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Dodatek energetyczny

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. można starać 
się o zryczałtowany dodatek energetyczny. Przysługu-
je on osobom otrzymującym dodatek mieszkaniowy.  
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkanio-
wego,

• złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycz-
nego z załączoną umową kompleksową lub umową 
sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest 
osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

Dokumenty można składać w dni robocze, w godzi-
nach pracy Urzędu Miejskiego w Biskupcu w pok. nr 4 
(parter). Szczegółowe informacje udzielane są telefo-
nicznie pod nr 89 715 01 66.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki  
z 28 listopada 2013 r. wysokość dodatku energetycz-
nego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 
2014 r. dla gospodarstwa domowego kształtuje się  
następująco:

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 
11,36 zł/miesiąc,

2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ 
miesiąc,

3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 
18,93 zł/miesiąc.

Przekaż 1 % podatku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30 kwietnia 
2014 r. należy złożyć deklarację podatkową za rok ubie-
gły. Już od kilku lat istnieje możliwość przekazywania  
1 % podatku organizacjom pożytku publicznego.  
Zachęcamy do wspierania organizacji działających na te-
renie naszej gminy lub na jej rzecz, bowiem realizują one 
szlachetne cele, dbają o rozwój naszych miejscowości, po-
magają w spełnianiu marzeń - mówi Elżbieta Samoraj-
czyk, burmistrz Biskupca. To właśnie one działają najmoc-
niej na rzecz naszych lokalnych społeczności. Poniżej lista 
organizacji działających terenie miasta i gminy Bisku-
piec oraz na jej rzecz:

1. Fundacja „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Olsztyn; 
KRS: 0000119787

2. Towarzystwo „Przyjaciele Szkoły”, Biskupiec; 
KRS: 0000047361

3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju 
Oświaty „Żak” w Biskupcu; KRS: 0000051218

4. Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej - CEL, 
Węgój; KRS: 0000248720

5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu, 
KRS: 0000339766

6. Fundacja Ochrony Zdrowia, Biskupiec; 
KRS: 0000064059

7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP; 
KRS: 0000116212 
 Jeśli chcesz aby twoje pieniądze dotarły do konkret-
nej jednostki OSP w polu informacje uzupełniające 
formularza PIT wpisz: 
OSP …………………………………… 
Miejscowość ………………………….

8. ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska 
KRS: 0000271499 
CEL 1%: Hufiec Biskupiec

9. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej 
KRS: 0000086043 
CEL 1%: BKS Tęcza Biskupiec

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

Urząd Miejski 
al. Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec

tel. 89 7150110 
fax. 89 7152437

e-mail: ratusz@biskupiec.pl

www.biskupiec.pl 
ww.bip.biskupiec.pl 
www.biskupiec.eu
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Drodzy Mieszkańcy!
Mamy za sobą kolejny, udany rok. Udany przede wszystkim dlatego, że dużo się działo 
w sferze społecznej. Gdy sięgam pamięcią do minionych wydarzeń to przede wszystkim 
widzę te radosne, dotyczące Was - Mieszkańców Naszego Miasta i Naszej Gminy. 

Miłym wydarzeniem były uroczystości związane z uhonorowaniem osób wyróżniających 
się w naszym środowisku lokalnym: rolników, 
nauczycieli i kombatantów. Wyróżnieni 
zostali również mieszkańcy zasłużeni 
dla kultury polskiej. Z ogromną radością 
uczestniczyłam w przepięknej uroczystości 
w Pałacu Prezydenckim, podczas której 
złotym krzyżem zasług za „piękną postawę 
wobec życia, wobec całego społeczeństwa” 
odznaczono Państwa Agnieszkę i Pawła 
Steffen. Miniony rok to także czołówki gazet 
i portali internetowych poświęcone naszym 
niesamowitym sportowcom. Wspomnę tu 
chociażby Piotra Kulę, Martynę Jaskulską, 
Szymka Rekitę, czy Monikę Kopińską… 
Działo się dużo, dużo więcej, jednak 
wszystkich sukcesów nie sposób wymienić. 
Szczegóły tych wydarzeń oraz pozostałe 
informacje z życia gminy znajdziecie Państwo 
na łamach niniejszego biuletynu. Serdecznie 
zapraszam do lektury!

Szanowni Państwo, 
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć zdrowych, pogodnych Świąt 
pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

Burmistrz Biskupca
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Magdalena Karpińska - Urząd Miejski w Biskup-
cu: Minęły prawie dwa lata odkąd zrezygnowa-
ła Pani z funkcji wicemarszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego i została Podsekreta-
rzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
Jaki był ten czas? 

Urszula Pa-
sławska: Bardzo 
pracowity, ale 
nie narzekam. To 
dla mnie nowe 
wyzwanie, nowe 
doświadczenia. 

M.K. Czy pra-
ca w rządzie 
znacznie różni 
się od pracy 
s a m o r z ą d o -
wej? 

U.P. Oczywiście 
tak. W Minister-
stwie Skarbu 
Państwa zajmuję 

się zagadnieniami nadzoru właścicielskiego oraz repry-
watyzacją, sprawuję nadzór nad kiludziesięcioma spół-
kami Skarbu Państwa. Cały czas czuję się jednak samo-
rządowcem i ciągle powtarzam kolegom w rządzie, że 
Polska to przede wszystkim samorządy. Ministrem się 
bywa, samorządowcem się jest. Najważniejsze dla ludzi 
decyzje zapadają w gminach, miastach, powiatach. 

M.K. Jak ocenia Pani nasz region i Biskupiec 
z dalszej perspektywy? 

U.P. Jeszcze bardziej doceniam piękno, spokój życia 
i uporządkowanie Biskupca. Jak to się mawia „cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Dzięki temu, że pozosta-
łam radną sejmiku województwa warmińsko-mazur-
skiego mam sporą wiedzę na temat regionu i mogę na 
bieżąco reagować na jego potrzeby. Cieszę się, że udało 
nam się wprowadzić Biskupiec do Warmińsko- Mazur-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To bez wątpie-
nia przełoży się bezpośrednio na nowe miejsca pracy 
w mieście. Dużo zmienia się też w zakresie inwestycji 
z wykorzystaniem środków unijnych. Miasto rozwi-
ja się, a zmiany idą w dobrym kierunku – to zasługa 
przede wszystkim mieszkańców. 

M.K. Kończą się pieniądze unijne przeznaczone 
na lata 2007-2013. Pani jako wicemarszałek od-
powiadała głównie za wdrażanie funduszy unij-
nych. Czy Pani zdaniem Biskupiec wykorzystał 

swoją szansę? 

U.P. Biskupiec nie powiedział jeszcze ostatniego sło-
wa, bo kilka inwestycji jeszcze przed nami. Pod koniec 
sierpnia udało się pozyskać pieniądze z oszczędności 
poprzetargowych, dzięki którym przebudowany zo-
stanie układ komunikacyjny centrum miasta. Sporo już 
zostało zrobione. Widzę efekty końcowe projektów,  
na które przydzielałam pieniądze jeszcze jako wicemar-
szałek. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by zobaczyć, 
jak zmienił się Biskupiec. To cieszy mnie osobiście, jako 
mieszkańca.

M.K. Przed nami kolejny budżet unijny 2014-
2020. Czy będzie on korzystny dla  Biskupca?

U.P. O pieniądze trzeba się będzie postarać. Będziemy 
musieli pokazać determinację i przygotować dobre pro-
jekty. Trzeba opracować spójną koncepcję miasta i gmi-
ny. Ważne jest też, by konsultować się z mieszkańcami.  
Efekty prac Parlamentu Europejskiego są korzystne dla 
Polski. Dostaniemy 72,9 mld euro na realizację polity-
ki spójności oraz 28,5 mld na wspólną politykę rolną.  
Jesteśmy krajem, który dostanie najwięcej, oznacza to, 
że co czwarte euro trafi do Polski. Myślę więc, że Bi-
skupiec również skorzysta z tych pieniędzy.

M.K. Z czego konkretnie będzie mógł skorzy-
stać Biskupiec?  Na co będą przydzielane pie-
niądze unijne? 

U.P. Zmienią się zasady przydzielania środków unij-
nych. Większy nacisk położymy na tworzenie miejsc 
pracy, innowacje, efektywność energetyczną i wsparcie 
młodych przedsiębiorców.  Pieniądze nadal będzie roz-
dzielał urząd marszałkowski. Procedury poznamy nie-
długo. Obserwując, jak Biskupiec sprawdził się w po-
zyskiwaniu środków unijnych, nie muszę martwić się 
o kolejne lata. 

M.K. Jest Pani wiceministrem skarbu, wicepre-
zesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, radną 
sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. 
Czy w takim natłoku obowiązków ma Pani czas 
dla siebie, nie zapomniała Pani o Biskupcu ?

U.P. Jak mogłabym zapomnieć o mieście, w którym się 
urodziłam, wychowałam, gdzie mieszkają moi najbliż-
si? Na Warmii i Mazurach jestem co tydzień, najwię-
cej czasu spędzam właśnie w Biskupcu. Wciąż czuję się 
mieszkanką naszego miasta, w Warszawie tylko pracuję, 
mając nadzieję, że dobrze reprezentuję wszystkich Bi-
skupczan. Jak ktoś mądry powiedział, do sukcesu po-
trzebujemy korzeni i skrzydeł. I korzenie, i skrzydła za-
wdzięczam Biskupcowi. 

WYWIAD Z URSZULĄ PASŁAWSKĄ - PODSEKRETARZEM STANU MSP
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W ciągu 9 miesięcy wpłaty mieszkańców za wywóz 
śmieci nie pokrywały rachunków wystawianych przez 
firmę odbierającą odpady z terenu gminy. Burmistrz 
musiał podjąć decyzję, czy z kasy gminy dokładać bra-
kujące środki, czy podnieść stawki opłat za odbiór od-
padów, które na dzień dzisiejszy nie są najniższe w po-
wiecie. Z analizy wynikało, że należałoby podnieść 
stawki o ponad 10%, żeby pokryć rachunki. Jednak 
decyzją burmistrza umowa z dotychczasowym od-
biorcą odpadów została rozwiązana. – Z bólem serca 
musieliśmy rozwiązać umowę z lokalną firmą EKO Roman 
i Współwłaściciele. Nie mogliśmy pozwolić, aby mieszkań-
com podnieść stawki i uszczuplić ich i tak skromne bu-

dżety domowe. Przecież nie mamy w gminie za bogatych 
ludzi - mówi zastępca burmistrza Kamil Kozłowski.  
Po rozwiązaniu umowy, na okres przejściowy wyło-
niono nowego wykonawcę, który od 1 kwietnia od-
biera odpady z terenu gminy. Umowa została podpi-
sana na 3 miesiące. Z warunków umowy wynika, że 
gmina w tym okresie zapłaci mniej o 70 tys. złotych 
– Zmiana odbiorcy wywołała spore emocje w mieście, za 
które chcę mieszkańców przeprosić. Jednak dzięki temu 
mamy pewność, że stawek za wywóz odpadów nie trzeba 
będzie podnosić, a jest duża szansa, że każdy mieszka-
niec niedługo będzie płacić mniej – dodaje 
zastępca burmistrza Kamil Kozłowski. 

