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Inwestycje w trakcie realizacji
Termomodernizacja i rozbudowa szkół w Zajączkowie i Nowym Grodzicznie

Dom Ludowy w Mrocznie

W Szkole Podstawowej w Zajączkowie trwają prac bu-
dowlane związane z termomodernizacją SP. Będzie ona po-
legała na dociepleniu budynku styropianem gr.20 cm, co-
kolu gr.10 cm, ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 15 cm 
i wypełnieniu pustki pod posadzkami parteru keramzy-
tem. Wymienione zostaną parapety zewnętrzne, pokrycie 
dachowe z eternitu na blachodachówkę wraz z wykona-
niem nowego orynnowania i obróbkami blacharskimi, 3 
okna oraz kocioł węglowy na kocioł paletowy. Powstanie 
instalacja odgromowa, przebudowany zostanie istnieją-
cy komin dymowo- wentylacyjny oraz niektóre kominy 
wentylacyjne. Dodatkowo zostaną wyremontowane sale 
lekcyjne,  dzięki wykonaniu robót tynkarskich, malarskich 
i ułożeniu podłóg laminowanych.

Rozpoczęto również prace budowlane związane z rozbu-
dową placówki w Zajączkowie  Powstanie część o wymia-
rach 13.09x23,40 ,m. niepodpiwniczona, dwukondygnacyj-
na, zakończona dachem dwuspadowym. Zaprojektowano 
w niej następujące pomieszczenia: 5 klas lekcyjnych (w tym 
jedna sala z zapleczem), WC damskie i męskie, szatnię, 
pomieszczenie gospodarcze, klatkę schodową wyposażo-
ną w platformę schodową umożliwiającą poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym. Powierzchnia użytkowa roz-
budowanej części wynosi504,79 m2. Za nami wykonanie 
ławy fundamentalnych , przed nami izolacja poziomowa 
ław fundamentalnych i przystąpienie do wznoszenia ścian 
fundamentalnych.

Od marca trwa „ rozbudowa z przebudową oraz zmianą, 
sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolny w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie wraz 
z infrastrukturą techniczną’’. Dotychczas rozbudowano 
budynek szkoły ( obecnie stan surowy otwarty) i połączo-
no z istniejącym obiektem, rozebrano istniejące elementy, 
zgodnie z dokumentacją (tj. ścianki działowe, schody), 
skuto istniejące posadzki , wykonano strop w miejscu 
rozebranych schodów, oraz izolację przeciwwilgociową 
i cieplną posadzkę, rozprowadzono instalacje wód, wylano 
szlichtę betonową na posadzkach.

Również od marca trwają prace budowlane termomoder-
nizacji i rozbudowy domu ludowego w Mrocznie. Dotych-
czas rozebrano podsufitkę i ocieplenie w sali balowej, sufit 
z płyt paździerzowych w pomieszczeniu gospodarczym, 
skuto płytki ścienne i rozebrano posadzki w pomieszcze-
niu gospodarczym, wykonano nową instalację elektryczną 
w sali balowej oraz pomieszczeniach gospodarczych, roz-
prowadzono instalacje wód ( kanalizacja w pomieszcze-
niach gospodarczych), trwają prace związane ze wzmoc-
nieniem konstrukcji stalowej dachu nad salą balową.
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Zakończono budowę plaży w Rynku. PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE
DROGI MONTOWO- ŚWINIARC

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ 
MATERIAŁÓW DO REMONTU DRÓG GMINNYCH

Dom Ludowy w Mrocznie

Droga Montowo- Świniarc

8 czerwca 2018 roku wójt Gminy Grodziczno podpisał 
umowę na dofinansowanie realizowanej drogi Montowo- 
Świniarc, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 
„ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 „. Dofinansowanie wynosi 851 
819,00 zł, zaś środki z budżetu gminy - 925 368,00 zł  na 
realizację zadania.

23 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Grodziczno odbyło 
się podpisanie umowy na dostawę materiałów do remontu 
dróg gminnych na terenie gminy Grodziczno. Wykonaw-
cą została Firma Handlowo Usługowa GÓRAL z Nowego 
Grodziczna. Zakres prac obejmuje dostawę kruszywa  na-
turalnego (pospółka, kopalnia bez uzdatnienia) w ilości 
1000 ton z dostawą 
i rozścieleniem na 
miejsca wskaza-
ne przez gminę. 
Termin realizacji 
zadania przewi-
dziany jest do koń-
ca grudnia 2018r. 
Kwota inwestycji to 
14.760,00 zł brutto.

W kwietniu rozpoczęto prace związane z przebudowa 
drogi gminnej Montowo – Świniarc. Wykonano roboty 
przygotowawcze, przebudowę z kruszywa łamanego, war-
stwę wiążącą i warstwę ścieralną ½ drogi. Kolejny etap to 
zjazdy, chodnik, rowy odwadniające, oznakowanie, oświe-
tlenie przejścia dla pieszych lampą solarną oraz montaż 
dwóch progów zwalniających.
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Zakończono prace związane z budową linii 
oświetlenia ulicznego w Grodzicznie. Wzdłuż 
drogi powiatowej Mroczenko - Montowo za-
instalowano 4 lampy na 8-metrowych słupach. 
Inwestycję sfinansowano ze środków pochodzą-
cych z budżetu Gminy Grodziczno oraz z fundu-
szu sołeckiego. Z pewnością  poprawi się  bezpie-
czeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. 

5 kwietnia 2018 roku Gmina Grodziczno nabyła na własność nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka nr 101/7 o pow. 0,1009 ha, położoną w obrębie Grodziczna z przeznaczeniem na budowę 
placu zabaw.

19 kwietnia 2018 roku Gmina Grodziczno sprzedała w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego nierucho-
mość zabudowaną budynkiem po byłej szkole oraz dwa budynki gospodarcze  oznaczone działką nr 29/5 o pow. 
0,56 ha położoną w obrębie Montowo za cenę 383 800, 00 zł

NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE W GRODZICZNIE

2. NOWY APARAT USG

Inwestycje zakończone
W  Lorkach,  przy świetlicy wiejskiej przygotowano te-

ren na siłownię  terenową i wyposażono ją w dwa urzą-
dzenia siłowe : orbitek i podciąg dolny.

