurzy wędrowali śladem pomników przy-
rody. Było rodzinnie, wesoło i  z pewnością historycznie! Kolej-
na wędrówka – Mikołajkowa, odbyła się 11 grudnia. Uczestnicy 
pokonali ok. 10 km trasę z Biskupca do Janowej Góry, Gęsikowa 
i  Sadłowa. Oczywiście nie zabrakło elementów mikołajkowych 
i świątecznego nastroju. 
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Kolejni stypendyści
Fundacja Funduszu Ziemi Olsztyńskiej przyznała kolejne stypendia!

29 września w  Biskupieckim Domu Kultury odbyła się Gala Sty-
pendialna Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej. Fundacja już 
od 20 lat wspiera młodych, zdolnych mieszkańców powiatu za 
pomocą programu stypendialnego. Podczas gali w  Biskupiec-
kim Domu Kultury, najlepsi absolwenci szkół podstawowych, 
absolwenci i  uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów 
dziennych otrzymali stypendia na ten rok szkolny. Czeki trafiły 
do 84 mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Wśród wyróżnionych 
było 10 mieszkańców Gminy Biskupiec: Oliwia Ciechacka, Agata 
Szewczak, Olga Sieruta, Dominika Kierzkowska, Arkadiusz Żabiń-
ski, Agata Studenna, Michał Maciesza, Julia Jeziorek, Jan Zastryż-
ny i Borys Dajnowski. Jubileuszowa Gala była również okazją do 
wręczenia pamiątkowych statuetek w  kształcie sowy wszystkim 
sponsorom, mecenasom, przyjaciołom wspierających Fundację.

Sukces w Grecji
Studio Wokalne Sukces zdobyło Grand Prix.

Zespół Wokalny „Sukces” zdobył najwyższe laury na Międzyna-
rodowym Festiwalu Piosenki i  Tańca „Korona Orfeusza” w  Gre-
cji. Podczas Festiwalu prezentowali się artyści z  Polski, Bułgarii, 
Kazachstanu, Grecji, Anglii i  Ukrainy. Wspólny wysiłek młodych 
wokalistów z Biskupca, Kętrzyna, Mrągowa oraz ich kierowników 
artystycznych Agaty Dowhań i Mariusza Garnowskiego pozwolił 
osiągnąć wspaniałe wyróżnienie. Dzięki zdobytej nagrodzie Ze-
spół „Sukces” ma możliwość zaprezentowania swoich talentów 
w słonecznej Italii. Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie Ministra
Mieszkaniec Biskupca Piotr Gaj otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w  Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody święta na-
uczycieli i  pracowników oświaty. Podczas uroczystości minister 
Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale 
KEN, nagrody oraz tytuły Profesora Oświaty. Jednym z docenio-
nych pedagogów został nasz mieszkaniec Piotr Gaj, nauczyciel 
Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-
-Wychowawczego w  Kruzach. Nagroda jest wyrazem uznania 
za pracę pana Piotra z  dziećmi i  młodzieżą z  niepełnosprawno-
ściami, przed którymi jako trener Klubu Tęcza Kruzy otwiera ho-
ryzonty i  stwarza możliwości do odnoszenia sukcesów na skalę 
ogólnopolską, jak również światową. Ogromnie się cieszymy, że 
ta ciężka i pełna pasji działalność Pana Piotra została zauważona 
i doceniona. 
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UEFA w Biskupcu
Na biskupieckim stadionie odbyły się rozgrywki 
w ramach UEFA WU15. 

W dniach 3-9 października Reprezentacja Polski Kobiet do lat 15 
wzięła udział w międzynarodowym turnieju „UEFA WU-15 DEVE-
LOPMENT 2022”. Rozgrywki odbywały się na Stadionie Miejskim 
im. Andrzeja Biedrzyckiego w  Biskupcu oraz w  Kętrzynie. Na 
pierwszym spotkaniu w naszym mieście, 4 października zmierzy-
ły się drużyny z Islandii i Turcji. Reprezentacja Islandii wygrała 5:2 

z reprezentacją Turcji. Następnie, 6 października na biskupieckim 
stadionie walkę stoczyła reprezentacja Polski z  Islandią. Biało-
-czerwone pokonały rywalki 6:3. Ostatnie spotkanie, 9 paździer-
nika rozpaliło prawdziwe sportowe emocje. Stadion wypełnił się 
po brzegi, a wszędzie słychać było śpiew POLSKA! Po takim do-
pingu wynik nie mógł być inny! Polki wygrały z Turcją 7:0. To był 
piękny mecz i najlepsi kibice. Biskupiecki stadion zaliczył udany 
debiut na międzynarodowym turnieju UEFA, a  więc pozostało 
tylko czekać na kolejne tak emocjonujące i prestiżowe rozgrywki 
w naszym mieście!

Sportowy piknik
Piknik w Raszągu pt. „Żyj zdrowo wyglądaj Tęczowo”.

8 października w Raszągu odbył się piknik dla całych rodzin, któ-
rego organizatorami byli: Biskupiecki Kub Sportowy „Tęcza” oraz 
Lasy Państwowe. Wydarzenie rozpoczęła wspólna rozgrzewka 
z  Morsami z  jeziora Kraksy. Biskupieckie Morsy przekazały rów-
nież młodym sportowcom kilka praktycznych wskazówek i  za-
sad bezpieczeństwa dotyczących lodowatych kąpieli. Następ-
nie kilku śmiałków zanurzyło się wspólnie z morsami w jeziorze 
Rasząg. Młodzi piłkarze pobiegli w biegu „Tęczowca”. Rozegrany 
został także mecz piłki nożnej Rodzice kontra Trenerzy. Ostat-
nim akcentem pikniku było wspólne zasadzenie 3 brzózek, które 
zyskały kolorową nazwę „Tęczusie”. Oprócz zdrowego ruchu na 
świeżym powietrzu organizatorzy zadbali także o ciepły posiłek. 
Na zakończenie Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski oraz Dyrek-
tor CKTiS Wojciech Hubacz wręczyli puchary najlepszym biega-
czom oraz pamiątkowe medale wszystkim uczestnikom.