BISKUPIEC ZAOSZCZĘDZI NA ŚMIECIACH 70 TYS. ZŁOTYCH

Wydawać by się mogło, że zamieszanie ze zmianą 
odbiorcy odpadów w gminie wpłynie negatywnie na 
nastroje mieszkańców. Jak się okazało, losowo zapytani 
mieszkańcy, z uśmiechem odpowiadali na zadane pytania 
i nie ocenili negatywnie wprowadzonej zmiany.

Czy Pan/Pani wie, że od 1 kwietnia br. śmieci 
wywozi firma z Mrągowa?

Tak, wiem. 

Skąd dotarła do Pana/Pani ta informacja? Czy 
Pan/Pani wie, dlaczego tak się stało?

Widziałem informację zamieszczoną na stronie 
internetowej.  A dlaczego? Hmm…, no żeby było taniej…!

Proszę powiedzieć, czy zmiana odbiorcy śmieci 
była odczuwalna? 

Nie, wcale…, dla mnie nic się nie zmieniło…

A czy Pan/Pani popiera takie zmiany?

Powiem Pani tak: chciałbym, abyśmy korzystali z naszych 

lokalnych firm, przedsiębiorców, ale skoro może być taniej 

bez spadku poziomu jakości, to czemu nie….

Dziękuję za rozmowę
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Biskupcu, w odpowiedzi na 
zwiększające się potrzeby osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin, podjęło działania zmierzające do budowy 
jedynego w województwie kompleksowego Centrum 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Zawodowego. Na prawie 
3 ha działce przy ul. Żółkiewskiego ma powstać budy-
nek w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, w którym będą funkcjonowały: 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 
i sprzężoną niepełnosprawnością, oferujący takie formy 
edukacyjne jak: wychowanie przedszkolne, szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, przysposobienie do pracy, zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniający opie-
kę i rehabilitację dla dorosłych osób z głębszym upo-
śledzeniem umysłowym, które zakończyły edukację, ale 
nie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji zawodowej 
oferowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

Dział rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnospraw-
nością lub zagrożonych niepełnosprawnością od uro-
dzenia do 18 roku życia, wyposażony w gabinety lekar-
skie, psychologa, logopedy, a także służące do integracji 
sensorycznej, fizykoterapii, fizjoterapii czy hydroterapii.

Dział gastronomiczny, który będzie działał w formie 
przedsiębiorstwa społecznego dając tym samym moż-
liwości zatrudnienia osobom z niepełnosprawnością 
umiarkowaną i znaczną.

Tak przygotowany obiekt będzie świadczył komplekso-
we usługi od narodzenia do schyłku życia wszystkim po-
trzebującym, wykraczając poza lokalne zapotrzebowa-
nie naszej Gminy. Już w chwili obecnej stowarzyszenie 
obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne z terenu 
pięciu powiatów. - Jest to projekt innowacyjny, komplek-
sowy i trudno szukać podobnego nawet w kraju. Wartością 

dodaną jest fakt, że jako nieliczny z obiektów w naszej 
gminie będzie energooszczędny, co pozwoli znacznie ogra-
niczyć koszt eksploatacji – opowiada przedstawiciel sto-
warzyszenia. Obecnie kończą się prace nad projektem 
architektonicznym centrum i przed stowarzyszeniem 
stoi ogromne wyzwanie – poszukiwanie środków na 
budowę. – Jest to inicjatywa wykraczająca poza granice 
naszej gminy; niewątpliwie będzie wspaniale służyć osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom, które dzięki dotychcza-
sowej działalności stowarzyszenia zajmują godne miejsce 
w naszej społeczności. – mówi Burmistrz Biskupca. 

CENTRUM REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-ZAWODOWE 
- NOWE MIEJSCE NA ZIEMI
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Jak wychować mistrza? 
 - spotkanie z Szymonem Kołeckim 

Przesympatyczny, roztropny i wesoły, a do tego jeden 
z najlepszych polskich sztangistów - Szymon Kołecki, 
dwukrotny wicemistrz olimpijski, dwukrotny wice-
mistrz świata, pięciokrotny Mistrz Europy, a obecnie 
Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów od-

wiedził w marcu Biskupiec. Wizyta mistrza zorganizo-
wana przez biskupiecką młodzież to efekt realizacji 
pierwszego pomysłu z całego cyklu spotkań p.n. „Mło-
dzi dla młodych”. Spotkanie poprowadził zastępca bur-
mistrza Kamil Kozłowski i Jakub Nowakowski z bisku-
pieckiego Forum Młodych Ludowców. Mistrz chętnie 
odpowiadał na pytania dotyczące jego drogi do kariery, 
sukcesów i porażek. Zgromadzeni na sali BDK ucznio-
wie biskupieckich szkół w ciszy i skupieniu (rzecz rzad-
ko spotykana – przyp. red.) słuchali o pasji, jaką w spo-

rcie odnalazł Szymon Kołecki. Młodzież miała możliwość 
zadawania pytań, a niewątpliwym zaskoczeniem okazał 
się quiz z nagrodami przygotowany przez organizato-
rów. Po oficjalnym wywiadzie, Szymon Kołecki z wielką 
przyjemnością i ku uciesze młodzieży oddał się do dys-
pozycji publiczności: cierpliwie rozdawał „niekończące 

się” autografy oraz z uśmiechem godnym mistrza po-
zował do wspólnych fotografii pamiątkowych. Wspania-

łemu gościowi serdecznie dziękujemy za przyjęcie za-
proszenia i życzymy sukcesów na polu rozwijania 
zainteresowania sportami siłowymi w wśród młodzie-
ży. 

Dla wszystkich kobiet z okazji święta…
…na ulicach Biskupca, w tym najpiękniejszym dniu 
w roku pojawili się uzbrojeni w kwiaty przedstawiciele 
męskiej części biskupieckiej młodzieży… Wszystkie pa-
nie, które w godzinach przedpołudniowych pojawiły się 
8 marca na Placu Wolności otrzymały przepiękne róże 
wraz z najlepszymi życzeniami. W imieniu wszystkich 
kobiet serdecznie dziękujemy za pamięć!

II Dadajowy Zlot Morsów
23 lutego odbył się II Dadajowy Zlot Morsów - Sło-
neczny Brzeg 2014. Do Rukławek bardzo licznie przy-
byli miłośnicy zimowych kąpieli. W wodach jeziora ką-
pały się morsy z warmińsko-mazurskich klubów 

AKTUALNOŚCI
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z Olsztyna, Do-
brego Miasta, 
Bartoszyc, Lidz-
barka Warmiń-
skiego, Ornety, 
Bisztynka, Jezio-
ran, Kętrzyna, 
Mrągowa, Reszla 
i Morąga. Kąpieli 
zażywały także 
morsy z Gdań-
ska, Gdyni, War-
szawy i Szczeci-
na. Razem ponad 
250 kąpiących 
się. Imprezę od-

wiedziło blisko 2 tysiące ludzi, którzy mogli skorzystać 
z  licznych atrakcji jakie zapewnili im organizatorzy:  
był m.in. bieg morsa, gry i zabawy dla dzieci, skoki fre-
erunnerów z Bc3Run z Biskupca, pokaz tańca z ogniem 
Pracowni Tańca i Ognia „Transfuzja”, ZUMBA na roz-
grzewkę, pokazy quadów i konkursy dla morsów. 
Niewątpliwą atrakcją były zdjęcia z lotu ptaka robione 
z krążącego po niebie podczas imprezy samolotu. 

Biskupiec w Sejmie
28 lutego na wycieczkę do Sejmu wybrali się samorzą-
dowcy i przedsiębiorcy z naszej gminy. Oprócz trady-
cyjnego zwiedzania znanych z telewizji sejmowych ko-
rytarzy i sali plenarnej przedstawiciele Biskupca mieli 
niebywałą przyjemność spotkania się z Wicepremierem 
i Ministrem Gospodarki Januszem Piechociński, który 
odpowiadał na wszystkie nurtujące pytania. To była nie-
spodzianka, której nikt się nie spodziewał. Na spotkaniu 
pojawiła się także Pani Urszula Pasławska Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, która opowie-
działa samorządowcom kilka anegdot związanych z bu-
dynkiem Sejmu i około kuluarowych pomieszczeniach. 

Lekcja wos-u czyli młodzi młodym
10 marca odbyła się nietypowa lekcja wiedzy o spo-
łeczeństwie dla uczniów drugiej klasy Gimnazjum  
nr 1 w Biskupcu. Lekcję poprowadziła na zaproszenie 
Forum Młodych Ludowców w Biskupcu Pani Urszula 
Pasławska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skar-
bu Państwa. Uczniowie zaznajomili się z trójpodziałem 
władzy w Polsce, a także uzyskali odpowiedzi na najbar-
dziej nurtujące ich pytana dot. pracy Pani Minister. Za-
skoczeniem był przygotowany specjalnie dla uczniów 
quiz z nagrodami. Powyższe spotkanie to efekt pracy  
Forum Młodych Ludowców, którzy pod hasłem „Młodzi 
dla Młodych” i przewodnictwem zastępcy burmistrza  
Kamila Kozłowskiego organizują cyklicznie spotkania 
dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu naszego mia-
sta i gminy ze znanymi sportowcami i politykami.
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„...i przyrzekam ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską...” 
Złote Gody w Biskupcu 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziła para mieszkańców 
Biskupca Państwo Janina i Aleksander Augustyniak. Z okazji tak pięknej rocznicy, już tradycyjnie, burmistrz 
Biskupca wręczyła medale nadawane przez Prezydenta RP i przekazała słowa uznania za wytrwałość, wspólne 
lata zrozumienia i wzajemnego szacunku. Podczas 
uroczystości Jubilaci odnowili przysięgę składaną pół 
wieku temu i odebrali od kierownika USC gratulacje 
i życzenia. Przypomnijmy, że w 2013 r. jubileusz 
„Złotych Godów” obchodzili także Państwo Helena 
i Ditmar Cichowscy, Elfrieda i Bogdan Ciuńczyk, Ewa 
i Władysław Fidurscy, Stanisława i Jerzy Jaksina, Teresa 
i Bronisław Kostka, Marianna i Edward Wolińscy.
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Biskupiecki Warmiński Jarmark 
Świąteczny Cittaslow 

Stało się już tradycją, że w grudniu w Biskupcu, na Placu 
Wolności organizowana jest przedświąteczna impreza. 