W Nowym Grodzicznie z kolei przy istniejącym placu 
zabaw utworzono siłownię terenową składającą się z na-
stępujących elementów: orbitek, podciąg górny i biegacz.

W Grodzicznie zbudowano plac zabaw, na któ-
rym zamontowano: huśtawkę wagową i podwój-
ną, 2 sprężynowce, karuzelę tarczową oraz zestaw 
wielofunkcyjny
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4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. W niedzielę, 6 maja mar-
szałek Gustaw Marek Brzezin otworzył oficjalne obchody tego święta na 
Warmii i Mazurach. Rozstrzygnięto też akcję na najpopularniejsze i najak-
tywniejsze OSP w regionie. Od 10 marca na łamach „Gazety Olsztyńskiej” 
i „Dziennika Elbląskiego” przedstawiono jednostki ochotnicze, których 
druhowie opowiadali o swojej służbie, ważnych akcjach i wartościach, któ-
re im przyświecają. Wszyscy zgodnie mówili, że dla nich największą nagro-
dą jest satysfakcja z pomagania. A pomagają kiedy tylko mogą, mimo że 
mają swoje codzienne obowiązki, rodziny i pracę. Głosowanie zakończono 

1 maja. Pula nagród wynosiła 30 tys. zł (na każdą kategorię przewidziane jest łącznie 6 tys. zł). Fundatorami nagród byli 
marszałek Gustaw Marek Brzezin, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i zarząd oddziału 
wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w pięciu kategoriach. Wybrano najpopularniejsze OSP na Warmii i Mazurach, 
które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz te, które nie znajdują się w tym systemie. Doceniono rów-
nież najpopularniejszą Kobiecą Drużynę Pożarniczą i Najpopularniejszą 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Wśród laureatów OSP niewłączonych do KSGR znaleźli się strażacy 
z gminy Grodziczno- OSP LORKI, którzy zajęli I MIEJSCE. W kategorii 
kobiecych drużyn pożarniczych, panie z OSP LORKI zajęły III MIEJSCE.

Miesiąc później strażacy z Lorek potwierdzili, ze są nie tylko popularni, 
ale i sprawni: czego dowód dali w Gminnych Zawodach Sportowo- Po-
żarniczych, zorganizowanych 3 czerwca 2018 roku na boisku piłkarskim 
w Montowie. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn męskich i 5 kobiecych.

Wyniki:
Drużyna męska:
1. OSP Lorki
2. OSP Mroczno
3. OSP Ostaszewo
4. OSP Mroczenko
5. OSP Grodziczno
6. OSP Zwiniarz
7. OSP Trzcin
8. OSP Świniarc
9. OSP Kowaliki
10. OSP Kuligi
11. OSP Zajączkowo
12. OSP Boleszyn

Drużyna kobieca:
1. OSP Mroczenko
2. OSP Mroczno

INFORMACJE Z NASZEJ GMINY
1. WOJEWÓDZKI DZIEŃ STRAŻAKA 2018

2. NOWY APARAT USG

3. OSP Grodziczno
4. OSP Ostaszewo
5. OSP Lorki

PZOZ w Grodzicznie zakupił aparat USG w ramach realizacji projektu 
„Doposażenie PZOZ w Grodzicznie w nowoczesny sprzęt i aparaturę 
medyczną o wartości 250.000 tys. zł brutto”. Dzięki  dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 podniesiono jakość i skuteczność usług zdrowotnych, poprawę dostępności 
do badań USG oraz wzrost ilości przebadanych pacjentów i skrócenie czasu 
oczekiwania na badania USG. Aparat USG posiada 4 głowice ulfrasonograficzne. 
Jest to sprzęt wysokospecjalistyczny, dzięki któremu nasi pacjenci mają 
wykonywane badania o największym standardzie. 



6 www.grodziczno.pl

17 maja 2018 roku podczas XLV  sesji Rady Gminy Gro-
dziczno jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi 
Gminy Tomaszowi Szczepańskiemu z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Grodziczno za 2017 rok.

Z myślą o naszych pacjentach, którzy chcą pozbyć się 
bólu i innych dolegliwości powstał w naszym ośrodku 
dodatkowy gabinet rehabilitacyjny, który oferuje usługi 
niefinansowane przez 
NFZ. Pacjenci mogą 
korzystać między 
innym z masażu go-
rącymi kamieniami,  
masażu podciśnienio-
wego z elektrostymu-
lacją i innych. Oferu-
jemy również kupony 
podarunkowe, które 
mogą być oryginal-
nym prezentem dla 
bliskiej osoby.

21 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Grodziczno odbyła się uroczysta XLVI Sesja Rady Gminy, podczas 
której uhonorowano naszych najlepszych uczniów.  Było to spotkanie wyjątkowe, gdyż uczestniczyli w nim wyjątkowi 
goście-rodzice i ich zdolne dzieci.  Nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, zachowaniu i sporcie, 
laureatów i finalistów  konkursów powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Wójt Gminy Grodziczno Pan To-
masz Szczepański wręczył statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Podziękował też za pracę i pożegnał odchodzące na emeryturę nauczycielki szkół w Boleszynie, Grodzicznie i Mrocz-
nie, panie:

Helena Draśpa,
Jadwiga Falkowska,
Alina Kalisz,
Krystyna Salis,
Mariola Lempek,
Elżbieta Tucholska,
Maria Zaleska.
Na zakończenie tej 

części uroczystej sesji dyrektorki szkół podstawowych podziękowały wójtowi za okazanie im zrozumienia i wsparcia.
Nagrody Wójta odebrali:
Ze Szkoła Podstawowej w Boleszynie: 
1. Miłosz Wojciech Grzywacz