Turniej Brydża
40 par z całej Polski wzięło udział w turniej brydża 
w Restauracji Stara Kaflarnia. 

Po dwuletniej przerwie w  Biskupcu ponownie spotkali się mi-
łośnicy brydża sportowego, by powalczyć o  puchar Burmistrza 
Biskupca. Zawody były także I  Memoriałem Andrzeja Olczaka – 
organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Brydża Sportowego, któ-
ry wspólnie z małżonką Ewą stworzył to znane i  lubiane na całą 
Polskę wydarzenie. Jak mówią sami uczestnicy, turniej przyciąga 
nie tylko poziomem, ale i przede wszystkim atmosferą. 

Podczas turnieju gracze mieli możliwość pokazania swoich umie-
jętności, gdyż brydż sportowy minimalizuje element przypadko-
wości związany z  rozkładem kart i  daje szansę uczestnikom na 
popis swojego potencjału. Przez długie godziny trwała karciana 
walka o  puchar Burmistrza Biskupca, w  czasie której znalezio-
no także czas na rozmowy, analizy i  dyskusje brydżowe. W  tym 
roku zwyciężył duet z  Olsztyna: Zbigniew Rogowski i  Roman 

Kierznowski. Drugie miejsce zajęli: Jarosław Rosiak i  Ryszard Pi-
chla z Pisza, a trzecie: Dominik Głowacki i Adam Karczmarz z Cie-
chanowa. Nagrodę dodatkową Najlepsza Para Gminy Biskupiec 
wywalczył duet: Piotr Garbal i Robert Ostapczuk. 
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Laptopy PGR
Laptopy z programu Granty PGR trafiły już do mieszkańców gminy.

Gmina Biskupiec zakupiła sprzęt o wartości ponad 1 mln złotych. 
Nowe laptopy otrzymało aż 492 uczniów pozytywnie zweryfiko-
wanych do otrzymania sprzętu. Każdy odbiór laptopów przez 
uprawnione osoby był poprzedzony zawarciem umowy darowi-
zny z  rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub uczniem (jeśli 
jest pełnoletni). Przekazywany sprzęt przechodzi na własność, 
jednakże zgodnie z  regulaminem konkursu przez 2 lata osoba, 
która otrzymała laptop zobligowana jest do składania oświad-
czenia, że nadal posiada sprzęt, że jest on utrzymywany w nale-
żytym stanie technicznym oraz użytkowany zgodnie z założenia-
mi projektu. Oświadczenie takie składa się do tutejszego Urzędu. 
Zapisy regulaminu umożliwią także osobom upoważnionym 
kontrolę w miejscu użytkowania sprzętu.

Wystawa psów myśliwskich
Najpiękniejsze rasy myśliwskie w Biskupcu. 

9 października w  Amfiteatrze Miejskim, podziwiać można było 
najpiękniejsze rasy psów myśliwskich z całej Polski, gdyż odbyła 
się tu Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich! Posokowiec bawarski, 
owczarek szetlandzki, beagle, jamniki, cocker spaniel i wiele, wie-
le innych ras. Psiaki skradły serca nie tylko komisji konkursowej, 
ale przede wszystkim osobom odwiedzającym wystawę. Prze-
piękne, wyszkolone i  wyjątkowe czworonogi rozczulały i  wzbu-
dzały wielki podziw. Podczas wystawy oceniano psiaki w różnych 
kategoriach wiekowych. Tym najlepszym organizatorzy – Zwią-
zek Kynologiczny w  Polsce oraz Burmistrz Biskupca wręczyli 
nagrody. W najważniejszej kategorii Best in Show zwyciężył Po-
sokowiec Bawarski, którego opiekunem była P. Aleksandra Giza 
z Bojano koło Gdyni. 

Spotkanie z przedsiębiorcami
Biskupieccy przedsiębiorcy na kolejnym spotkaniu 
z władzami miasta.

17 października odbyło się spotkanie Burmistrza Biskupca 
z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy Biskupiec. Spotkania 
z  lokalnymi przedsiębiorcami na stałe wpisały się już w  kalen-
darz gminnych wydarzeń. Wszystko po to, by współpraca na li-
nii samorząd-prywatny biznes przekładała się na rozwój miasta 
i gminy. Jak zawsze podczas wydarzenia poruszone zostały spra-
wy ważne. Rozmawiano o problemach i wyzwaniach, z którymi 
obecnie zmagają się przedsiębiorcy, o cenach energii elektrycz-
nej i rosnącej inflacji. Poruszono również kwestie podejmowania 
inicjatyw na rzecz rozwoju naszych młodych mieszkańców.
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Śladem Łupaszki
Do Biskupca ponownie zawitała kawaleria konna.

W sobotę 24 września kawalerzyści, żołnierze oraz jeźdźcy cy-
wilni wraz z  pasażerami wozów konnych przejechali 50 km tra-
sę wokół jeziora Dadaj. Wielogodzinny rajd konny poświęcony 
był pamięci, płk. Łupaszki, który codziennie przemieszczał się ze 
swoimi kompanami, aby być nieuchwytnym dla wroga. Pierw-
szy postój kawalerzystów odbył się przy Hotelu Słoneczny Brzeg 
w  Rukławkach. Następnie kolumna wyruszyła w  stronę Biskup-
ca. Kawalerzyści w samo południe przejechali ulicami miasta, by 
złożyć kwiaty pod pomnikiem na Placu Wolności. Ostatnim przy-
stankiem rajdu było sołectwo Wilimy. Kolejny dzień rajdu konne-
go Łupaszki odbył się w  Kierzbuniu. Wydarzenie rozpoczęło się 
mszą św. polową w intencji płk. Łupaszki i jego żołnierzy. W pro-
gramie nie zabrakło również ogólnopolskich zawodów Kawale-
ryjskich, pokazów i  widowiskowych inscenizacji oraz spotkania 
z wybitnym polskim historykiem. W trakcie pikniku można było 
zobaczyć wystawę sprzętu wojskowego i broni z okresu II wojny 
światowej. W zawodach kawalerzyści rywalizowali o szablę, którą 
specjalnie na tę okazję ufundował burmistrz Biskupca.