Tego dnia centrum miasta ożywa kolorowymi świateł-
kami i muzyką, a wokół unosi się zapach swojskich wy-
robów. Tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku 
scena należała do dzieci z gminnych szkół i przedszkoli. 
To bez wątpienia atut tej imprezy - możliwość wysłu-
chania świątecznych utworów, wykonywanych przez 

nasze dzieci i młodzież. Wśród licznie zgromadzonej 
publiczności krążyli Mikołajowie z workami pełnymi 
słodyczy, którymi częstowali uradowane dzieci. Kli-
mat świąt dodatkowo podkreślała atmosfera pełna 

serdeczności, a także pięknie przygotowane stoiska,  
na których można było zakupić świąteczne ozdo-
by i specjały. Tegoroczną imprezę uświetniły postacie 

„Warmińskich Straszydeł” z Węgoja. Straszydła bawi-
ły się świetnie z uczestnikami jarmarku i troszkę broiły, 
ale cóż - taka ich natura... Po zmroku odbyły się zapie-
rające dech w piersiach pokazy tańca z ogniem w wy-
konaniu grup „Lunaris” i „Transfuzja”. 
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Ptasi nalot na Biskupiec,  
czyli wystawa gołębi pocztowych

Tego jeszcze w Biskupcu nie było! W pierwszy week-
end grudnia odbyła się Wystawa Gołębi Pocztowych 
Okręgu Olsztyn. Wśród wielu wystawców znaleźli się 
także hodowcy z Oddziału Biskupiec. W sumie na tego-

rocznej wystawie hodowcy wystawili 544 gołębie. Nie-
wiele osób wie, że tradycja hodowli gołębi pocztowych 
ma setki lat. Gołębie pocztowe potrafią rocznie poko-
nać tysiące kilometrów, a w locie, przy sprzyjającym 
wietrze, osiągają prędkość około stu kilometrów na 

godzinę! Oczywiście te, wożone na wystawy nie speł-
niają takiej roli, jak ich przodkowie. Hodowla tych pta-
ków dziś traktowana jest jak hobby i to nierzadko 
kosztowne... 

Mikołajki w szpitalu. Biskupiec 
na trasie św. Mikołaja

W tym roku Święty Mikołaj nie zapomniał o nikim. Od-
wiedził także dzieci przebywające na oddziałach Szpita-
la Powiatowego w Biskupcu, które powitały go zasko-
czone i onieśmielone. Ku uciesze najmłodszych Mikołaj 

rozdał słodkie drobiazgi, a towarzyszące mu śnieżynki 
czytały dzieciom bajki. Wizyta w szpitalu była niespo-
dzianką zorganizowaną przez biskupiecką młodzież.  
Akcja spodobała się zarówno dyrekcji szpitala, perso-
nelowi, jak i samym pacjentom. Dostarczyła dzieciakom 
dużo radości i uśmiechu. 
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Złota Pięćdziesiątka Trójki. 
Jubileusz 50-lecia działalności SP nr 3 

im. Orła Białego w Biskupcu 
Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 w Bi-
skupcu istnieje od 
1963 r. W 2013 
roku minęło rów-
ne 50 lat, od kiedy 
otwarto podwo-
je dla pierwszych 
uczniów. Z okazji 
tak pięknej rocz-
nicy w listopadzie 
zorganizowano 
uroczystą akade-
mię i odsłonięto 
tablicę pamiątko-
wą. W uroczysto-
ści wzięło udział 
wielu znamieni-

tych gości. Obecny był Jan Maścianica (ówczesny wi-
cewojewoda), Elżbieta Samorajczyk burmistrz Biskup-
ca oraz absolwenci, dyrektorzy placówki i przyjaciele 

szkoły. Po części oficjalnej z wystąpieniem Pani Dyrek-
tor i przemówieniami zaproszonych gości, uczniowie 
i nauczyciele szkoły zaprezentowali program artystycz-
ny przygotowany specjalnie na tę wyjątkową okazję. 
W programie znalazły się tańce, śpiewy, recytacja wier-
szy, występ teatralny, prezentacja multimedialna ukazu-
jąca działalność szkoły w różnych dziedzinach, piękny 
tort urodzinowy, wystawa prac plastycznych oraz zwie-
dzanie szkoły. 

100 lat życia…
Mieszkanka gminy Biskupiec Pani Zofia Koszelak,  
obchodziła w październiku 2013 r. niezwykły jubileusz. 
Ukończyła bowiem 100 lat. Z tej okazji, na uroczystość 

zorganizowaną przez rodzinę i zaprzyjaźnione osoby, 
przybyli przedstawiciele samorządu, KRUS, sołtys, me-
dia, a całość uświetnił występ zespołu regionalnego 

„Węgojska Strużka”. Z tej niecodziennej okazji list 
gratulacyjny wystosował Prezes Rady Ministrów Do-
nald Tusk. Burmistrz Biskupca przekazała na ręce Jubi-
latki gratulacje i najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. Z okazji urodzin zgromadzeni wspólnie 
odśpiewali tradycyjne 100 lat, zmieniając w tej sytuacji 
tekst życzeń na 200 lat! Jubilatka wyrecytowała piękny 
wiersz, wzbudzając uznanie zgromadzonych. Po wrę-
czeniu wiązanek i listów gratulacyjnych, przy słodkim 
poczęstunku, wysłuchano opowieści córki wspomina-
jącej koleje życia Pani Zofii. 

Jubilatce życzymy dobrego zdrowia przez kolejne lata, 
pogody ducha i wielu radości! 

Dożynki 2013
Któż ich miło nie wspomina?! Okraszone były pięknym 
słońcem mimo, że wrześniowa pogoda wzbudzała nie-
pokój organizatorów. Zachowały się w pamięci wielu 
osób, bowiem obfitowały w bardzo szczególne wyda-
rzenia. W niedzielę 15 września w biskupieckim amfite-
atrze spotkali się mieszkańcy gminy, sołtysi, rolnicy, 
wszak dożynki to stare święto ludowe dziękczynne za 
szczęśliwie ukończone żniwa i prace polowe. Obchody 
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święta plonów, zgodnie z tradycją, rozpoczęła uroczy-
sta msza święta w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela, 
celebrowana przez ks. prałata Wiesława Badurę. Po 
mszy barwny korowód, utworzony przez reprezentacje 
sołectw i mieszkańców, przy śpiewie zespołu „Węgoj-
ska Strużka”, przemaszerował ulicami miasta do amfite-
atru. Burmistrz Biskupca Elżbieta Samorajczyk serdecz-
nie powitała wszystkich zgromadzonych i skierowała 
pełne uznania słowa do tych, dla których to święto jest 
dedykowane - rolników. Głos zabrała również Podse-

kretarz Stanu 
w Ministerstwie 
Skarbu Państwa 
Pani Urszula Pa-
sławska, która 
w kilku słowach 
podkreśliła wagę 
święta. Po prze-
mówieniach te-
goroczni staro-
stowie dożynek 
Państwo Ewa 
i Jan Uzorko 
z Czerwonki, 
zgodnie z dożyn-
kowym zwycza-
jem, przekazali 
jako pierwsi 

chleb na ręce burmistrz Biskupca. Następnie odbyło się 
uroczyste uhonorowanie wyróżniających w naszej gmi-
nie się rolników odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”, 
nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(więcej na stronie 29 biuletynu). W dalszej część doży-
nek na scenie prezentowały się sołectwa, które przeka-
zywały kolejno na ręce gospodarza miasta chleb dożyn-
kowy oraz wnosiły na scenę wieńce dożynkowe, 
biorące udział w konkursie. W święcie udział wzięło 12 
delegacji z wsi: Lipowo, Czerwonka, Rudziska, Wilimy, 
Węgój, Stanclewo, Borki Wielkie, Parleza Wielka, Ko-
bułty, Sadowo, Stryjewo i Rukławki. Komisja oceniała 
sołectwa w trzech kategoriach: stoisko, wieniec dożyn-

kowy i chleb. W kategorii najciekawsze dożynkowe sto-
isko wygrało sołectwo Stanclewo, II m-ce zajęła Czer-
wonka, III Rudziska. Za najpiękniejszy dożynkowy 
wieniec komisja uznała wieniec ze Stryjewa, II m-ce 
zajęły Wilimy, III Węgój, a za najlepszy chleb pierwsze 
miejsce przyznano sołectwu Borki Wielkie, II m-ce so-
łectwu Rukławki, III miejsce zajęły Kobułty. 

Rajd Polski w Mojtynach
To dopiero było wydarzenie! W niedzielę 15 września 
2013 r., przez Mojtyny przejechała plejada polskich 
i zagranicznych kierowców rajdowych. Mieszkańcy wsi 
na czele z Panią Sołtys zadbali o odpowiednią oprawę 
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wydarzenia, ku uciesze wszystkich kibiców. W czasie 
imprezy obecny był były kierowca Formuły 1 Robert 
Kubica. W Mojtynach utworzono punkt widokowy na 
trasę, a odcinek specjalny OS 8/11 „Biskupiec” ustano-
wiono na trasie Kamionka - Gant. 

Samochód strażacki z Niemiec  
dla Ochotniczej Straży Pożarnej

W lipcu ub. roku z wizytą do Biskupca przyjechała de-
legacja strażaków z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy 

Bramsche. Celem wizyty było przekazanie wozu ratow-
niczo-gaśniczego. Uroczystość odbyła się przy udziale 
burmistrz Biskupca Elżbiety Samorajczyk, zastępcy bur-
mistrza Kamila Kozłowskiego, Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Górzyńskiego, 
ówczesnego Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

czej nr 3 w Biskupcu - Jarosława Jakubika oraz zgroma-
dzonych gości. To już trzeci samochód strażacki daro-
wany przez naszego niemieckiego partnera, w ramach 
dobrej współpracy. Dodatkowo jeden ze strażaków, 
Cornelis van de Water, podarował dwa wózki inwalidz-

kie (w tym jeden z napędem ręcznym) z przeznacze-
niem dla Pana Ryszarda Kołakowskiego – byłego straża-
ka, który podczas zawodów strażackich uległ 
wypadkowi. Pomoc w postaci wózka inwalidzkiego była 
niezwykłym darem serca. 

Unijne projekty szkolne 
28 czerwca 2013 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 
Marszałkowskim zostały podpisane umowy na realiza-
cję dwóch projektów unijnych, na łączną kwotę ponad 
2 milionów złotych. W ramach Priorytetu IX - Rozwój 
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kompetencji i wykształcenia w regionach realizowane 
są projekty „Nasza szkoła” i „Projektuję swoją przy-
szłość”, z których korzystają wszystkie samorządowe 

szkoły z mia-
sta i gminy Bi-
skupiec. Ich 
realizacja ru-
szyła we wrze-
śniu i obejmu-
je 1173 
uczniów. Czas 
realizacji to 
lata 2013-
2015. Projekty 
zakładają m.in. 
wyjazdy do 
Centrum Na-
uki Kopernik, 
zajęcia dodat-
kowe z przed-
miotów ści-
słych, języka 

angielskiego, zajęcia z doradztwa zawodowego i dopo-
sażenie pracowni w sprzęt laboratoryjny i multimedial-
ny. 