Ze Szkoły Podstawowej 
w Zajączkowie:

1. Wiktoria Czajkowska
2. Łukasz Ismer
3. Piotr Kępara
4. Kinga Piotrowska
5. Mateusz Siemieński
6. Marcelina Titz

Ze Szkoły Podstawowej 
w Zwiniarzu:

1. Kacper Kalwa
2. Magdalena Klinkusz
3. Wiktoria Szczepańska

4. ABSOLUTORIUM WÓJTA GMINY 
TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO

3. REHABILITACJE

5. NAGRODZENIE NAJLEPSZYCH UCZNIÓW Z GMINY GRODZICZNO



7www.grodziczno.pl

Ze Szkoły Podstawowej       
w Nowym Grodzicznie:
1. Patrycja Cieszewska
2. Michalina Dąbrowska
3. Artur Draśpa
4. Julia Goniszewska
5. Olga Górzyńska
6. Marta Gumowska
7. Zuzanna Jankowska
8. Mikołaj Jaroszewski
9. Mateusz Jarzębski
10. Adam Jaworski
11. Karolina Kornacka
12. Kinga Kornacka
13. Lucyna Krezymon
14. Marcelina Michalska
15. Agata Nowak
16. Zuzanna Nowak
17. Magdalena Okołowska
18. Malwina Orzechowska
19. Julita Paszylka
20. Mateusz Patalon
21. Joanna Sołtysik
22. Wiktoria Strużyńska
23. Łukasz Szczepański
24. Klaudia Szulwic
25. Katarzyna Szymańska
26. Laura Truszczyńska

Ze szkoły Podstawowej w Mrocznie: 
1. Daniel Dąbrowski
2. Klaudia Dudulska
3. Krystian Kobylski

4. Mateusz Lewandowski
5. Agata Lewicka

6. Amelia Łożyńska
7. Fabian Łożyński

8. Patrycja Mikczyńska
9. Patrycja Raszkowska

10. Jakub Renkel
11. Antonina Rynkowska

12. Franciszek Sendecki
13. Szymon Świniarski

14. Paweł Wajc
15. Zuzanna Wajc

16. Bartosz Waruszewski
17. Maciej Żuralski
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12 maja 2018r. Parafialno- Gmina Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Grodziczna świętowała swój jubileusz 30-lecia działalności. Z tej 
okazji w kościele parafialnym odbyła się msza św., którą poprowa-
dził miejscowy proboszcz ks. Henryk Rychert. Następnie głos zabrał 
prowadzący obecnie orkiestrę kapelmistrz Jarosław Titz. Przedstawił 
krótką historię powstania kapeli, akcentując rolę twórców, tj. śp. ks. 
kanonika Henryka Piotrowskiego i swojego poprzednika, czyli Fran-
ciszka Orzłowskiego. Podziękował wszystkim, którzy angażują się 
w działalność zespołu, za dotychczasowe wsparcie.  Podczas uroczy-
stości przemówili również lokalni samorządowcy, m.in. Wójt Gmi-
ny Grodziczno Tomasz Szczepański, Przewodnicząca Rady Gminy 
Urszula Plitt oraz Wicestarosta Powiatu Nowomiejskiego Katarzyna 
Trzaskalska. Na ręce dyrygenta wręczyli upominki, po czym odbył 
się koncert, oczywiście pod batutą Jarosława Titza. Całej kapeli gra-
tulujemy determinacji i życzymy, by miłość do muzykowania nigdy 
w Was nie wygasła. Niech realizowana wspólnie pasja sprawi, że 
w repertuarze naszej orkiestry dętej, pojawią się nowe utwory, cie-
szące ucho słuchaczy, a Wam sprawiające satysfakcję.

7-8 kwietnia 2018r. w Kaliszu obyły się Mistrzostwa Polski w Kic-
kboxingu Juniorów Starszych Full Contact, w których udział 
wzięło 176 kickboxerów z 42 klubów z całej Polski. Wśród nich 
znalazł się mieszkaniec naszej gminy, członek klubu MUKS 
Olimpia Nowe Miasto Lub.,  Albert Mederski z Montowa, któ-
ry walczył w kategorii junior starszy -57kg i został WICEMI-
STRZEM POLSKI W KICKBOXINGU! Dopiero w ostatniej, za-
ciętej i ostrej walce, dodatkowo niejednogłośnie, czyli 2:1,  uległ 
w finale zawodnikowi z Zielonej Góry. Jesteśmy dumni, że w na-
szej gminie rodzą się takie talenty. Albertowi życzymy dalszych 
sukcesów w doskonaleniu umiejętności oraz wytrwałości w dą-
żeniu do wyznaczonych celów.

10 kwietnia 2018 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ja-
mielniku odbyły się powiatowe eliminacje konkursu ortograficz-
nego „O złote pióro Starosty”. Do rywalizacji stanęło 39 uczniów 
z terenu Powiatu Nowomiejskiego wyłonionych w eliminacjach 
szkolnych i gminnych. Ostatecznie w kategorii gimnazjów, 
uczniowie z Gminy Grodziczno zajęli dwa pierwsze miejsca:

I miejsce: Olga Górzyńska – Gimnazjum w  Nowym Grodzicz-
nie

II miejsce: Sylwester Haska – Gimnazjum  w Mrocznie
Jesteśmy bardzo dumni, że nasz gmina ma tak wspaniałych 

polonistów. Serdecznie gratulujemy wysokich miejsc i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce.

