Gala Talentów pełna gwiazd
W Biskupcu przyznano nowe stypendia artystyczne i uroczyście otwarto wyremontowany dom
kultury.
Gala Biskupieckie Talenty odbyła się 10 października w Biskupieckim Domu Kultury, oddanym do
ponownego użytku po ponadrocznym remoncie. Historię zmian dokumentowała zarówna wystawa
fotografii z tego okresu w sali wystawowej, jak i film wyświetlony na początku wieczoru w sali
widowiskowej. Ważnym punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali
wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wicemarszałek województwa Marcin Kuchciński i burmistrz
Biskupca Kamil Kozłowski. Gdy wstęga opadła i rozsunęła się kurtyna z widowni dał się usłyszeć okrzyk
zachwytu. Nowa scena i znajdująca się na niej przygotowana specjalnie na tę okazję scenografia
zaskoczyły widzów. Wszyscy przemawiający tego dnia oficjele z podziwem wyrażali się o rozmachu, z jakim
zmienia się ostatnio Biskupiec.
Galę zorganizowano z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz podziękował wszystkim pedagogom za ich
zaangażowaną pracę i wręczył nagrody dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji
i obsługi publicznych placówek oświatowych gminy Biskupiec, natomiast zarządzający szkołami
i przedszkolami niepublicznymi otrzymali statuetki i podziękowania za współpracę. Burmistrz podziękował
w szczególny sposób Małgorzacie Flont i Teresie Kacperskiej, które do końca minionego roku szkolnego
kierowały placówkami w Czerwonce i Węgoju. Wyróżnione zostały również zasłużene, wciąż aktywnie
uczestniczące w życiu naszego miasta emerytowane pedagożki publicznych placówek oświatowych:
Longina Cimaszkiewicz, Barbara Heller, Alina Szołkowska, Maria Świtkowska i Renata Tresp.
Następnie przed publicznością wystąpiło ośmioro uczniów z gminy Biskupiec. Wcześniej z ich osiągnięciami
zapoznali się jurorzy: Basia Raduszkiewicz, Stefan Brzozowski i Konrad Ingielewicz. Ci doświadczenia
artyści mieli także możliwość porozmawiania przed występami z każdym z młodych wykonawców. Swoje
umiejętności zaprezentowali: Amelia Kwiatkowska, Natalia Heichel, Karolina Więcek, Wojciech Terech,
Paulina Borzymowska, Bartosz Łakomy, Oliwia Głoskowska i Filip Orłowski. Ostatnia piątka z wymienionych
to właśnie nowi stypendyści artystyczni burmistrza Biskupca.
Na Gali Biskupieckich Talentów miało miejsce jeszcze jedno miłe wydarzenie. Wojewoda Artur Chojecki
przekazał symboliczny czek na 99 tys. zł na zakup nowego sprzętu dla szpitala powiatowego w Biskupcu.
Odebrał go starosta Andrzej Abako.
Galę poprowadziła Dorota Gardias, a w jej trakcie wystąpili także znani ze zwycięstwa w programie „Mam
Talent” Delfina i Bartek. Po zakończeniu występów wszyscy obecni przenieśli się do holu Biskupieckiego
Domu Kultury, gdzie poświęcono budynek i odsłonięto pamiątkową tablicę. Na uczestników wydarzenia
przygotowano także szampana i tort.
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