Wystawa malarstwa
Prace Anny Harasim w sali wystawowej BDK. 

7 października w Biskupieckim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Anny Harasim. Autorka mieszka i tworzy na 
Mazurach, ukończyła liceum o profilu plastycznym oraz kurs pro-
jektowania wnętrz. Zajmuje się malarstwem oraz grafiką. Współ-
pracuje z  holenderską galerią stacjonarną, promującą polskich 
artystów. W 2021 r. otrzymała stypendium artystyczne Prezyden-
ta Miasta Ełku. Jest związana z  nieformalną grupą artystyczną: 
Mazurski Artystyczny Kolektyw. Podczas tworzenia swoich prac 
posługuje się własną techniką z  wykorzystaniem farb akrylo-
wych i olejnych. Artystka kreuje obrazy na podstawie przeżytych 
doświadczeń i uczuć.

Wernisaż prac plastycznych
W Biskupieckim Domu Kultury odbył się kolejny 
piękny wernisaż. 

4 listopada w  Biskupieckim Domu Kultury odbył się wernisaż 
prac plastycznych Bożeny Staszak. Tym razem mieliśmy okazję 
podziwiać prace plastyczne mieszkanki naszego miasta. Obrazy 
są wspaniałym nośnikiem emocji. Każdy z uczestników mógł roz-
poznać te emocje, poddać się zadumie, refleksji i podziwiać ich 

piękno. Każdy z obrazów przedstawionych na wernisażu był wy-
jątkowy. Każdy przyciągał wzrok, poruszał, zmuszał do refleksji 
i  reakcji. Po uroczystym otwarciu wystawy goście mieli również 
okazję zamienić kilka zdań z  artystką. Prace można było podzi-
wiać przez cały miesiąc w BDK.

Tydzień Kariery 
Spotkanie informacyjne z  doradcami, pedagoga-
mi, młodzieżą szkolną i osobami bezrobotnymi. 

18 października odbyło się spotkanie informacyjne w  ramach 
Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery. Urząd Pracy oraz 
MOPS przygotowali spotkania z  młodzieżą szkolną, doradcami 
zawodowymi, pedagogami i  osobami bezrobotnymi na terenie 
całego województwa. W  trakcie wydarzenia poruszono waż-
ne tematy dotyczące przede wszystkim zdrowia psychicznego. 
Omówiono także zagadnienia zachowania równowagi między 
pracą, a życiem prywatnym, a  także zaprezentowano zebranym 
usługi i  instrumenty rynku pracy. Celem spotkań w  ramach Ty-
godnia Kariery było uświadomienie uczestnikom jak ważne dla 
każdego człowieka jest dbanie o  zdrowie i  rozwój psychiczny. 
Misją tegorocznego Tygodnia Kariery było również aktywizowa-
nie i inspirowanie otoczenia do zadbania o kondycję psychiczną. 
Zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym nie tracą na ak-
tualności a propagowanie postaw dotyczących ochrony zdrowia 
psychicznego stanowi jedno z wyzwań współczesności.
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Łąka w Biesówku
W Biesówku powstała łąka kwietna. 

Koło Gospodyń Wiejskich Przystań Biesówko zrealizowało zada-
nie pt. „Utworzenie łąki kwietnej” na terenie zrekultywowanego 
starego wyrobiska. Prace odbyły się w sobotę 24 września, a  jej 
efekty będą w pełni widoczne wiosną przyszłego roku. Zadanie 

zrealizowane było w  ramach dofinansowania z  Działaj Lokalnie, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w  Polsce 
oraz ośrodek Działaj lokalnie LGD Południowa Warmia dofinan-
sowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Gofry z Lipowa
KGW w  Lipowie zakończyło realizację projektu 
gofrowo-naleśnikowo. 

W Lipowie odbyły się ostatnie warsztaty kulinarne w  ramach 
projektu „Gofrowo-naleśnikowe warsztaty kulinarne – rozwój 
i  promocja KGW Lipowo”. Stowarzyszenie na ten cel pozyska-
ło środki z  programu NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 

5 edycja 2022, w kwocie 4 760,00 zł. Celem projektu było zwięk-
szenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie 
sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzy-
staniem dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty integrowały także 
społeczność Lipowa z  mieszkańcami Stryjewa i  Borek Wielkich. 
29 września w świetlicy wiejskiej w Lipowie odbyło się smaczne 
zakończenie projektu. Uczestnicy przygotowali naleśniki i  gofry 
w nietypowej odsłonie. W spotkaniu udział wzięli przedstawicie-
le władz lokalnych Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski oraz Se-
kretarz Gminy Magdalena Karpińska. 

Warsztaty pieczenia
W Borkach Wielkich odbyły się kulinarne warsztaty.

22 września Koło Gospodyń Wiejskich w  Borkach Wielkich zor-
ganizowało warsztaty pieczenia chleba. W  wydarzeniu udział 
wzięły także zaprzyjaźnione koła gospodyń z terenu całej naszej 
gminy. Wszyscy z zamiłowaniem i energią wyrabiali swoje wypie-
ki wymieniając się doświadczeniami. Z pewnością wiedza, którą 
uzyskali podczas warsztatów przełoży się na tworzenie smacz-
nych chlebów. Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyska-
nemu dofinansowaniu z konkursu NOWEFIO - WARMIA MAZURY 
LOKALNIE 5 edycja 2022.