6. JUBILEUSZ 30-LECIA PARAFIALNO- GMINNEJ MŁODZIEŻOWEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ Z GRODZICZNA

7. MIESZKANIEC NASZEJ GMINY ALBERT MEDERSKI WICEMISTRZEM 
POLSKI W KICKBOXINGU!

8. POWIATOWE ELIMINACJE KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„O ZŁOTE PIÓRO STAROSTY”
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12 kwietnia 2018r. odbył się w Grodzicznie  IX Gminny Tur-
niej dla dzieci 6-letnich „Czujemy się bezpiecznie”. Organi-
zatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie 
oraz Szkoła Podstawowa w Zajączkowie; całość przebiegu 
turnieju koordynowała Irena Zielińska. Celem zmagań, or-
ganizowanych zresztą już od wielu lat jest przypomnienie za-
sad bezpiecznego poruszania się po drodze, poznanie pod-
stawowych znaków drogowych, poszerzenie informacji na 
temat zagrożeń wynikających z kontaktów z obcymi ludźmi, 
zabaw w niebezpiecznych miejscach, ale także pokazanie 
prawidłowych postaw w różnych sytuacjach, wzywanie po-
mocy. To doskonała okazja by integrować dzieci i zachęcić 
je do zdrowej rywalizacji. Udział w konkursie wzięły dzieci 
z oddziałów przedszkolnych ze wszystkich szkół w Gminie Grodziczno. W trzyosobowych drużynach miały do wyko-
nania rożne zadania dotyczące bezpieczeństwa. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: 
dzielnicowe: st. asp. Martyna Roch-Szkutnik, mł. asp. Jarmila Mówińska, a także pielęgniarka Bożena Kamińska i strażak 
Marcin Wiśniewski z OSP Kuligi. Członkowie komisji mieli trudne zadanie, ponieważ wszystkie dzieci zachwyciły dużą 
wiedzą i znajomością zasad bezpieczeństwa, za co na zakończenie otrzymały dyplomy, nagrody i upominki.  

23.04.2018 r. w Ostaszewie nad Jeziorem 
Hartowieckim na terenie naszej gminy 
odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Mieszanych Szta-
fetowych Biegach Przełajowych Igrzysk 
Dzieci Klas IV, V, VI, Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej Klas VII, rocznik 2002 – 2003 
oraz Licealiady. Na zawody przybyło po-
nad 450 zawodników wraz z opiekunami 
z całego województwa warmińsko – ma-
zurskiego -  z Olsztyna, Pisza, Giżycka, 
Szczytna, Wilkas, Wielbarka, Jezioran, 
Świętajna, Iławy, Lubawy. Nasz powiat 
reprezentowali biegacze z Nowego Miasta 
Lub., Kurzętnika, Tereszewa, Marzęcic.  
Zmagania przebiegły w bardzo przyja-
znej, sportowej atmosferze. Pierwszych 
6 zespołów z każdej kategorii otrzymało 
puchary i dyplomy, a trzy pierwsze peł-
ne składy – medale, ufundowane zostały 
przez Warmińsko – Mazurski Szkolny 
Związek Sportowy. Na wszystkich uczest-
ników czekał ciepły posiłek, ufundowany 
przez Gminę Grodziczno, a przygotowa-
ny przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Ostaszewo. Całą imprezę prowadził Wi-
ceprzewodniczący Warmińsko – Mazur-
skiego Szkolnego Związku Sportowego 
pan Mirosław Urbanowski.

9. XI GMINNY TURNIEJ DLA DZIECI 6-LETNICH „CZUJEMY SIĘ BEZ-
PIECZNIE”

10. ZAWODY W OSTASZEWIE NAD JEZIOREM HARTOWIECKIM
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27.04.2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Grodzicznie odbył 
się XV Gminny Konkurs Matematyczny dla klas I-III zorgani-
zowany przez Szkołę Podstawową w Nowym Grodzicznie repre-
zentowaną przez Teresę Sławińską przy współudziale Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Grodzicznie. Do rywalizacji stanęło 13 
uczniów ze szkół z terenu naszej gminy .Najlepsi z nich zosta-
li nagrodzeni dyplomami i książkami ufundowanymi przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodzicznie,pozostali uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy i czekolady. Zdobywcy 1 i 2 
miejsc wezmą udział w eliminacjach powiatowych, zaplanowa-
nych na 18.05.2018 r. 

Wyniki XV Gminnego Konkursu Matematycznego:

15.05.2018 r. odbył się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny dla 
klas I-III zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Nowym 
Grodzicznie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodzicznie. Za-
dania konkursowe przygotowały nauczycielki z Zajączkowa. Do 
zmagań przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z terenu 
naszej gminy. Dzieci rozwiązywały test ortograficzny oraz pi-
sały dyktando. Po trudach pracy umysłowej nastąpił owocowy 
poczęstunek. Uczniowie mieli również szansę poznać się bliżej 
podczas zabaw animacyjnych.
Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami rze-
czowymi ufundowanymi przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Grodzicznie. Dodatkowo uczniowie, którzy zajęli I i II miej-
sca, w swojej kategorii będą reprezentować gminę w Powiato-
wym Konkursie Ortograficznym w Gwiździnach. Koordynato-
rem konkursu była pani Edyta Kotłowska ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Grodzicznie.
Komisja, składająca się z nauczycieli kształcenia zintegrowanego, którzy przybyli z uczniami na konkurs wyłoniła nastę-
pujących laureatów:

11. XV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

12. XVI GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Klasa I Klasa II Klasa III
I miejsce Alan Lewandowski

- SP Zwiniarz
Filip Truszczyński
 - SP Mroczno

Artur Gurzyński 
- SP Mroczno

II miejsce Olga Szczepańska
- SP Mroczno

Nikodem Lewandowski 
- SP Nowe Grodziczno

Joanna Szczepańska
- SP Nowe Grodziczno

III miejsce Filip Witan
- SP Zajączkowo

Filip Florkowski 
- SP Zajączkowo

Tomasz Galiński
 - SP Boleszyn

Klasa I Klasa II Klasa III
I miejsce Kacper Wierzbowski 

-SP Nowe Grodziczno
Agata Gawarzewska 
-SP Nowe Grodziczno

Hubert Robaczewski
–SP Nowe Grodziczno

II miejsce Jakub Kowalczyk
-SP Zwiniarz

Magdalena Jarzembek 
-SP Zajączkowo

Marta Grzywacz 
-SP Boleszyn

III miejsce Ksawery Kozłowski
-SP Zajączkowo

Zuzanna Trzcińska 
-SP Zwiniarz
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OSP Świniarc  realizowała  zadanie „Z kulturą i tradycją za pan brat” wsparte dotacją gminy Grodziczno. W kwiet-
niu, podczas trzech  popołudniowych spotkań w formie „warsztatów dla seniorów  i nie tylko…” uczestnicy uczyli się 
rękodzieła pod kierunkiem  p. Danieli Zawadzkiej. Poznano  ciekawe techniki tworzenia kwiatów z krepy włoskiej oraz 
wykonywano ozdobne życzenia, a także kapelusze do igieł. Podczas każdego spotkania  w różnych grupach wiekowych 
w zajęciach brało udział 20 osób. Uczestnicy postanowili spotkać się ponownie jesienią, by doskonalić poznane techniki.