100-lecie konsekracji kościoła w Biesowie
Czerwcowe uroczystości związane z konsekracją ko-
ścioła p.w. św Mikołaja i św. Antoniego Padewskiego 
w Biesowie rozpoczęła uroczysta msza pod przewod-
nictwem metropolity warmińskiego abp. Wojciecha 
Ziemby. W programie uroczystości był koncert chóru 
Bel Canto pod dyrekcją dr. Jana Połowianiuka. Drugi 
dzień obchodów rozpoczęła msza św. odpustowa ku 
czci św. Antoniego z udziałem duszpasterza mniejszości 
niemieckiej ks. kan. Andre Schmeiera. Następnie była 
uroczysta procesja i błogosławieństwo pojazdów, po-
święcenie krzyża oraz obelisku upamiętniającego zmar-

łych mieszkańców Biesówka i okolic. 

I Edycja Polish ATV Challenge 
W maju 2013 r. było wszystko, czego potrzeba do uda-
nego rajdu: wymagające trasy, piękne widoki, doskonała 
pogoda i wyjątkowa atmosfera. W Raszągu odbyła się 

pierwsza edycja Polish ATV Challenge – rajdu przepra-
wowego dla quadów. Dzięki staraniom prężnie działają-
cego stowarzyszenia „Rasząg 4x4” i lokalnych władz, na 
Warmii udało się zorganizować fantastyczny rajd prze-
prawowy. Do startu zgłosiło się przeszło 40 rajderów 
z całej Polski. Wśród nich nie zabrakło czołówki pol-
skiego off-roadu. Byli m.in. zawodnicy znani z rajdów 
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Poland Trophy i Dziczy Bieszczadzkiej: Marek Obrębski, 
Artur Kuliński, Marcin Szynkiewicz, czy Robert Szamo-
ta. Podziw i uznanie budził Marek Dunajski, który swo-
jego quada obsługuje jedną ręką. Po tradycyjnych czyn-
nościach tj. rejestracji i badaniach technicznych, każdy 
z zawodników udawał się na trasę odcinka kwalifikacyj-

nego. Po jego zaliczeniu stawiali się w centrum Biskup-
ca, gdzie przygotowano oficjalny start rajdu. Licząca 
kilkadziesiąt quadów kolumna, prowadzona przez za-
stępcę burmistrza Biskupca, wyglądała imponująco. 
Równie imponująca była oprawa ceremonii startu. Na 
biskupieckim rynku stanęła rampa, przez którą zawod-
nicy przejeżdżali przy aplauzie licznie zgromadzonej 
publiczności.

Spotkanie p.n. „Specjalna Opieka 
Inwestycyjna II 2013”

W marcu ub. roku w pensjonacie „Słoneczny Brzeg” 
nad jeziorem Dadaj zorganizowano spotkanie z lokal-
nymi przedsiębiorcami, przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Biskupcu, przed-
stawicielami biskupieckiej filii Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz Policji. Spotkanie odbyło się w ramach pro-
jektu „Specjalna Opieka Inwestycyjna II 2013”. Gmina 
Biskupiec została objęta ww. programem w celu 
wzmocnienia potencjału w zakresie pozyskiwania inwe-

storów. Celem projektu był wzrost atrakcyjności ofert 
inwestycyjnych w gminie, polepszenie przepływu infor-
macji między poszczególnymi podmiotami działającymi 

na terenie gminy oraz znalezienie sposobu budowania 
dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości na jej 
obszarze. Organizatorem była Warmińsko-Mazurska 
Agencja Rozwoju Regionalnego przy współudziale 
Urzędu Miejskiego w Biskupcu. Spotkanie cieszyło się 
niemałym zainteresowaniem, co potwierdziła duża fre-
kwencja. W trakcie omówione zostały główne aspekty 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Biskupiec. 
Uczestnicy brali czynny udział w warsztatach, określali 
słabe i mocne strony gminy oraz wskazywali na możli-
wości i bariery rozwoju. Wypracowano wnioski doty-
czące polepszenia współpracy, wymiany doświadczeń, 
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częstszego dialogu oraz współdziałania wszystkich zain-
teresowanych projektem partnerów.

Otwarcie szkoły muzycznej w Biskupcu
2 września 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie Po-
wiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach filia 
w Biskupcu. Na otwarciu obecni byli: Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska, 
Starosta Olsztyński Mirosław Pampuch, Burmistrz Bi-
skupca Elżbieta Samorajczyk, Wójt Gminy Dywity Jacek 
Szydło, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Zbigniew 
Szal oraz uczniowie nowo przyjęci do szkoły, ich rodzi-

ce, dziadkowie i rodzeństwo. Burmistrz Biskupca gratu-
lowała młodym ludziom talentu i podkreślała, że cieszy 
się z sukcesu jakim niewątpliwie jest adaptacja wolno-
stojącego od kilku lat budynku na potrzeby edukacji.

Pluszowy Dom Kultury  
- finał akcji  Przekaż Misia dla Rysia 

W tym roku odbyła się już  V edycja akcji charytatywnej 
„Przekaż Misia dla Rysia”, w której Biskupiecki Dom 
Kultury wraz z biskupieckim Caritasem zbierał prezen-
ty dla dzieci z ubogich rodzin gminy Biskupiec. W ciągu 
niespełna 2 miesięcy uzbierano taką ilość zabawek, że 

możliwe było przygotowanie 165 paczek! 6 stycznia 
w BDK zorganizowana została zabawa choinkowa dla 
najmłodszych, podczas której Mikołaj wręczał paczki 

wszystkim zaproszonym dzieciom. W tym roku po raz 
pierwszy organizatorzy akcji przekazali również pre-
zenty poza gminę Biskupiec – była to reakcja na apel 
Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku. Podopieczni 
tej instytucji otrzymali z Biskupca 40 pluszowych miś-
ków. 
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Biskupiecka noc sukcesów
21 marca 2014 r. już tradycyjnie w Biskupieckim Domu 
Kultury wśród fleszy, świateł i gromkich braw oficjalnie 
zostały przyznane Sukcesy 2013 - które już od 18 lat 
wręczane są wyróżniającym się w nauce, kulturze, spo-
rcie i promocji.

Do tegorocznej edycji „Sukcesów” wpłynęło 126 zgło-
szeń, z czego do nominacji kapituła  konkursu zakwali-
fikowała 70 osób/zespołów.  Wyjątkowo w tym roku 
przyznano także dwa tytuły „Sukces Roku”. Otrzymali 
je: Szymon Rekita za brązowy medal otwartych Mi-
strzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas, złoty 

medal Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na 
czas Zrzeszenia LZS, XVIII miejsce w Mistrzostwach 
Świata w indywidualnej jeździe na czas, III miejsce 
wśród zawodników 19-letnich w tych samych Mistrzo-
stwach Świata, III miejsce klasyfikacji generalnej w wie-
loetapowym wyścigu kolarskim Polska-Ukraina – naj-
lepszy z Polaków, V miejsce w Grand Prix Mocambo 
Bar Włochy i VIII miejsce w Classica di Colbuccaro, 
członek kadry narodowej. Szymek jest zwycięzcą plebi-

scytu na najlepszego sportowca powiatu olsztyńskiego 
w roku 2013 oraz stypendystą Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego.

Piotr Kula otrzymał tytuł za szóste miejsce w żeglar-
skich mistrzostwach świata klasy Finn w Falmouth 
w Wielkiej Brytanii, co zaowocowało wygraniem krajo-

wych kwalifikacji 
i miejscem dla 
Polski na Igrzy-
skach Olimpij-
skich w Londy-
nie. To pierwszy 
w gminie Bisku-
piec olimpijczyk. 
Statuetki odpo-
wiednio w for-
mie monocykla 
i żaglówki zosta-
ły zaprojektowa-
ne przez  Marci-
na Zegarowicza, 
a wykonane 
przez uczestni-
ków Warszta-
tów Terapii Zaję-

ciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu. 
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Statuetkę Osobowość otrzymała Teresa Kacperska. 
To bez wątpienia wyjątkowa postać nie tylko Węgoja, 

ale całej gminy. 
Praca społeczna 
to dla niej „chleb 
p o w s z e d n i ”  
i z pełnym zaan-
g a ż o w a n i e m 
i niesamowitą 
dynamiką działa 
na rzecz swojej 
małej ojczyzny. 
Dzięki jej licz-
nym inicjatywom 
i umiejętno-
ściom w angażo-
wanie mieszkań-
ców Węgoja 
i okolicznych 
mie j scowośc i , 
wieś zmienia nie-

ustannie swoje oblicze i staje się znaczącym ośrodkiem 
krzewiącym warmińską kulturę i tradycję. Nie ulega 
wątpliwości, że Pani Teresa wyróżnia się swoimi działa-
niami i jej osiągnięcia mają szczególny wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy i promocję gminy i miasta Bi-
skupiec w kraju, a nawet za granicą.

Wieczór uświetnił występ olsztyńskiego zespołu „Sta-
re Drobne Małże”.

W tym roku uhonorowano rekordową ilość osób. Taki 
wynik to potwierdzenie tego, jak dużo pozytywnych 
rzeczy dzieje się w gminie - naszej małej ojczyźnie. Jak 
dużo ludzi sukcesu jest w naszym najbliższym otocze-

niu.  Jest to także potwierdzenie faktu, że uroczystości, 
podczas których prezentujemy sukcesy mieszkańców,  
są potrzebne.

Na kolejnych stronach prezentujemy wykaz wszystkich 
laureatów. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!
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    XVIII SUKCESY 2013 

NAUKA
Imię i nazwisko
Koło ekologiczne:
Mateusz Kowalczyk, Zuzanna Rzadkowska, 
Krystian Ślęzak, Jakub Charkiewicz,  
Tomasz Moroz, Michał Maciesza,  
Dominik Ciebień, Dawid Karpiński,  
Jacek Ponikowski, Karolina Al Saidi, 
Aleksandra Bloch, Marcel Kabelis
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Bernard Czerwiński - nauczyciel

Michał Maciesza
Agata Maciesza - nauczyciel przygotowujący

Katarzyna Kostka
Beata Borowa - nauczyciel przygotowujący
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Zespół Szkół w Kobułtach

Arnold Zaremba
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Mariola Beata Ciechacka

Aleksandra Szydlik

Michał Ciborowski
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Klaudia Szapiel

Kamil Michał Samul
Elżbieta Wierzbowska - naucz. przygotow.

Anna Dziamara
Elżbieta Wierzbowska - naucz. przygotow.
Elżbieta Cygarowska - naucz. przygotow.