Warsztaty w Stryjewie
Warsztaty KGW pt.” Kreatywna wioska rycerska”.

Koło Gospodyń Wiejskich w  Stryjewie zorganizowało warsztaty 
w  ramach projektu “Kreatywna wioska rycerska” dofinansowa-
nego z  programu mikrodotacji funduszu inicjatyw obywatel-
skich Warmia Mazury Lokalnie 5. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w  sobotę 24 września. Zrealizowano warsztaty malarstwa na 
tkaninie (torby, szaty średniowieczne) oraz warsztaty Eko – wy-
korzystywania zasobów roślinnych. Kolejne spotkanie odbyło się 
w niedzielę 25 września. Uczestnicy nauczyli się jak organizować 
imprezy plenerowe (np. zawody strzeleckie) oraz poznali tech-
niki toczenia kołem garncarskim – warsztaty ceramiczne. Celem 
projektu było: rozwój kulturalny/historyczny uczestników, budo-
wanie kapitału społecznego i  poczucia własnej wartości, kształ-
towanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom 
kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale 
przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 
Gratulujemy pomysłu!
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Poprawa oferty 
kulturalnej 
Tereny przestrzeni publicznej w Biskupcu 
zmieniły się nie do poznania! 

Gmina Biskupiec zakończyła realizację projektu pn. „Po-
prawa oferty kulturalnej i  rekreacyjnej na terenie rewi-
talizowanym miasta Biskupiec (ETAP IV)”. Jego głównym 
celem było zagospodarowanie terenów przestrzeni pu-
blicznej. Wokół Szkoły Podstawowej nr 2 powstało m.in. 
nowe boisko i  skocznia do skoków w  dal, wymienione 
zostały nawierzchnie: placu, chodników, krawężników, 
obrzeży, schodów i zatoki postojowej. Ponadto do dys-
pozycji dzieci utworzone zostały: w  pełni wyposażony 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miejsce ze stre-
fą gier. Przedszkole Samorządowe nr 5 zyskało przede 
wszystkim większy parking, nowe urządzenia zabawowe na pla-
cu zabaw i  odświeżoną scenę. Wokół Szkoły Podstawowej nr 3 
wymieniono nawierzchnie oraz ogrodzenie wokół istniejących 
boisk i  hali. Ponadto wybudowana została wiata śmietnikowa 
połączona dachem z wiatą rowerową.

Zagospodarowano również skwer na skrzyżowaniu ulic: Kry-
nicznej i  Chrobrego. Powstało tu przyjemne miejsce do odpo-
czynku z  ławeczkami i nową roślinnością. Dodatkowo wszystkie 
tereny zyskały nową roślinność, oświetlenie i  elementy małej 

architektury. Całkowita kwota projektu wyniosła: 3 045 111,80 zł, 
kwota dofinansowania: 2 588 345,03 zł.

Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014–2020 w ramach Osi 8 – Obszary wymagające rewitali-
zacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Rondo wybudowane
Gmina Biskupie zakończyła realizację projektu po-
prawiającego wizerunek miasta.

Projekt pn. „Poprawa oferty kulturalnej i  rekreacyjnej na terenie 
rewitalizowanym miasta Biskupiec (ETAP III)” polegał na zagospo-
darowaniu przestrzeni miejskiej i  poprawie estetyki. W  ramach 
realizacji zadania przy pomniku na skarpie przy dawnym bro-
warze wymieniono schody, nasadzono nową roślinność, zamon-
towano tablicę pamiątkową i  poprawiono chodnik prowadzący 
do pomnika. Na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Plażowej wy-
budowano nowy układ skrzyżowania – rondo. Dookoła zmoder-
nizowano również nawierzchnie i  ciągi pieszo-jezdne. Powstał 
parking, postawiono nową wiatę autobusową, nasadzono roślin-
ność i  zamontowano elementy małej architektury, monitoring 
i oświetlenie. Całkowita kwota projektu wyniosła: 2 700 000,00 zł, 
natomiast kwota dofinansowania: 1 611 654,95 zł. 

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

Rekultywacja Kraks 
Trwają prace związane z rekultywacją jeziora Kraksy. 

Prace rekultywacyjne ruszyły tuż po zakończeniu sezonu waka-
cyjnego. W  pierwszej kolejności zamontowano kurtynę, która 
odizolowała basen objęty robotami pogłębiarskimi od reszty 
jeziora. Usunięto pędy oraz kłącza roślin z  dna Kraks. Obecnie 
wydobywany jest namuł, następnie zaplanowano stabilizację 
terenu wokół jeziora. Działania te mają na celu poprawę reten-
cyjności zbiornika i uporządkowanie strefy przybrzeżnej, co nie-
wątpliwie 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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Poprawa dostępności
Gmina Biskupiec pozyskała 100 tys. zł dofinanso-
wania na poprawę dostępności.

Projekt pn. „Poprawa dostępności w  jednostkach publicznych 
gm. Biskupiec” polegać będzie na poprawie dostępności do 
usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami, w  tym osób z  niepełnosprawnościami. 
W  ramach realizacji projektu szkoły, biblioteka, dom kultury, 
mops i  urząd m.in. zostaną zaopatrzone w  karty do komunika-
cji z  osobami z  problemami słuchu. W  Urzędzie Miejskim po-
jawią się tyflomapy (mapa czytana za pomocą zmysłu dotyku 
lub w  ograniczonym stopniu wzrokiem, przeznaczona dla osób 
niewidomych lub słabowidzących), tabliczki z  alfabetem Brail-
lea, a  także pętle indukcyjne i  krzesła do ewakuacji, dodatko-
wo schody zostaną zabezpieczone specjalnym kontrastowym 
oznakowaniem.