25 maja 2018r. w sali narad UG w Grodzicznie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki, zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Gminnej Rady Kobiet Wiejskich w Grodzicznie przy udziale Urzędu Gminy. Uroczystość umilił swoim 
występem zespół muzyczny z Tylic „Sami swoi”. Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański obdarzył wszystkie panie 
upominkami w kształcie serduszka oraz złożył życzenia wraz z Prezes GRKW Barbarą Szymańską.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
1. OBCHODY ŚW. FLORIANA W ŚWINIARCU

2. „Z KULTURĄ I TRADYCJĄ ZA PAN BRAT”

3. SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA MATKI W URZĘDZIE GMINY GRODZICZNO

W dniach 3 i 4 maja 2018 r. w OSP Świniarc odbyły się obchody św. Floriana. Druhowie wraz z sympatykami wzięli 
udział w mszy św. w kościele parafialnym w Zwiniarzu. Później przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Świniarcu. Przy-
gotowano tam liczne konkursy połączone ze wspólnym grillowaniem. Strażakom, w imieniu mieszkańców, życzenia 
przekazał radny Mirosław Więckiewicz. Imprezę wsparła dotacją gmina Grodziczno.
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26 maja 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych w Grodzicznie zorganizo-
wał dla członków stowarzyszenia Osób Niepeł-
no-sprawnych oraz zaproszonych gości spotkanie 
z okazji dnia Matki i Ojca pod hasłem ,,Mamo 
i Tato po prostu dziękuję”. Spotkanie odbyło się 
w Pałacu Mortęgi Hotel & SPA ,gdzie krótkie wy-
stępy mieli członkowie stowarzyszenia, którzy re-
cytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz podzię-
kowali rodzicom za codzienny trud i troski w ich 
wychowaniu. Atrakcją tego spotkania był występ 
Zespółu ,,Rakowianki” pod dyrekcją Pana Sławo-
mira Sieńskiego, który swoim repertuarem umilił 
wszystkim uczestnikom czas i porwał do tańca, za 
co bardzo dziękujemy.

Z tej okazji Jubilatów odwiedził wójt Tomasz Szczepań-
ski. Nie kryli oni wzruszenia i bardzo cieszyli się z otrzy-
manych życzeń, kwiatów i prezentu. Drogim Jubilatom 
z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha 
na długie jeszcze lata życia.

4. MAMO I TATO PO PROSTU DZIĘKUJĘ!

W okresie od marca 2018r. do czerwca br. jubileusz 90. lecia w gminie Grodziczno obchodzili:

1. 10 maja 2018 roku Pani Agnieszka Żurawska z Nowego Grodziczna,

2. 06 czerwca 2018 roku Pani Janina Sadowska z Rynku,

3. 25.06.2018 roku Pani Władysława Józefowicz z Ostaszewa

1 2

3

INFORMACJE ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
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90

INFORMACJE ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM GRODZICZNIE

1. NOC BIBLIOTEK W SP W NOWYM GRODZICZNIE
Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno – nocna akcja 
promująca czytelnictwo. W tym roku po raz pierwszy 
włączyła się w nią Szkoła Podstawowa w Nowym Gro-
dzicznie. Każdy mógł przyjść do biblioteki szkolnej w go-
dzinach  od 16.00 do 22.00 i miło spędzić popołudnie 
w towarzystwie książki. 
W programie przewidziane były różne atrakcje: czytanie, 
wspólne gotowanie, śpiewanie i tańce.  Wszyscy chętnie 
angażowali się w wykonywanie zadań, promocję czytel-
nictwa, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach.

11 czerwca 2018r. odbył się I Gminny Sejmik Samorządów Uczniowskich zorganizowany przez Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie pod opieką p. A.Wiraszki. W sejmiku uczestniczyli przedstawiciele samorzą-
dów uczniowskich ze szkół w Nowym Grodzicznie, Mrocznie, 
Zajączkowie i Zwiniarzu z opiekunami. Gośćmi specjalnymi 
byli: p.T.Szczepański – Wójt Gminy Grodziczno, p.T.Dzierżak 
– Górzyńska – Sekretarz Gminy Grodziczno, p.U.Plitt – Prze-
wodnicząca Rady Gminy. Samorządy Uczniowskie pokazały 
prezentacje o podejmowanych inicjatywach i działaniach. 
Uczniowie przeprowadzili wywiad z panem wójtem, panią se-
kretarz i panią przewodniczącą rady. Uczestniczyli w warszta-
tach umiejętności społecznych, dyskusji o terminach sejmiku 
i wyborze wspólnego działania do realizacji na przyszły rok 
szkolny. Wszyscy uczestnicy podsumowując przebieg spotka-
nia mówili o bardzo przyjaznej atmosferze, ważkości podej-
mowanych tematów, zaskakujących informacjach z wywiadów i powstałych inspiracjach do nowych działań. Władze 
samorządowe zapewniły o swoim poparciu dla samorządności uczniowskiej i zaprosiły , uczniów do uczestnictwa w se-
sjach rady gminy i składania wniosków. Organizacja sejmiku samorządów uczniowskich będzie cyklicznym działaniem 
Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie.