Piotr Chodup
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cuPiotr Robak

Anna Łyjak

Patrycja Walendziak

KULTURA 

Imię i nazwisko
Zespół Teatralny „Debiut”:
Anna Łokuciejewska, Szymon Ziętara,
Ida Żabińska, Zuzanna Didjurgeit,  
Julia Duda, Piotr Janicki, Kacper Płoski, 
Oliwia Brzozowska, Dominika Walkiewicz, 
Aleksandra Król, Magdalena Szal, Oliwia 
Kapuścińska, Alicja Figura, Maja Chodań-
Lewandowska, Natalia Wójcicka
Piotr Wójcicki, Robert Maślankowski Z

es
pó

ł S
zk

ol
no

-P
rz

ed
sz

ko
ln

y 
nr

 1
 w

 B
is

ku
pc

u

Grażyna Wojczuk - nauczyciel przygotowujący
Bożena Pawłowska - nauczyciel przygotowujący
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Anna Łokuciejewska
Grażyna Wojczuk - nauczyciel przygotowujący

Zespół wokalny ,,Dwójeczka”:
Zuzanna Witkowska, 
Paulina Borzymowska,  
Aleksandra Cmiel, 
Anna Łokuciejewska
Andrzej Garbino - nauczyciel przygotowujący

Karolina Duda
Radosław Mojsa
Urszula Radomska - nauczyciel przygotowujący

Paulina Jarema
Małgorzata Kaszubowska - naucz. przygotow. SP

 3

Katolickie Liceum Społeczne
Karol Lendzion
Agnieszka Polonis
Sołectwo Węgój
Wiktoria Jagiełło, Ewa Watros, Jan Luty

SPORT
Imię i nazwisko
Marta Jaskulska
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Emilia Grygas
Dawid Burczak
Bartłomiej Balcer
Aleksandra Stańczak
Drużyna:
Marta Jaskulska, Emilia Grygas,  
Dawid Burczak, Bartłomiej Balcer, 
Aleksandra Stańczak, Mateusz Pachucki, 
Krzysztof Kaczmaryk, Marek Rydel, 
Klaudia Kmiołek, Paweł Kostrubski, 
Krystian Kmiołek, Patrycja Stańczak, 
Maciej Chodań, Dawid Łysak
Dariusz Jaskulski - trener
Narcyz Klik, Wiesław Burczak,  
Artur Jaskulski,  Wojciech Komissarow
Drużyna:
Zuzanna Witkowska, Natalia Jaśkiewicz, 
Anita Kostrubska, Wiktoria Zielińska, 
Kornelia Rosa, Katarzyna Rybkiewicz,  
Julia Olencka, Aleksandra Król,  
Klaudia Wysmulska, Alicja Figura
Andrzej Garbino - nauczyciel przygotowujący
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Igor Włodarczyk

SP
 n

r 
3

Jakub Lis
Zbigniew Zastryżny - naucz. przygotowujący
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Krzysztof Budziszewski
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Dominika Chamyga
Gimnazjum w Czerwonce
Szkoła Podstawowa w Czerwonce
Gimnazjum nr 1 w Biskupcu
Patrycja Stańczak
Danuta Frątczak - nauczyciel przygotowujący

Zespół Szkół w Biskupcu
Kornelia Włodarczyk
Paweł Orłowski
Piotr Tokarski
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cBartłomiej Ambroziak
Marcin Zarzycki
Iwona Szakurow
Paula Stangreciak
Tomasz Sobieraj
Ireneusz Moszczyński
Adam Kumiński
Adam Jarzyna - trener
Balcewicz Ewelina, Brodzińska Agata, 
Kostewicz Weronika,  
Madanecka Aleksandra, Kuciej Olga,  
Korzeb Olga, Łowicka Olga, 
Kutrasiewicz Daria, Pinkowska Karolina D

ru
ży

na
 K

ob
ie

t 
LZ

S 
Bi

sk
up

ie
c

Brunkal Aleksander, Chachuła Alan, 
Heldt Hubert, Jankowski Tomasz, 
Kałędek Jakub, Karol Mateusz, 
Korczyk Kacper, Lechowid Jan, 
Lendzion Igor, Okuniewski Aleksander, 
Piskorz Mateusz, Płoski Oliwier, 
Pokojski Maciej, Pokropiński Maciej, 
Rawa Filip, Redzik Tomasz, Sznar Korneliusz, 
Wojciechowski  Filip, Wójcik Michał, 
Brunkal Oliwier
Andrzej Korkuć - trener
Wiesław Ziemak - trener
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Wołyniec Mirosław, Czarnocki Marek, 
Kozłowski Kamil, Zbrzeski Mariusz, 
Ciechacki Krzysztof, Mrozewicz Tomasz, 
Dempski Andrzej
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Nowakowski Grzegorz, Cichocki Piotr, 
Brunkal Andrzej, Kruk Waldemar, 
Kalata Marian, Wosik Tomasz, 
Moskalik Oktawiusz, Badio Wojciech, 
Chyczewski Marek, Jarząbek Sławomir, 
Kozikowski Mirosław, Szymelfenig Jan, 
Saramak Rafał, Mądzik Kamil
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Jarosław Misiak, Sławomir Romaniuk, 
Piotr Pachucki, Szczepan Kawiecki, 
Andrzej Przeradzki, Łukasz Ostropolski, 
Jerzy Urban, Andrzej Ostropolski Z
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Kamil Watros

PROMOCJA 

Imię i nazwisko/nazwa

Katarzyna Aszkiełowicz, Jakub Przeradzki, 
Karolina Wojczuk Z
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Wiesław  Borowski
Ryszard Rymek
Zenon Pinkowski
Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Biskupcu
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczy prowadzony przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Biskupcu
Anna Watros
Fabularna gra Terenowa „Warmińskie Straszydła”
Piotr Gańko, Wiktoria Jagiełło, 
Jadwiga Jagiełło, Teresa Kacperska, 
Ewa Watros, Wincenty Żabiński, 
Lucyna Jaśkiewicz, Kamila Jaśkiewicz, 
Małgorzata Deptuła, Aleksandra Deptuła, 
Andrzej Zastawny, Irena Stepaniuk, 
Marzena Chodup,
Hanna Komsta, Wanda Koza,
Anna Watros, Ryszard Borzymowski
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Organizatorzy „Bitwy o wodę w Bredynkach” 

Piotr Korzeniewski  
Robert Tokarski  
Daniel „CICHY” Cichowski  
Jarosław Zdankiewicz
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Stowarzyszenie Off-Road 
Rasząg 4x4
Patryk Bomersbach
Mateusz Kolasiński
Paweł Kunka
Piotr Kunka
Michał Nurczyk
Arkadiusz Gadziński
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Rok 2013 z całą pewnością można nazwać „Rokiem 
Mieszkańca”. A to dzięki licznym odznaczeniom i wy-
różnieniom, które otrzymali mieszkańcy Miasta i Gmi-
ny Biskupiec. Bieżący rok również zaczął się szcze-
gólnie, zwłaszcza dla biskupieckich przedsiębiorczych 
kobiet… Wszystkich zasłużonych oczywiście nie spo-
sób wymienić, ale z chęcią przybliżymy Państwu sylwet-
ki przynajmniej części wyróżniających się osób. 

◊

W maju ub. roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla 
rodzin wielodzietnych i zastępczych. Wśród 16 wyróż-
nionych rodzin z Polski była także rodzina z Biskupca. 

Prezydent Komorowski odznaczył złotym krzyżem za-
sług za „piękną postawę wobec życia, wobec całego 
społeczeństwa” Państwa Agnieszkę i Pawła Steffen. 
Na tej pełnej ciepła uroczystości obecna była burmistrz 
Biskupca Elżbieta Samorajczyk, która w liście gratula-
cyjnym podkreśliła, że „Rodzina jest fundamentem. Daje 
nam poczucie bezpieczeństwa. Rodzinie zawdzięcza czło-
wiek swe wychowanie, to w niej uczy się miłości, to z niej 
wynosi najważniejsze wartości. W rodzinie skupia się przy-
szłość człowieka. Nie ma bowiem innej instytucji, innego śro-
dowiska, innej społeczności, od której przyszłość człowieka 

na ziemi zależałaby bardziej niż od rodziny.”

◊

Podczas ubiegłorocznych „Dni Biskupca” trzem miesz-
kankom naszej gminy zostały wręczone odznaczenia 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadawane przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioskodaw-
czyni - burmistrz Biskupca Elżbieta Samorajczyk, w ten 
sposób chciała uhonorować wyróżniających się w dzie-
dzinie kultury mieszkańców gminy. Odznaczenia nada-
ne przez Ministra Bogdana Zdrojewskiego otrzymały 
Panie Anna Giżewska, Teresa Kacperska i Stani-
sława Mikuła. Burmistrz Biskupca uroczyście wręczy-

ła odznaczenia i w listach gratulacyjnych podkreśliła 
wagę szczególnych zasług w dziedzinie działalności spo-
łecznej, artystycznej i kulturalnej. Wszystkie Panie swo-
ją postawą przyczyniły się do rozwoju kulturalnego nie 
tylko lokalnej społeczności, ale również powiatu i wo-
jewództwa. 

◊

Sierpień przyniósł kolejną niezwykłą uroczystość. Pod-
czas zebrania Zarządu Koła Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych burmistrz Biskupca 
Elżbieta Samorajczyk w imieniu Prezesa Związku Kom-

ODZNACZENIA
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batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych płk. inż. Henryka Strzeleckiego, wręczyła 
odznaczenia za zasługi dla ZKRPiBWP. Wśród uhono-
rowanych znalazł się Kombatant oraz chorąży Pocztu 
Sztandarowego w Biskupcu Pan Antoni Karmazyn, 
który otrzymał medal za społeczną działalność na rzecz 

Koła Związku Kombatantów oraz druh Krzysztof Ko-
walski odznaczony za współpracę ze Związkiem Kom-

batantów, za 30-lecie pełnienia funkcji komendanta 
ZHP w Biskupcu, w tym za szeroką działalność patrio-
tyczną. 

◊

Odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”, nadawaną przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowani zostali:

- Pan Zygfryd Chrzon 
- Pan Adam Kozyrski 
- Pani Ewa Krzyżewska 
- Pan Mirosław Krzyżewski 
- Pan Kazimierz Socha 
- Pan Jan Uzorko 
- Pani Ewa Zadroga 
- Pan Bogdan Zadroga

Odznaczenia zostały przyznane przez Ministra Stanisła-
wa Kalembę na wniosek burmistrz Biskupca,  
która wraz z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skar-
bu Państwa Urszulą Pasławską podczas Dożynek 2013 

uroczyście odznaczyła wyróżnionych.

◊

Podczas Dnia Edukacji Narodowej, w trakcie uroczy-
stych akademii w szkołach, Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska wraz 
z burmistrz Biskupca Elżbietą Samorajczyk dokonały 
uroczystej dekoracji „Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pani Danuta 
Frątczak odznaczona za aktywizację sportową 

uczniów, Pani Grażyna Wojczuk uhonorowana za 
działalność edukacyjną, efektem której są sukcesy 
uczniów w olimpiadach i konkursach różnych szczebli 
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oraz Pan Bernard Czerwiński odznaczony za eduka-
cję proekologiczną. 