Celem głównym zadania jest stopniowa poprawa dostępności 
podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi 
potrzebami, w  sposób możliwie samodzielny będą mogły ko-
rzystać z usług publicznych. Kwota grantu wynosi 100 000,00 zł 
i jest to 100% dofinansowania. Dofinansowanie pozyskano w ra-
mach projektu „Dostępny samorząd 
– granty” realizowanego przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Rowerem po kolei
Na trasie z Biskupca do Szczytna powstaje malow-
nicza ścieżka rowerowa.

Gmina Biskupiec realizuje przedsięwzięcie polegające na budo-
wie ścieżki rowerowej z  Biskupca do Szczytna. 12-kilometrowa 
trasa zostanie poprowadzona przy jeziorze Kraksy, gdzie zosta-
nie dokończony obecny ciąg pieszo-rowerowy, następnie szlak 
zostanie poprowadzony po nieczynnej linii kolejowej. Na ścieżce 
rowerowej znajdziemy wiele atrakcji m.in.: malownicze miejsca 
postojowe, stacje naprawcze dla rowerów oraz punkty widoko-
we i tablice edukacyjne. Realizacja projektu pozwoli na połącze-
nie biskupieckiej inwestycji z tą zrealizowaną w gminie Szczytno, 
a cała trasa będzie liczyła ponad 40 km. Łączna wartość inwesty-
cji wynosi ponad 12 mln 400 tys. zł, z czego 10 mln 500 tys. zł to 
kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Projekt dofinansowano z  Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
Ochrona różnorodności biologicznej.

Pod biało-czerwoną
Po ok. 50 latach na dachu budynku Urzędu 
Miejskiego ponownie pojawił się maszt z  biało-
czerwoną flagą. 

Gmina Biskupiec w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” otrzy-
mała środki z dotacji celowej w kwocie 8 000,00 zł na realizację 
inwestycji w zakresie zakupu masztu i flagi oraz jej instalacji. Ofi-
cjalnej prezentacji inwestycji dokonano 11 listopada podczas ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości.

Projekt „Pod Biało-Czerwoną” zakładał sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin 
w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Celem projektu 
było zjednoczenie mieszkańców naszego kraju i  zachęcenie ich 
do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Nowe nasadzenia zieleni
Gmina Biskupiec zrealizowała projekt poprawiają-
cy jakość środowiska miejskiego. 

Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwięk-
szenie nasadzeń zieleni w Biskupcu” polegał na utworzeniu oaz 
zieleni, nasadzeniu nowych drzew i krzewów oraz wzbogaceniu 
miasta o  elementy małej architektury wpływającej na wzrost 

bioróżnorodności. W  ramach projektu posadzono drzewa ja-
rzębin kolumnowych, głogu dwu szyjkowego, magnolii i  klonu 
globu-sum, zasadzono także cebulki krokusów i róż rabatowych. 
Zakupiono także donice kaskadowe i  parasolki kwietne wraz 
z  ukwieceniem. Głównym celem przedsięwzięcia było podnie-
sienie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę sta-
nu środowiska, ale także poprawa jakości środowiska miejskiego 
poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu. Dotacja celo-
wa na realizację zadania została pozyskana w ramach konkursu 
„Niebiesko-Zielone Granty Dla Warmii i Mazur w 2022 r.”
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Zmagania szachistów 
Biskupieccy szachiści z sukcesami kończą kolejny rok. 

22 i 23 października LZS CKTiS Biskupiec zorganizował mistrzo-
stwa w  szachach szybkich i  błyskawicznych. Po rozegraniu 9 
rund wyłoniono mistrzów klubu, którymi zostali: I miejsce – Ple-
siuk Andrzej, II miejsce – Kawa Anna, III miejsce – Palikowska 
Katarzyna. Klasyfikacja juniorów: I miejsce – Kawa Anna, II miej-

sce – Woytitzki Maja, III miejsce – Kopacki Aleksander. Drugiego 
dnia mistrzostw, przeprowadzono zawody w  szachach błyska-
wicznych. Po 13 rundach wyniki wyglądały następująco: I  miej-
sce – Plesiuk Andrzej, II miejsce – Ingielewicz Konrad, III miejsce 
– Kawa Anna. W klasyfikacji juniorów: I miejsce – Kawa Anna, II 
miejsce – Kopacki Aleksander, III miejsce – Woytitzki Sophie. 

Od 6 do 14 listopada Ania Kawa reprezentowała Polskę na Mi-
strzostwach Europy w Turcji. Reprezentantka biskupieckiej sekcji 
wróciła do kraju ze znakomitym wynikiem 11 miejsca w  grupie 
dziewcząt do 14 lat. Ania popisała się rewelacyjnym finiszem wy-

grywając 3 ostatnie partie z rzędu. Grała bezkompromisowo uzy-
skując w 9 rundach 6 zwycięstw oraz 3 porażki. Warto zauważyć, 
że startowała z 40 pozycji i pozostawiła w tyle wiele utytułowa-
nych rywalek. Ponadto zysk rankingu FIDE wyniósł 101 punktów. 

11 listopada w  Barczewie odbył się Turniej Szachowy z  okazji 
Święta Niepodległości. Udział w nich wzięło dwóch reprezentan-
tów LZS CKTiS: Jakub i Wojciech Tańscy, którzy zajęli odpowied-
nio: IV miejsce (kat. open) i I miejsce w grupie klas IV-VIII. 

12 listopada w  Jastrzębiej Górze zakończyły się Półfinały Mi-
strzostw Polski Juniorów. O  awans do przyszłorocznych Mi-
strzostw Polski walczyła Sophie Woytitzki, która ukończyła za-
wody na pechowym 11 miejscu w  grupie dziewcząt do 13 lat. 
Awans uzyskiwało 10 pierwszych zawodniczek, a  Sophie jest 
pierwszą rezerwową w kraju. 