2. I GMINY SEJMIK SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

W dniach od 2-10 czerwca br. odbył się w Szkole Podsta-
wowej w Nowym Grodzicznie  XVII Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom pod hasłem Czytanie Łączy.  Uczennice 
gimnazjum: Wiktoria Rakowska, Julita Tkaczyk, Olga Gó-
rzyńska i Laura Truszczyńska odwiedzały grupy przedszkolne 
oraz klasy nauczania zintegrowanego, czytając wiersze, bajki 
i baśnie.W piątek 8 czerwca odbył się finał tej akcji.  Wszyst-
kie maluchy przyszły do szkoły przebrane za ulubione postacie 
bajkowe. Następnie odbyła się bajkowa parada wokół wsi, pro-
wadzona przez Parę Królewską (Nikolę i Nikodema z klasy II) 
oraz Myszkę Miki (Szymona z klasy III b gim.). Przed Urzę-
dem Gminy Grodziczno, w obecności pani sekretarz i innych 

3. XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM POD HASŁEM CZYTANIE ŁĄCZY
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pracowników uczniowie odczytali  wiersz pt. „Katechizm 
polskiego dziecka” W. Bełzy.  Pani Sekretarz Gminy Teresa 
Dzierżak- Górzyńska w podziękowaniu dla  wszystkich dzie-
ci,  wręczyła słodki upominek. Po powrocie do szkoły wszy-
scy uczestnicy parady zgromadzili się na pikniku czytelni-
czym, podczas którego czytali: pani wicedyrektor Małgorzata 
Narwojsz, pani Gabriela Galińska oraz pan Bogdan Klinicki. 
Myszka Miki umilała czas wszystkim dzieciom. Atrakcyjno-
ści dodały stroje wypożyczone z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Lubawie. Przy tej okazji zrealizowany był także projekt 
uczniowski  klas gimnazjalnych. Dzięki współpracy nauczy-
cieli z biblioteką szkolną finał akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” zakończył się sukcesem, a dowodem na to, była radość 
wszystkich dzieci.

W dniach 9-11. 05.2018 r. 46 uczniów z klas: VII, II a, 
II b, III a, III b gimnazjum Szkoły Podstawowej w No-
wym Grodzicznie wraz z opiekunami: Gabrielą Galińską, 
Anną Chechłowską i Agnieszką Jarzębską wzięło udział 
w wycieczce szkolnej do Krakowa i okolic. Uczestnicy 
turystycznej wyprawy zwiedzili wiele ciekawych miejsc, 
a wśród nich: Jasną Górę, zamek w Ogrodzieńcu, Kate-
drę Wawelską, Sukiennice, Kościół Mariacki, muzeum 
Podziemi Rynku Krakowa, Kopalnię Soli w Bochni, opac-
two w Tyńcu i inne nie mniej atrakcyjne zakątki naszego 
kraju. Dzięki kompetentnym organizatorom i przewodni-
kom, wycieczkowicze nie tylko atrakcyjnie i intensywnie 
spędzili czas, ale też poszerzyli swoją wiedzę z zakresu hi-
storii, literatury i kultury Polski. Wyjazd upłynął w miłej 
i przyjaznej atmosferze. W przez całą wycieczkę uczniom 
towarzyszyła wspaniała, słoneczna pogoda, a dobry hu-
mor ich nie opuszczał. Wszyscy uczestnicy wyprawy wró-
cili z wycieczki zadowoleni i zmęczeni, ale też wyposażeni 
w bagaż nowych doświadczeń oraz z wiedzą, która pozo-
stanie w pamięci uczniów na długie lata.

26 maja 2018r. przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie, w ramach Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny, 
odbył się Gminno- Szkolny Festyn Rodzinny. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, ponieważ organizatorzy przygo-
towali wiele atrakcji.

5. WYCIECZKA DO KRAKOWA - SP NOWE GRODZICZNO

6. GMINNO- SZKOLNY FESTYN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM GRODZICZNIE
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27 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie odbył się uroczysty  apel z okazji uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, który przygotowali członkowie drużyny harcerskiej pod kierunkiem dh. Marty Lewalskiej i dh. Magdale-
ny Nowak. Harcerze recytowali wiersze i wraz ze szkolnym chórem przy akompaniamencie p. Beaty Świetlik odśpiewali 
hymn i pieśni patriotyczne.

7. OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W SP W NOWYM GRODZICZNIE

Katyń w dziejach Polski jest miejscem historycznym, w którym sowieci dokonali masowego mordu na polskich ofice-
rach w roku 1940 i zakopali ich w masowych grobach w lasach katyńskich. Z okazji Dnia Katyńskiego 17.04.2018r. odbył 
się uroczysty apel w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie. Uczniowie ubrani w mundury 
żołnierskie starali się w wiarygodny sposób przekazać publiczności atmosferę panującą w obozie w Kozielsku, gdzie 
przebywał m.in. bohater naszego Dębu Pamięci por. Dobiesław Bartłomiej Jakubowicz. Inscenizacja przeplatana była 
wierszami i piosenkami, które były refleksją nad „tamtymi dniami”. Autentyczności dodawały odgłosy wyjącej syreny, 
nalotów samolotowych oraz strzałów z pistoletów, od których ginęli polscy oficerowie. Dzięki współpracy nauczycieli: 
Anny Szałkowskiej, Marzeny Graduszewskiej –Uzarskiej, Katarzyny Truszczyńskiej oraz uczniów z klas VIIa, IIa, IIb         
i szkolnego chóru cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami, panią sekretarz gminy, panią dyrektor i wicedyrektor 
mogli przeżyć chwile wspomnień, wzruszenia oraz zadumy. 24.04.2018 r. została odprawiona w kościele parafialnym 
w Grodzicznie przez księdza proboszcza Henryka Rycherta  Msza św. za duszę Dobiesława Bartłomieja Jakubowicza. 
Przed Mszą św. parafianie mogli również obejrzeć montaż – słowno muzyczny w wykonaniu uczniów ze SP w Nowym 
Grodzicznie.