◊

Pani Jadwiga Marzjan – Przewodnicząca Zarządu 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym w Biskupcu została odzna-
czona Srebrnym Krzyżem Zasługi „za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy 
i wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym”.

◊

Obchodom ubiegłorocznego Dnia Niepodległości to-
warzyszyła ceremonia wręczenia odznaczeń państwo-
wych „Pro Memoria”. Nadawane są one uczestnikom 
walk na wszystkich frontach oraz osobom fizycznym 
i prawnym szczególnie zasłużonym w utrwaleniu pa-
mięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość 
Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu. 
Odznaczonych zostało czworo mieszkańców gminy 
Biskupiec: Pani Eugenia Kozyrska - łączniczka i sa-
nitariuszka w oddziale Batalionów Chłopskich, Pani 
Krystyna Leonik - pełniąca od 1993 roku funkcję 
sekretarza w Kole Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych w Biskupcu, Pan Antoni By-
rzykowski przebywający do czasu zakończenia oku-
pacji w obozie przejściowym w poznańskiej cytadeli 
i obozie przesiedleńczym w Poznaniu na Głównej oraz  
Pan Piotr Juralewicz, deportowany na Syberię; wal-
czył w 10 Dywizji Batalionu Saperów w Rosji oraz za-
ciągnął się do 3 Dywizji Strzelców Karpackich walczą-
cych w Palestynie, Iranie, Iraku i Egipcie.

◊

W przeddzień Dnia Kobiet, w Warszawie w Minister-
stwie Gospodarki odbyło się spotkanie p.n. „Być kobie-
tą”. Wizyta z pewnością na długo zapadnie w pamięć 
przedsiębiorczym paniom z Biskupca, którym Wicepre-
mier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński wręczył 
wyróżnienia. Uroczystość odbyła się w eleganckiej 

oprawie medialnej i przy gromkich brawach wszystkich 
zaproszonych na spotkanie. Pięć biskupieckich kobiet 
sukcesu odebrało gratulacje z okazji 25-lecia polskiej 
transformacji: za aktywne propagowanie idei i ducha 
przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaan-
gażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 
Wśród nich znalazły się Panie: Anna Domin, Jadwiga 
Duszkiewicz, Urszula Hak, Jadwiga Marzjan 
i Regina Sarzyńska. 

◊

W siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Olsztynie w marcu odbyło się 

spotkanie z wyróżniającymi się producentami mleka 
i materiału hodowlanego z powiatu olsztyńskiego. 
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Wśród nich znaleźli się Pani Magdalena Różańska-
-Brejnak, Pan Zbigniew Olszewski, Pan Jan Uzor-
ko, Pan Dariusz Kokoszka, Pan Marian Archacki 
i Pan Mirosław Krzyżewski, którzy otrzymali listy 
gratulacyjne i gadżety promocyjne. To dzięki ich ciężkiej 

pracy gmina Biskupiec może pochwalić się pierwszym 
miejscem w powiecie olsztyńskim pod względem ilości 
obór (mamy ich 39) i pierwszym pod względem ilości 
krów znajdujących się pod oceną (1162). To naprawdę 
wielki sukces!

◊

Podczas biskupieckiej Gali Sukcesów trzech panów 
z naszej gminy otrzymało rządowe odznaczenia. Uro-
czyście wręczyła je Urszula Pasławska Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Elżbieta 

Samorajczyk burmistrz Biskupca. Odznakę honorową 
„Za zasługi dla turystyki” otrzymał Krzysztof Kowal-
ski, który został zauważony za nieocenioną działalność 
społeczną na rzecz gminy. Od 26 lat jest związany z tu-
rystyką. Od 7 lat działa społecznie, a od 1984 roku jest 
Komendantem Hufca ZHP w Biskupcu. Jest postacią, 
której nie trzeba nikomu przedstawiać, przewodnik po 
Biskupcu. Osoba znana i rozpoznawalna, a jego pasja 
pozytywnie wpływa na wizerunek miasta i regionu. 
Narcyz Klik został odznaczony odznaką „Za zasługi 
dla sportu” w związku z wieloletnią działalnością. Pan 
Narcyz jest związany z  kolarstwem w Biskupcu od 
1973 r. współzałożyciel sekcji kolarstwa. Promuje, 

wspiera i pomaga w organizacji imprez sportowych. Od 
wielu lat współorganizuje także wyścigi międzynarodo-
we.  Drugim zasłużonym w sporcie był Pan Ryszard 
Rymek - wyróżniająca się postać w środowisku spor-
tów motorowych. Organizator motocyklowych, samo-
chodowych i motokrosowych imprez. 

W swojej 50-letniej działalności, jako zawodnik i orga-
nizator imprez motorowych LZS, PTTK, PZMot został 
uhonorowany najwyższymi odznaczeniami. 

oprawie medialnej i przy gromkich brawach wszystkich 
zaproszonych na spotkanie. Pięć biskupieckich kobiet 
sukcesu odebrało gratulacje z okazji 25-lecia polskiej 
transformacji: za aktywne propagowanie idei i ducha 
przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaan-
gażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. 
Wśród nich znalazły się Panie: Anna Domin, Jadwiga 
Duszkiewicz, Urszula Hak, Jadwiga Marzjan 
i Regina Sarzyńska. 

◊

W siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Olsztynie w marcu odbyło się 

spotkanie z wyróżniającymi się producentami mleka 
i materiału hodowlanego z powiatu olsztyńskiego. 
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Ostatni czas był bogaty w działania inwestycyjne. Pod-
pisano szereg korzystnych umów, w wyniku których 
uległ lub ulega obecnie przemianom wizerunek miasta 
i gminy. Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych 
inwestycji.

Zagospodarowanie terenu przestrzeni 
publicznej we wsi Bredynki

W ramach tej inwestycji wybudowano scenę z kostki 
betonowej polbruk, 120 m. odcinek chodnika, a także 
dokonano licznych nasadzeń zieleni. Dzięki tym działa-

niom przestrzeń służąca 432 mieszkańcom Bredynek 
zyskała nowy charakter. W ramach inwestycji powsta-
ło również koło młyńskie i tablica informacyjna w celu 
upamiętnienia wydarzenia historycznego z 1863 r. 
„bitwy o wodę”, opisanego przez Kazimierza Ruczyń-
skiego w książce pt.: „Salwa w Bredynku” (1963 r.). In-
westycja była możliwa dzięki pozyskanemu dofinanso-
waniu w kwocie 19 520,00 zł. z programu Leader PROW 
na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji to 
29 874,00 zł.

Ustawienie tablic historycznych 
na terenie Biskupca

Tablice rozmieszczone w mieście są świadectwem mi-
nionych czasów i budzą wielkie zainteresowanie prze-

chodniów i turystów, 
coraz częściej odwie-
dzających Biskupiec. 
Przedstawiają obraz 
dawnego Biskup-
ca, wkomponowany 
w ramy teraźniejszo-
ści. Z tablic można 
dowiedzieć się, jak 
zmieniała się archi-
tektura miasta, jak 
zagospodarowywano 
niektóre nierucho-
mości i urządzano 
ulice. Tablice umiesz-
czone zostały w po-
bliżu przedstawianych 
na nich fragmentów 

miasta, by można było wyobrazić sobie zmiany jakie za-

szły w danym miejscu. Inwestycja była możliwa dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 17 880,00 zł. 
z programu Leader PROW na lata 2007-2013. Całkowi-
ta wartość inwestycji to 27 490,50 zł. W ramach tego 
działania powstała także ulotka informacyjna z mapą 
lokalizacji tablic.

Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności 
terenów inwestycyjnych w Gminie Biskupiec

Prowadzone w ramach niniejszego projektu działania 
są nastawione na przygotowanie podstawowych narzę-
dzi służących rozwojowi obszaru przemysłowego, 
w obrębie którego znajdują się tereny inwestycyjne. 

INWESTYCJE

Urzędu Miejskiego 
w Biskupcu
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W ramach tych prac zaplanowano m.in. analizę zaso-
bów ludzkich gminy Biskupiec i powiatu olsztyńskiego 
z uwzględnieniem m.in. wieku mieszkańców, rynku pra-
cy, opracowanie kompleksowych badań geotechnicz-
nych, analizę kosztów uzbrojenia, kosztów makroniwe-
lacji,  dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej, 
raportu o barierach inwestycyjnych uwzględniającego 
propozycję ich usunięcia i niwelacji wraz z wdrożeniem 
oraz informacji o klimacie inwestycyjnym gminy Bisku-
piec wraz z jego planem promocji i wdrożeniem. Efekty 
zaplanowanych prac objęte projektem służyć będą co-
dziennej obsłudze przedsiębiorców zainteresowanych 
ulokowaniem swoich inwestycji na obszarze gminy. 
Projekt będzie miał niewątpliwie pozytywny wpływ na 
równość szans przedsiębiorców (mikro, małych, śred-
nich i dużych) w zakresie lokowania swoich przedsię-
biorstw na terenach inwestycyjnych gminy. Oferta in-
westycyjna Biskupca jest skierowana zarówno do 
lokalnych, krajowych, jak i zagranicznych podmiotów.

Działania zostały podjęte w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioskowana kwo-
ta dofinansowania: 242 250,00 zł. Koszt całkowity: 
285 000,00 zł.

Rekultywacja jeziora Kraks Mały w Biskupcu
Celem głównym przedsięwzięcia polegającego na re-
kultywacji jeziora Kraks Mały jest przywrócenie pier-

wotnych wartości użytkowych i przyrodniczych ekosys-
temu jeziornego,  zdewastowanego i zdegradowanego 
przez działalność człowieka. Oczyszczenie dna zbiorni-
ka wodnego z zalegających warstw mułu oraz dużej ilo-
ści roślinności jest niezbędne dla jego dalszej egzysten-
cji. Mając na uwadze powyższe gmina podjęła działania 
zmierzające do powstrzymania degradacji tego niewąt-
pliwego atutu miasta. Pozyskano pieniądze z Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO Ryby 
2007-2013. Łączna kwota inwestycji to około  
608 tys. zł .

Budowa kanalizacji sanitarnej Rasząg-Rzeck
W ramach inwestycji, która ma służyć 721 mieszkań-
com, planowana jest budowa systemu kanalizacji sani-
tarnej w Raszągu, Józefowie i Rzecku. Inwestycja jest 
możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z PROW 
na lata 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 849 488,00 zł. 
Całkowity koszt to 1 965 027,95 zł. Przewidywany ter-
min zakończenia prac - sierpień 2014 r.