W dniach 29-30 listopada odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku 
Sportowego w  Szachach. W  rozgrywkach udział wzięło 19 dru-
żyn z  całego województwa, w  tym 9 szachistów z  LZS CKTiS 
Biskupiec, którzy tym razem reprezentowali swoje szkoły. Naj-
lepsze wyniki osiągnęli: Igrzyska Młodzieży Szkolnej: I  miejsce 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w  Bi-
skupcu w  której składzie zagrali reprezentanci LZS CKTiS Bisku-
piec: Wojciech Tański, Kacper Kopyść, Franciszek Hahn i Antonina 

Milewska. Licealiada: I  miejsce Uniwersyteckie XII Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii i  Georga Dietrichów w  Olsztynie, w  któ-
rego składzie zagrała reprezentantka LZS LZS CKTiS Biskupiec 
– Anna Kawa. Igrzyska Dzieci: IV miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa Nr 22 w Olsztynie, w której składzie również zagrał klubowicz 
LZS CKTiS Aleksander Kopacki. VII miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce z Mają i Sophie 
Woytitzki – reprezentantkami LZS CKTiS Biskupiec.

3 grudnia odbył się turniej indywidualny pod patronatem War-
mińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Wśród dziewcząt naj-
lepsza była reprezentantka LZS CKTiS Biskupiec – Anna Kawa 
– I  miejsce w  kat. dziewcząt ze szkół podstawowych. Świetnym 
wynikiem może pochwalić się kolega klubowy Ani – Aleksan-
der Kopacki, najmłodszy zawodnik turnieju - VII miejsce w  kla-
syfikacji ogólnej i  II miejsce w  kategorii chłopców ze szkół 
podstawowych.

Zawodnicy LZS CKTiS uczestniczyli w  zmaganiach Szachowej 
Ligi Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, której finał odbył 
się 27 listopada w Biskupieckim Domu Kultury. Zawodnicy wal-
czyli o Puchar Marszałka Województwa. Równych nie miały sobie 
dwie drużyny LZS CKTiS Biskupiec, które zajęły pierwsze i drugie 
miejsca na podium. Mistrzami na swoich szachownicach zostali 
Sylwester Piotr Grabarczyk oraz Paweł Orłowski, na szachownicy 
juniorskiej drugie miejsce zajął Aleksander Kopacki. 11 grudnia 
w  Biskupieckim Domu Kultury odbył się turniej finałowy Grand 
Prix Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2022. 
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Sportowcy powiatu
Najlepsi sportowcy, trenerzy, działacze sportowi w Powiecie Olsztyńskim otrzymali wyróżnienia. 

27 września w Starostwie Powiatowym 
w  Olsztynie wyróżniono 19 najlepszych 
zawodników, trenerów i  działaczy spor-
towych w  powiecie olsztyńskim. Wśród 
wyróżnionych, w różnych kategoriach 
znaleźli się mieszkańcy Gminy Biskupiec. 
Tytuł Sportowca Roku w kategorii zawod-
ników w wieku do 13 r.ż. otrzymała Barba-
ra Budek z  Klubu Sportowego EGIDA. Ty-
tuł Zasłużonego dla Sportu otrzymał Piotr 
Gaj z  Klubu Olimpiad Specjalnych Tęcza 
Kruzy przy Publicznym Specjalnym Kato-
lickim Ośrodku Edukacyjno – Wychowaw-
czym w Kruzach. Wyróżnienie w kategorii 
zawodników do 13 r.ż. otrzymali: Sophie 
Woytitzki LZS CKTiS Biskupiec, Wojciech 
Nowakowski i  Hanna Nowakowska z  Klu-
bu Sportowego EGIDA. Wyróżnienia w ka-
tegorii zawodników w  wieku 14-18 lat 
otrzymali: Sandra Stupakowska i  Magda-
lena Budek z Klubu Sportowego EGIDA, Mikołaj Dziadura i Kinga 
Rybkiewicz z Ludowego Klubu Kolarskiego „WARMIA” Biskupiec. 
Wyróżnienia w  kategorii wychowanków Specjalnych Ośrod-
ków Szkolno-Wychowawczych oraz dzieci i  młodzieży z  nie-
pełnosprawnością intelektualną otrzymali: Dominik Zastawny, 
Mateusz Bloch, Wiktor Zastawny z  Klubu Olimpiad Specjalnych 

Tęcza Kruzy przy Publicznym Specjalnym Katolickim Ośrodku 
Edukacyjno-Wychowawczym w Kruzach. Burmistrz Biskupca Ka-
mil Kozłowski osobiście pogratulował wszystkim wyróżnionym 
podczas specjalnego spotkania. Była to także okazja do rozmów 
podsumowujących miniony sezon, planach na przyszły, a  także 
wymiany doświadczeń między klubami.

Brązowe medalistki
Barbara Budek i Natasza Bielińska wywalczyły brązowe medale na Mistrzostwach Świata we Włoszech.

Mistrzostwa Świata Kadetów i  Juniorów w  Kickboxingu odbyły 
się w  dniach 30 września – 9 października w  Lido di Jesolo we 
Włoszech. W  składzie 200-osobowej reprezentacji biało-czer-
wonych nie zabrakło reprezentantek z  Biskupca: Barbary Budek 
i  Nataszy Bielińskiej. Dziewczyny trenują w  Klubie Sportowym 
Egida pod okiem trenera Bartosza Zabłotnego. Pomimo tego, 
że pojedynki dziewczyn były trudne, a  przeciwnicy bardzo wy-
magający zawodniczki poradziły sobie bardzo dobrze. Natasza 
swoją półfinałową walkę przegrała nieznacznie, bo tylko jednym 
punktem z Węgierką. Natomiast Basia w walce półfinałowej ule-
gła przeciwniczce z  Wielkiej Brytanii. Ostatecznie dziewczyny 
wywalczyły brązowe medale w  swoich kategoriach wiekowych. 
Niewątpliwie zawodniczki wykazały się ogromną determina-
cją i wolą walki. Gratulacje i  słowa uznania za udział w Mistrzo-
stwach od całego samorządu, wręczył medalistkom Burmistrz 
Biskupca, podczas sesji Rady Miejskiej.