21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie 
tradycyjnie uczestniczyli w innych zajęciach niż zwykle, a wszystko 
to w związku z pierwszym dniem wiosny. W tym roku dominowa-
ło przygotowywanie zdrowych przekąsek, ruch i śpiew. Pani Elżbieta 
Grzywacz, w ramach promocji zdrowego stylu życia, poprowadziła 
dla wszystkich uczniów naszej szkoły wiosenną rozgrzewkę na boisku 
szkolnym. Grupa uczniów pod kierownictwem pani Heleny Draśpy, 
przygotowała wiosenny koncert charytatywny, którego celem była pre-
zentacja naszych szkolnych talentów oraz zbiórka na rzecz PCK zwana 
„Gorączką Złota”. Młodsze dzieci przemaszerowały z marzanną przez 
wieś, odpędzając zimę, po czym spotkały się przy ognisku. Uczniowie z klas I – III uczestniczyli w pokazie ekspery-
mentów. Pozostali uczniowie spędzali czas ze swoimi wychowawcami, rozmawiając o zdrowym odżywianiu, ekologii, 
zagrożeniach. Dzień przebiegał w bardzo radosnej atmosferze.

8. OBCHODY ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ W SP W NOWYM GRODZICZNIE

9. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM GRODZICZNIE
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZWINIARZU
1. PROJEKT „SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWINIARZU

2. POWITANIE WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWINIARZU

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu  uczestniczy  w projek-
cie „Szkoła Młodych Patriotów”, którego opiekunem jest p. 
Irena Krajewska. W ramach  tego projektu uczczono nad-
chodzące święta majowe a  szczególnie rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, które połączono z obchodami „Roku 
Dla Niepodległej”. Uczniowie zorganizowali sondaż  wśród 
siebie rodziców, nauczycieli i mieszkańców wsi na temat: Co 
to jest patriotyzm i czym jest  patriotyzm lokalny. Wyniki 
sondażu zostały przedstawione podczas apelu. Dla większo-
ści osób patriotyzm oznacza nich m.in.: miłość do ojczyzny, 
poczucie przynależności do narodu, kultury, tradycji, szacu-
nek do symboli narodowych. Klasy  starsze IV-VI  wykona-
ły plakaty   z okazji „Roku dla Niepodległej”, a klasy młodsze 
0-III  chorągiewki. Narodowe symbole i barwy zostały za-
prezentowane podczas spaceru wokół wsi, który zakończył 
się piknikiem majowym nad jeziorem. Tego samego dnia 
dzieci z klasy I - III pod kierunkiem p. Elżbiety Dorawy i p. 
Barbary Klinickiej przygotowały montaż  słowno - muzycz-
ny z okazji Dnia Ziemi. Hasłem tegorocznej kampanii jest 
walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpada-
mi. Jako jej mieszkańcy, wiemy że musimy o nią dbać, aby 
była dla nas takim domem, o jakim wszyscy marzymy.

Słońce za oknem, ciepło, śpiew ptaków – tak każdy chciałby poczuć wiosnę. Niestety, pierwszy dzień wiosny przywitał 
nas chłodem i wiatrem. Dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu postanowili nieco rozjaśnić ten ponury 
dzień. W klasach i na korytarzach  pojawiły się kolorowe, wiosenne ozdoby. Samorząd uczniowski pod kierunkiem p. 
Marzeny Trzcińskiej i p. Przemka Konicza zorganizował show Mam Talent. W konkursie wzięło udział 7 uczestników 
z klas III-VI, którzy chętnie prezentowali na scenie swoje umiejętności, głównie muzyczne, i naśladowały popularnych 
wykonawców. Jury oceniło występy uczniów: I miejsce ex aequo Kamil Witkowski kl. V za utwór Sławomira „ Miłość 
w Zakopanem” i Natalia Wąs kl. IV za piosenkę A.Walkera- Faded,  II miejsce Magdalena Klinkusz kl. V- Marta Gału-
szewska „ Nie mów mi nie”, III miejsce Aleksandra Kowalczyk kl. IV- Ewa Farna „Cicho”. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody i dyplomy.  Następnie, zgodnie ze zwyczajem,  wszyscy udali się nad jezioro, by dokonać spalenia Marzanny. 
Jako symbol zimy została pożegnana, tym samym długo wyczekiwana wiosna została przywołana. Tego dnia odwiedziły 
nas także nasze wspaniałe panie „Wiosny”, które obdarowały wszystkich słodkim upominkiem.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W MROCZNIE
1.DRUŻYNOWE BIEGI GRUNWALDZKIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROCZNIE

2.LEKCJA PRZYRODY W STACJI UZADATNIANIA WODY W MROCZNIE

Uczniowie zajęli następujące miejsca:
I miejsce - Olga Szczepańska w biegu na 300 m dziewcząt i chłopców,
III miejsce - Fabian Łożyński  w biegu na 400 m chłopców,
IV miejsce - Agata Lewicka w biegu na dystansie 600 m dziewcząt.
Drużynowo zdobyli 3 puchary. W kategorii igrzysk dzieci i młodzieży dziewczęta zajęły miejsce V, a chłopcy wywalczyli 
VI. W grupie młodzieży szkolnej dziewczęta zdobyły miejsce V.