Budowa zaplecza boiska wiejskiego w Węgoju
Dzięki zakończonej już inwestycji, Węgój - „wioska 
straszydeł”, zyskał miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne, 
dwa budynki magazynowe przeznaczone do przecho-
wywania sprzętu sportowego i porządkowego, miej-
sce do grillowania, 5 ławek i utwardzoną nawierzchnię 
z kostki betonowej typu polbruk. Działania były możliwe 



34

dzięki udziałowi w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, 
Mazur i Powiśla” w 2013 r. Koszt całkowity inwestycji 
wyniósł 17 490,77 zł., z czego kwota dofinansowania 
wynosiła 10 000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Czerwonce

Czerwonka licząca 905 mieszkańców (Czerwonka 
i Czerwonka Stacja) zyskała chodnik łączący główne 
wejście do budynku świetlicy z terenem rekreacyjnym 
położonym na tyłach oraz nowe ławki, które na pewno 
przydadzą się w zbliżającym się okresie wiosenno-let-
nim. Ponadto na ścianie szczytowej budynku świetlicy 
(od strony drogi krajowej nr 57) zostały naniesione in-
formacje dla turystów. Całość inwestycji wyniosła 

18 996,89 zł., z czego wsparcie finansowe w kwocie 
10 000,00 zł. otrzymano za udział w Konkursie „Ak-
tywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2013 r. Dzięki 
kolejnej inwestycji p.n. „Remont świetlicy wiejskiej 
w Czerwonce” sfinansowanej częściowo w ramach 
ww. konkursu, rozebrano istniejącą podłogę drewnianą, 
ocieplono posadzki styropianem oraz wykończono po-
mieszczenia płytkami ceramicznymi. W centralnej czę-
ści podłogi utworzono czarno – białą szachownicę (8x8 
pól) o wymiarach 0,5m x 0,5m, na której można grać 
w warcaby lub szachy. Do tego celu posłużą przestrzen-
ne figury szachowe, wykonane przez lokalnego artystę. 
Całkowity koszt prac zamknął się kwotą 18 679,11 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego 
w centrum Biskupca

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego War-
mia i Mazury 2007 – 2013 Rozwój, restrukturyzacja i rewita-
lizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast gmina Bisku-
piec w styczniu br.  rozpoczęła przebudowę ulic 
w centrum miasta. Całkowity koszt projektu wynosi  
3 874 996,81 zł. Pozyskana kwota dofinansowania to 

2 646 850,99 zł. Termin zakończenia robót zaplanowano 
na koniec maja 2015 r.  Zakres prac obejmuje:

• przebudowę ulic: Warmińskiej, Syreny, Szpitalnej 
poprzez zmianę nawierzchni na ulicach Warmiń-
skiej i Syreny na kostkę kamienną, na ul. Szpitalnej 
na kostkę betonową;

• przebudowę ulicy 1-go Maja poprzez zmianę na-
wierzchni na kostkę granitową oraz budowę par-
kingu na 5 miejsc;

• przebudowę ul. Krasińskiego poprzez zmianę na-
wierzchni na kostkę brukową, betonową oraz bu-
dowę parkingu na 19 miejsc;

• budowę parkingu przy ulicy Syreny, składającego się 
ze 110 stanowisk parkingowych, w tym 12 dla osób 
niepełnosprawnych, gdzie nawierzchnie zatok par-
kingowych będą wyłożone kostką betonową;

Projekt przewiduje wykończenia fragmentów przebu-
dowywanych terenów elementami zieleni.

Biskupiecki cmentarz komunalny
We wrześniu 2013 r., zakończył się I etap  budowy 
cmentarza komunalnego w Biskupcu. Wykonawcą robót 
był Zakład Remontowo-Budowlany, Szczepan Kawiecki 
z siedzibą w Biskupcu. Zakres robót obejmował roboty 
ziemne, elektryczne – oświetleniowe, ogrodzeniowe, 
drogowe, instalacje wod-kan.

Urzędu Miejskiego 
w Biskupcu
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Budowa zbiornika retencyjnego w Biskupcu
Zbiornik retencyjny powstaje obok CH Karuzela. Za-
gospodarowane zostaną tereny o powierzchni 2,38 ha. 
Inwestycja obejmuje budowę zbiornika z urządzeniami 
towarzyszącymi, gdzie gromadzone będą wody w okre-
sach intensywnych opadów z możliwością zrzutu wody 
do rzeki Dymer, budowę ujęcia wody z rzeki Dymer 

dla potrzeb zbiornika oraz pobór wody. Inwestycja była 
niezbędna w świetle podtopień, jakie trzy lata temu wy-
stąpiły w Biskupcu. Nagromadzenie wód spowodowa-

ne roztopami doprowadziło do zalania garaży, lokali 
użytkowych i zrewitalizowanego parku miejskiego. Przy 
inwestycji stanęła tablica informacyjna prezentująca za-
kres prac. Wykonawcą robót jest Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Inwestycja jest reali-
zowana przy ścisłej współpracy z gminą Biskupiec 
i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ca-
łość inwestycji wyniesie ok. 3,5 mln zł.

Budowa budynku socjalnego w Kobułtach
W powstającym budynku socjalnym w Kobułtach prze-
widziano 16 mieszkań. Do każdego z nich będzie przy-
należał także budynek gospodarczy. Prace rozpoczęto 
w lipcu ubiegłego roku, a zakończenie przewidziano na 

lipiec 2014 r. Obecnie trwa docieplanie budynku oraz 
rozprowadzanie wewnętrznej instalacji wod.-kan. Wy-
konawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
MAX-BUD z Nidzicy. Całkowity koszt oszacowano na 
kwotę 1 221 902 zł.

Galeria Ziemi Biskupieckiej
W styczniu br. została podpisana umowa z Urzędem 
Marszałkowskim na dofinansowanie powstającej Gale-
rii Ziemi Biskupieckiej. Będzie się ona mieściła w sa-

mym centrum miasta, tuż nad Domem Pracy Twórczej 
„Sorboma”. Obecnie trwają prace adaptacyjne lokalu. 
Docelowo zostanie zakupione należyte wyposażenia 
do eksponowania pamiątek. W galerii planuje się także 

2 646 850,99 zł. Termin zakończenia robót zaplanowano 
na koniec maja 2015 r.  Zakres prac obejmuje:

• przebudowę ulic: Warmińskiej, Syreny, Szpitalnej 
poprzez zmianę nawierzchni na ulicach Warmiń-
skiej i Syreny na kostkę kamienną, na ul. Szpitalnej 
na kostkę betonową;

• przebudowę ulicy 1-go Maja poprzez zmianę na-
wierzchni na kostkę granitową oraz budowę par-
kingu na 5 miejsc;

• przebudowę ul. Krasińskiego poprzez zmianę na-
wierzchni na kostkę brukową, betonową oraz bu-
dowę parkingu na 19 miejsc;

• budowę parkingu przy ulicy Syreny, składającego się 
ze 110 stanowisk parkingowych, w tym 12 dla osób 
niepełnosprawnych, gdzie nawierzchnie zatok par-
kingowych będą wyłożone kostką betonową;

Projekt przewiduje wykończenia fragmentów przebu-
dowywanych terenów elementami zieleni.

Biskupiecki cmentarz komunalny
We wrześniu 2013 r., zakończył się I etap  budowy 
cmentarza komunalnego w Biskupcu. Wykonawcą robót 
był Zakład Remontowo-Budowlany, Szczepan Kawiecki 
z siedzibą w Biskupcu. Zakres robót obejmował roboty 
ziemne, elektryczne – oświetleniowe, ogrodzeniowe, 
drogowe, instalacje wod-kan.
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ekspozycję fotografii i przedmiotów obrazujących 
zmiany, jakie zaszły na przestrzeni dziesięcioleci w na-
szym mieście i okolicach. Ostateczny charakter wysta-
wy w dużej mierze zależy od tego, jakiego rodzaju eks-
ponaty uda się zgromadzić. Przedsięwzięcie to jest 
elementem realizacji misji publicznej w zakresie pro-
mocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego. Otwarcie galerii planowane jest na maj 2014 r. 
Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych 
gminy w kwocie 13 545,86 zł oraz w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013 w kwocie 25 000,00 zł.

Usuwanie azbestu
W 2013 r. gmina Biskupiec otrzymała dofinansowanie 
na realizację zadania p.n.: „Usuwanie azbestu i wyro-
bów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bi-

skupiec”. Całkowita wartość wykonanych robót wynio-
sła 47.993,47 zł., z czego 85 % dofinansował Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie. Prace obejmowały zdjęcie 
azbestu, jego wywóz i utylizację i wykonane zostały 
m.in. na obiektach wspólnoty mieszkaniowej w Czer-

wonce, budynku parafii w Biesowie, przystanku w Naj-
dymowie, czy Gimnazjum Nr 1 w Biskupcu. W bieżą-
cym roku również złożony został wniosek 
o dofinansowanie, który objął 51 nieruchomości znaj-
dujących się na terenie miasta i gminy. Planuje się kon-
tynuację usuwania azbestu także w przyszłym roku.

Zespół Szkół w Biskupcu jako jedyna placówka z naszej 
gminy i jednocześnie jedna z trzech w województwie, 
zakwalifikował się do rocznego projektu unijnego pod 
nazwą „Gramy w Radę, damy radę". Udział w projekcie 
łącznie biorą 33 drużyny z trzech województw, z cze-
go 9 zostanie nagrodzonych. W ramach tego działania 
młodzież ma do wykonania szereg zadań, dzięki któ-
rym doświadczy różnego rodzaju aktywności związa-
nych z działalnością prospołeczną. Celem projektu jest 
wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności młodzieży, 
jej aktywności i zaangażowania w sprawy lokalne. Do-
datkową zachętą jest fakt, że o wszystkich grających 
powstanie książka, a o 9 najlepszych drużynach będzie 
nakręcony film. Biskupiecka grupa występuje pod bar-
dzo oryginalną nazwą „OGIEŃ W SZOPIE". Jak sami 
twierdzą nazwa ta nawiązuje do słomy w szopie, która 
jak wiadomo - szybko się spala lub budzi skojarzenia ze 
słomianym zapałem, co jednak nie ma przełożenia na 

naszą młodzież! Ogień Naszej Młodzieży będzie trwał, 
bo mają cały zapas energii i głowy pełne pomysłów! 
Grupą opiekuje się Pani Justyna Kalkowska. W ramach 
dotychczasowych działań (których nie sposób było nie 
zauważyć - korowód motorów z flagami), uczestnicy 
grupy spotkali się z biskupieckimi radnymi. Na spotka-
niu młodzi ludzie wymienili się poglądami z doświad-
czonymi przedstawicielami władz. Poruszono wiele 
ważnych kwestii, m.in. inwestycji gminnych i Młodzie-
żowych Rad. Jedna z przedstawicielek grupy „OGIEŃ 
W SZOPIE” spotkała się także z zastępcą burmistrza 
by porozmawiać o najważniejszych potrzebach bisku-
pieckiej młodzieży. Członkowie grupy wsparli ogólno-
polską akcję „Szlachetna paczka", stworzyli Warszta-
ty Rozwoju Kreatywności „Otwieracz” i brali udział 
w akcjach „One Billion Rising for Justice". Nie sposób 
wymienić wszystkich działań, które ma na swym koncie 
nasza aktywna młodzież. Trzymamy kciuki za wygraną!