Sukces kolarza
Paweł Więczkowski - były zawodnik LKK Warmia Bi-
skupiec otrzymał powołanie do włoskiej ekipy. 

Paweł Więczkowski, który w naszym mieście rozwijał pasję i mi-
łość do kolarstwa został powołany do włoskiej ekipy kontynen-
talnej Gallina Ecotek Lucchini Colosio. Dotychczas był to zawod-
nik UKS Koźminianki Koźminek. Na swoim koncie ma ostatnio 
m.in. brązowy medal Mistrzostw Polski w  wyścigu ze startu 
wspólnego juniorów. Paweł będzie jednym z 15 kolarzy, dla któ-
rych znalazło się miejsce w składzie Gallina Ecotek Lucchini Colo-
sio na sezon 2023. W zespole zatrudniono 10 Włochów oraz 5 ko-
larzy z  różnych zakątków świata – obok naszego rodaka znalazł 
się Duńczyk, Serb, Kolumbijczyk i Australijczyk.
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Biegi na stadionie
22 października na Stadionie Miejskim odbyły się 
zawody w biegach przełajowych.

Na starcie stanęli uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy 
Biskupiec, przedszkolaki a także osoby chętne. Pomimo, iż desz-
czowa aura nie zachęcała do biegu to zawodnicy z  uśmiechem 
i zapałem pokonali wyznaczone dystanse. Na zakończenie rywa-

lizacji uczestnikom wręczono pamiątkowe medale, a najlepszym 
szkołom w klasyfikacji generalnej puchary. Ponadto firma Egger 
Biskupiec przekazała bony o wartości 1 000 zł dla szkół i przed-
szkoli z terenu Gminy Biskupiec biorących udział w zawodach.

Mistrzostwa Województwa 
W Braniewie odbyły się Mistrzostwa Województwa 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

30 września silna reprezentacja dzieci i  młodzieży z  Gminy Bi-
skupiec wzięła udział w  Indywidualnych Biegach Przełajowych 
w  Braniewie. Na starcie stanęli uczniowie: z  SP 2, SP 3 oraz SP 
Czerwonka, pod opieką trenerów, nauczycieli w-f (odpowiednio): 
Andrzeja Garbino, Danuty Frątczak i  Dariusza Marchlewskiego. 
17 września odbyły się XXIX Warmińskie Biegi Przełajowe „Dro-
szewo 2022”, które były formą eliminacji na powyższe zawody. 
Wyjazd okazał się bardzo udany a  nasi reprezentanci osiągnęli 
znaczące wyniki.

I miejsca: Lena Teszner – SP Czerwonka – kat. Kl. V, Małgorzata 
Kowalska – SP 3 Biskupiec – kat. Kl. VII – VIII, Maria Garbino – ZS 
Biskupiec – kat. Kl. I – II SPP, II miejsce: Aleksandra Bogdańska – 
SP 2 Biskupiec – kat. Kl. IV i mł., III miejsce: Michalina Kwas – SP 3 
kat. Kl. IV dz., IV miejsca: Lena Heichel – SP 3 Biskupiec – kat. Kl. 
IV, Dominik Kęska – SP Czerwonka – kat. Kl. IV, V miejsca: Mikołaj 
Teszner – SP Czerwonka – kat. Kl. V, Igor Kwiatkowski – SP Czer-
wonka – kat. Kl. VI.

Puchar Polski na stadionie
Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w  piłce noż-
nej kobiet odbył się w Biskupcu.

28 września na Stadionie Miejskim im. Andrzeja Biedrzyckiego 
odbył się finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w  piłce nożnej 
kobiet. AS Stomil Olsztyn pokonał KKP Stomilanki II Olsztyn 5:1. 

Tym samym zawodniczki Marka Maleszewskiego wywalczyły 
prawo do gry w Pucharze Polski, a  także 5 000 złotych. Pamiąt-
kowe medale oraz puchar dla zwycięskiej drużyny wręczał m.in. 
Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Warto podkreślić, że w dru-
żynie Stomilanek grała nasza mieszkanka Antonina Milewska!

Sukcesy „Egidziaków”
Zawodnicy „Egidy” wywalczyli łącznie 12 medali na 
turnieju kickboxingu w Czechach.

Od 28 do 30 października zawodnicy Klubu Sportowego Egida 
brali udział w  międzynarodowym turnieju kickboxingu „KICK: 
Moravia open 2022 – národní pohár 4. Kolo” w Czechach. Młodzi 
sportowcy wywalczyli łącznie 12 medali (3 złote, 7 srebrnych, 2 
brązowe). Nagrodą za wytrwałą rywalizację była wizyta w  Bolt 
Tower oraz Wielkim Świecie Techniki. 

Zdobyte medale:  
Barbara Budek: I miejsce pointfighting, I miejsce light contact, 
Natasza Bielińska: I miejsce pointfighting,  
Michał Przybylski: II miejsce light contact, II miejsce kick light, 
Dominik Gośliński: II miejsce kick-light, III miejsce light contact, 
Bartłomiej Dugiełło: II miejsce kick-light, III miejsce light contact, 
Magdalena Budek: II miejsce pointfighting,  
Bartosz Zabłotny: II miejsce pointfighting,  
Mikołaj Kania: III miejsce pointfighting.
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KĄCIK CZYTELNIKA

„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać” 
D. Diderot
Człowiek jako istota społeczna, funkcjo-
nuje w  określonych środowiskach. Rodzi-
na, znajomi. Dzisiaj po wielu latach, mo-
żemy określić sposób życia pewnych grup 
społecznych w  PRL-u. Dlatego ciekawym 
tych faktów proponuję przeczytanie ksią-
żek: Sławomira Kopera „Życie towarzyskie 
elit PRL” i Aleksandry Boćkowskiej „Księżyc 
z Peweksu- o luksusie w PRL”. 

Świat elit tamtego okresu był niezwykle 
hermetyczny i  zamknięty dla pozosta-
łych obywateli kraju. Nawet posiadanie 
obcych pieniędzy nie dawało możliwości 
bycia dopuszczonym do grona „wybrań-
ców”. Kim były ówczesne elity? Aktorzy, 
pisarze, politycy, sportowcy. Wspólne 
spotkania, imprezy i szaleństwa. Niemalże 
nieustająca zabawa i  czerpanie z  radości 
życia pełnymi rękoma. Oczywiście mają 
swoje miejsca spotkań, do których szary 
obywatel nawet nie dał rady zbliżyć się. Są 
to kultowe restauracje – SPATiF, Hybrydy, 
kawiarnia PIW-u, Kameralna, Hotel Bristol. 
A  poza Warszawą, Sopot, Chałupy, Zako-
pane, pałac w Oborach. Dzięki wyjazdom 
za granicę i  zapłatę w  twardej walucie, 
dzięki przemytowi i handlowi stać elity na 
więcej niż resztę społeczeństwa. Niestety, 
alkohol i  hazard zakończył karierę wielu 
artystów i  sportowców. Można powie-
dzieć, że niejeden talent utopił się w mo-
rzu alkoholu. I  niejedna kariera skończy-
ła się na bruku. Ale cóż, igrzyska muszą 
trwać. Świat idzie dalej. Obok elit i ich ży-
cia, przechodzi reszta naszego społeczeń-
stwa. Ludzie prowadzą z  reguły rodzinne 
spokojne życie. Ale czasem każdy chciałby 
spróbować czegoś co nazywamy luksu-
sem. W  pewnym okresie PRL-u luksusem 
to był dostęp do czegokolwiek. Pralka, 
lodówka, kolorowy telewizor a nawet pa-
pier toaletowy to były synonimy luksusu. 
W sklepach straszyły puste półki, a w ko-
misach był towar, który głownie oglądało 
się przez szybę. Kiedy pojawiła się moż-
liwość wyjazdów za granicę, znacznie 
poprawiło się zagospodarowanie (wyżej 
wymienione komisy/bazary, targi). No 
i  oczywiście od 1972 r. sklepy „Peweksu”. 

Początkowo były tam towary tylko zagra-
niczne, ale po pewnym czasie można było 
w  nich kupić towary Polskie, których nie 
było w  normalnych sklepach. Oczywiście 
chodziło głównie o ściągnięcie walut, aby 
pokryć zadłużenie kraju. Ten kto posiada 
obce waluty, bądź bony PKO mógł poczuć 
się jak krezus i  kupić sobie co tylko było 
do wyboru. Nadmienić trzeba, że do 1950 
r. za posiadanie obcych walut w  naszym 
kraju groziła kara śmierci. Zaś od 1956 r. 
można było mieć waluty, ale nie można 
było nimi handlować. Ot takie paradok-
sy. I  niestety podobnych paradoksów do 
dziś możemy podać liczne przykłady. Na 
szczęście w części narodu panuje zdrowy 
rozsądek i  głupota rządzących bywa wy-
mijana. Dzisiaj, kiedy sklepy są zapełnione 
towarami, tamte czasy wydają się być da-
lekim wspomnieniem. Dla młodego poko-
lenia wręcz czymś nieprawdopodobnym. 
Wielogodzinne, a  nawet wielodniowe 

kolejki za każdym towarem, to było prze-
życie. A  kiedy udawało się już coś kupić, 
to było to szczęście do kwadratu. Można 
powiedzieć, że w  PRL-u funkcjonowały 
dwa światy, niezależne od siebie. Świat 
elit i  świat przeciętnych normlanych lu-
dzi. Były oddzielone od siebie niewidzial-
ną ale i  nieprzenikalną granicą. Po zmia-
nie ustrojowej w  1989 r., nastąpiły także 
zmiany i  przewartościowanie układów 
społecznych. Pojawił się Internet, media 
społecznościowe co wpłynęło na zmianę 
wizerunku wielu grup społecznych. Poma-
łu tamten świat odchodził w  zapomnie-
nie. Czy to co było, było lepsze niż to co 
jest teraz? Na pewno było inne. Ale ocena 
tego zależy już tylko od naszych indywi-
dualnych odczuć. 

Życzę miłej lektury! 

Marek Pietras

Wyniki Tęczy 
Tęcza na półmetku sezonu 2022/2023.

Po pierwszej rundzie jesiennej tegorocznych rozgrywek w For-
Bet IV Liga, BKS Tęcza Biskupiec zajmuje 9 miejsce. Drużyna ma 
na swoim koncie 7 wygranych, 3 remisy i 5 porażek. Do ligowe-
go podium brakuje Tęczy zaledwie 4 pkt. Przed drużyną druga 
runda-wiosenna, która ostatecznie zadecyduje o wyniku końco-
wym zespołu. Ponadto BKS Tęcza w tegorocznym Wojewódzkim 
Pucharze Polski dotarła do 1/8 finału i w marcu przyszłego roku 
zmierzy się z rywalem ligowym - Olimpią II Elbląg. Będziemy 
trzymać kciuki, powodzenia!
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