„GRAMY W RADĘ, DAMY RADĘ”, 
CZYLI BISKUPIECKA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
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Biskupiec w Specjalnej Strefie Ekonomicznej!

Objęcie biskupieckich terenów inwestycyjnych 

Specjalna Strefą Ekonomiczną można śmiało na-

zwać wielkim sukcesem! Kilka lat wytężonej pracy, 

w ciągu których podjęto szereg inicjatyw zmierza-

jących do wypromowania naszych terenów inwe-

stycyjnych, dało tak długo oczekiwany, pozytywny 

efekt. Od chwili objęcia Biskupca SSE rozpoczęto 

jeszcze intensywniejsze działania promocyjne: zo-

stała wydana broszura informacyjna o możliwości 

i warunkach inwestowania w gminie, w Lidzbarku 

Warmińskim odbyła się konferencja międzynaro-

dowa, w której gmina brała czynny udział, opraco-

wany został spot reklamowy, gmina uczestniczyła 

w konkursie Grunt na medal i została zakwalifiko-

wana do ścisłej czołówki województwa terenów 

kompleksowo przygotowywanych do lokalizacji 

inwestycji, jak również Biskupiec otrzymał certyfi-

kat Miasta z Dobrym Klimatem dla Twoich Inwestycji.

Przypominamy, że procedura włączenia 17 ha do 

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej była drogą trudną, jednakże udało się ją 

szczęśliwie pokonać dzięki przychylności i wspar-

ciu wielu instytucji i osób. Pomysł włączenia ww. 

gruntów zrodził się 2008 r., kiedy to Zarząd Wo-

jewództwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór 

do projektów o strategicznym charakterze dla 

rozwoju województwa, które mogłyby być reali-

zowane w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego na lata 2007 – 2013. Sprawy formalne 

i prawne związane z projektem pn: „Gmina Bisku-

piec przyjazna przedsiębiorcom. Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 

16 i 57” zajęły prawie trzy lata, zaś same roboty 

budowlane, przygotowujące grunt pod przyszłe in-

westycje trwały pół roku.  W ramach ww. projektu 

dokonano kompleksowego uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę: sieć 

wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową 

oraz wybudowano drogę. Koszt inwestycji wy-

niósł prawie 2 miliony zł., w tym dofinansowanie 

ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

w ramach RPO wyniosło 1 630 205,88 zł.

Cel został osiągnięty 1 października 2013 r., kiedy 

to rozporządzeniem Rady Ministrów Warmińsko-

-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozsze-

rzona została między innymi o Podstrefę Biskupiec 

o powierzchni 17 ha. 

„To sukces nas wszyst-

kich! Bardzo się cie-

szymy z zakończenia 

etapu włączania Bi-

skupca do SSE, tym 

bardziej, że na począt-

ku mało kto wierzył 

w powodzenie tych 

działań. Mam nadzie-

ję, że już niedługo do 

Biskupca ściągną po-

tencjalni inwestorzy zainteresowani nie tylko inwesto-

waniem w naszej gminie, ale przede wszystkim two-

rzący w swoich zakładach miejsca pracy dla lokalnej 

społeczności.” podkreślał wielokrotnie Kamil Ko-

złowski zastępca burmistrza Biskupca.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
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Już ponad półtora roku trwa realizacja ponadnarodo-
wego projektu unijnego „Razem do celu” (jedynego 
w województwie). W tym czasie już ok. 60 osób zdo-
było nowe kwalifikacje. To był dobry czas. 

Byliśmy obecni na konferencji Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej jako przykład miasta wdrażającego 
dobre praktyki, wywołując tym samym wielkie zainte-
resowanie.  

Gościliśmy także niemiecką delegację ekspertów. Zor-
ganizowaliśmy dla nich konferencję podczas której 
przedstawiliśmy rezultaty działalności Centrum Akty-
wizacji Młodzieży i problemy oraz trudności z jakimi 
borykają się młodzi ludzie na rynku pracy.  Wspomnia-
na konferencja była też zaczątkiem do stworzenia pilo-
tażowego programu pośrednictwa pracy, nad którego 
powstaniem czuwać będzie wspomniana 10 osobowa 
delegacja niemiecka i 10 osobowa grupa z Biskup-
ca składająca się z przedstawicieli m.in. Ochotniczych 
Hufców Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i lokalnych przedsiębior-
ców. Dodatkowo odbyły się dwa posiedzenia grup ro-
boczych, które przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. 
Takich dyskusji chyba nikt się nie spodziewał. Rozmo-
wom i pytaniom nie było końca, a tłumacze nie nadą-
żali z tłumaczeniem. Wszyscy byli bardzo żądni wie-
dzy. Ze strony niemieckiej w wizycie studyjnej udział 

wzięli m.in.: przedstawiciel powiatowego urzędu pracy 
w Bramsche, właściciel 3 domów opieki nad osobami 
starszymi, przedstawicielka działu prawnego specjalist-
ka od zamówień publicznych w urzędzie pracy i kie-
rownik pośredników pracy w regionie Osnabrück. 

W listopadzie z kolei nasi polscy eksperci pojechali do 
Niemiec by zapoznać się z niemieckim systemem po-
mocy społecznej, działalnością przedsiębiorstw, sposo-
bami na trudnych klientów i innymi tematami objętymi 
wnioskiem. Wizyta bardzo się udała, a jej efekty są wi-
doczne do dzisiejszego dnia….

Zawarliśmy porozumienia z lokalnymi instytucjami 
(OHP, MOPS, Urząd Pracy) i przedsiębiorcami (Biwar 
Sp. z o. o i Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o.) 
by razem korzystać z doświadczeń naszego niemieckie-
go partnera. 

Już za miesiąc kolejne spotkania grup roboczych, kon-
ferencje, wspólne wyjazdy, wymiany poglądów, a to 
wszystko tu w Polsce, w Biskupcu.

Razem działamy dla młodych ludzi w naszej 
gminie na rzecz ich lepszej przyszłości!!

RAZEM DO CELU-PROJEKT Z POTENCJAŁEM!

Urzędu Miejskiego 
w Biskupcu

Biuletyn 
Informacyjny 
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Biskupiec sportem stoi, a raczej jedzie…, a może 
płynie?! Trudno się zdecydować - tyle się dzieje! 
Piotr Kula – utalentowany żeglarz zdobywający od 
lat najwyższe lokaty, w 2012 r. reprezentant Pol-
ski na Igrzyska Olimpijskie w żeglarskich mistrzo-
stwach świata klasy Finn w Falmouth w Wielkiej 
Brytanii; wciąż wyznacza sobie nowe cele i sukce-
sywnie dąży do ich spełnienia. Mistrz Polski w 2008 
i 2011 roku, dwukrotny wicemistrz Świata i Euro-
py Juniorów. Jednym z ostatnich sukcesów Piotra 
jest brązowy medal finałowych regat Europejskiej 
Ligi Mistrzów w La Rochell we Francji, dzięki któ-
remu wygrał cały cykl. 

Przesiadamy się na rower, bo to domena niejed-
nego biskupczanina. Szymon Rekita – w minio-
nym sezonie startował w barwach włoskiej grupy 
Stestese. Wychowanek Warmii Biskupiec zakoń-
czył już pełną sukcesów karierę juniora i stał się 
pierwszoroczniakiem wśród orlików. Szymon jest 
mistrzem jazdy na czas, co jest bardzo cenione w mię-
dzynarodowym peletonie. Zapewne miało też wpływ 

na decyzję wcielenia naszego kolarza do włoskiej grupy 
zawodowej Ciclistica Sestese. 

Kolejną postacią liczącą się w kolarstwie jest Martyna 
Jaskulska, mistrzyni Polski, która w Bieganowie zdoby-
ła złoty medal w kategorii młodziczek. Martyna zajęła 
I miejsce w kategorii „młodziczek” i II lokatę w kate-
gorii „juniorka młodsza”, a gratulacje za swoje niesa-
mowite wyczyny odebrała od samego Czesława Langa 
podczas… zawodów w Bytowie. Zajęła także I miejsce 
w grupie młodziczek w Otwartych Mistrzostwach Pod-
lasia w Kolarstwie Przełajowym w Białymstoku.

Kolarstwo torowe to kolejna dyscyplina, w której za-
znaczył się akcent biskupiecki. W Pruszkowie, w impre-
zie kolarskiej pod hasłem „Szukamy Następców Olim-
pijczyków” startowali uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Bezkonkurencyjny okazał się Bartło-
miej Balcer z Biskupca, który wygrał trzy konkurencje: 
sprint, wyścig australijski i sprint drużynowy.

Jak powiedziała Eleonor Roosvelt: „Przyszłość należy do 
tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. W Biskupcu 
o tym wiedzą! 

Piłka nożna w polskim wydaniu? – owszem, tak! Bez 
względu na wyniki reprezentacji naszego kraju są miej-
sca, gdzie ta dyscyplina ma się dobrze! Biskupiec może 
się pochwalić jedną z największych halowych imprez 
w piłce nożnej. W marcu zakończyła się VII edycja FUT-
SAL-u, jak co roku rozgrywana pod patronatem burmi-
strza Biskupca. Tegorocznym niekwestionowanym zwy-
cięzcą był zespół FML Biskupiec, w którego szeregach 
gra Bartłomiej Bogdaniuk, jeden z trzech najlepszych 
strzelców. Drugie miejsce zajął LZS Stromyk z Mojtyn, 
trzecie biskupiecki zespół „Kopernika”. Najlepszym 
strzelcem w I lidze okrzyknięto Jarosława Kowalczyka, 
który strzelił aż 41 goli, pokonując tym samym Wojcie-
cha Włocha. 

Zwycięzcą II ligi jest drużyna LZS z Najdymowa „Tor-
nado” , która rozgromiła drużynę Barczewa (2. m-ce) 
i LZS MKS Chrobrego (3. m-c). Najlepszym strzelcem 

został Wojciech Majacki i kolejno: Michał Góralczyk, 
Przemysław Rybkiewicz i Mateusz Kostyra.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się liga oldboyów, 
w której zwycięzcą okazał się zespół ze Stanclewa, 
nokautując przeciwników ilością zdobytych punktów 
i pozostawiając na 2 miejscu ZD Biskupiec, a na 3 ze-
spół o nazwie Tygrysy. Popis strzelecki dał Mirosław Ko-
zikowski strzelając 30 bramek! Tuż za nim, z doskona-
łym wynikiem strzeleckim po 23 bramki uplasowali się: 
Waldemar Lech i Radosław Kowalski. Trzecie miejsce 
wśród strzelców przypadło Tomaszowi Jaśkiewiczowi. 

Serdecznie gratulujemy organizatorom tego wydarze-
nia, które w każdy weekend skupia w jednym miejscu 
ok. 1,5 tys. fanów piłki nożnej.

SPORT