25 maja 2018 r. uczniowie klasy V SP w Mrocz-
nie odbyli lekcję przyrody w miejscowej hydro-
forni. Pomysł na lekcję powstał podczas oma-
wiania treści dotyczących zanieczyszczeń wody. 
Dzięki uprzejmości pana Mieczysława Woj-
taszko – prezesa Komunalnego Przedsiębior-
stwa Wielobranżowego Sp. Z o. o. w Grodzicz-
nie, uczniowie mogli zobaczyć jak działa stacja 
uzdatniania wody. Pan prezes w bardzo cieka-
wy sposób opowiadał o zasobach wody pod-
ziemnej, z  której korzystamy oraz pokazywał 
urządzenia służące do wydobycia i uzdatniania 
wody. W trakcie zwiedzania wywiązała się rów-
nież dyskusja na temat znaczenia wody i sposo-
bów jej oszczędzania. Miłym zaskoczeniem była 
słodka niespodzianka  na zakończenie zajęć. 
Wizyta w stacji  bardzo się podobała i zrobiła na 
uczniach ogromne wrażenie.  
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4.DRUŻYNA Z SP MROCZNO ZAJĘŁA II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE W  OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU BRD

3.DZIEŃ MAMY I TATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MROCZNIE

18 maja odbył się wojewódzki fi-
nał Warmińsko- Mazurskiego Tur-
nieju BRD dla szkól gimnazjalnych, 
którego głównym organizatorem był 
WORD w Elblągu. 18 najlepszych 
drużyn naszego województwa przy-
stąpiło do rywalizacji.  Nasz powiat 
w kategorii szkół gimnazjalnych 
reprezentowała zwycięska druży-
na  z Publicznego Gimnazjum  w  
Mrocznie.Turniej rozpoczęto testem 
znajomości z przepisów ruchu drogo-
wego oraz ze skrzyżowań, następnie 
zawodnicy kolejno zaliczali konku-
rencje z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, jazdy sprawnościo-
wej po rowerowym torze przeszkód 
oraz z jazdy po miasteczku rowero-
wym.

Po emocjonującym dniu zmagań 
wyłoniono laureatów, wśród  których  znalazła się drużyna z gimnazjum z Mroczna, która zajęła II miejsce w finale wo-
jewódzkim.

21 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Mrocznie w klasie 0b odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Na 
imprezę przyszli rodzice przedszkolaków, którzy najpierw mieli okazję obejrzeć występy artystyczne swoich pociech. Po 
części artystycznej dzieci wręczyły rodzicom laurki i medale. Na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez mamy. Takie spotkania są okazją do bliższego poznania oraz do wyrażania podziękowania za trud, jaki włożyli 
w wychowanie swoich pociech. Uroczystość przygotowała pani Monika Szczepańska i pani Wiktoria Pawłowska.

23.05.2018 r. odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Mamy i Taty, którą przed-
stawiły 3-4 latki ze Szkoły Podstawowej 
w Mrocznie. Uroczystość przygotowała 
wychowawczyni pani Marlena Rutkow-
ska. Goście, którzy przybyli na początek 
obejrzeli część artystyczną, gdzie dzieci 
mówiły wierszyki, tańczyły i śpiewały pio-
senki dla swoich rodziców. Następnie ma-
luchy wręczyły swoim rodzicom wspól-
nie wykonaną ramkę ze zdjęciem, którą 
wcześniej razem zrobili na warsztatach. 
Rodzice i dzieci wraz z wychowawczynią, 
przebrani w stroje, przygotowali insceni-
zację wiersza pt. „Rzepka”, która bardzo 
się wszystkim spodobała.  Po wszystkich 
przedstawieniach odbył się oficjalny po-
częstunek dla dzieci i rodziców. Uroczy-
stość przebiegła w ciepłej i miłej atmos-
ferze i  na pewno na długo pozostanie 
w pamięci.
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5. WARSZTATY KULINARNE DRUŻYNY HARCERSKIEJ Z MROCZNA

6. ”MISTRZ SAVOIR VIVRE”

17.05.2018 r. Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki z Mroczna uczestniczyła w warsztatach kulinarnych. Pieczo-
no ciasta i robiono sałatki przy pomocy mam harcerzy. Produkty żywnościowe, z których druhowie dla siebie i swoich 
rodziców przygotowywali smakołyki, z okazji Dnia Mamy i Taty, kupiono za pieniądze pochodzące z funduszy gminnych 
pozyskanych w wyniku projektu. Następnego dnia, czyli 18.05, po lekcjach udano się na trasę terenową., po której druży-
nę poprowadziły, korzystając z mapy, zastępowe. Po powrocie  przywitano zaproszonych rodziców, harcerzy i dyrektora 
szkoły Edytę Zielazną. Wszyscy zaproszeni obejrzeli część artystyczną o tematyce harcerskiej i częstowali się przygotowa-
nymi poprzedniego dnia specjałami. Pokazano też kilka zabaw, do których zaproszono rodziców. Tego dnia pozostano na 
noc w szkole. Około 23:00 przyjechał komendant hufca w Nowym Mieście Lubawskim – Michał Maron i obecne zuchy 
wraz z harcerzami złożyli przyrzeczenie. W sobotę 19.05.2018 r. wszyscy wrócili do domów.

Dnia 26 marca w Szkole Podstawowej 
w Mrocznie odbył się szkolny konkurs „Mistrz 
Savoir Vivre”. Adresowany był on do uczniów 
klas IV-VI. Każda klasa wytypowała 3-osobowe 
drużyny. Wszyscy uczestnicy rozpoczęli zma-
gania od rozwiązania testu przygotowanego 
przez organizatorki. Kolejne zadania wymagały 
od uczniów kreatywności, pomysłowości oraz 
wiedzy na temat dobrego wychowania. Pierwsze 
miejsce zajęli przedstawiciele klasy IVb w skła-
dzie: Zuzanna Zielazna, Hubert Szczepański 
oraz Aleksander Bukowski. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie klasy VIa w składzie: Weronika Rogo-
żyńska, Paweł Wajc i Jakub Renkel. Natomiast na 
trzecim miejscu znaleźli się uczniowie reprezen-
tujący klasę VIb: Kacper Grabowski, Anna Szulc 
i Julia Gorczyńska. Organizatorki konkursu 
Monika Szczepańska oraz Sylwia Prokop-Kło-
sowska serdecznie dziękują jury w składzie: pani 
Krystyna Socha, pani Hanna Gajek i Klaudia 
Dudulska za poświęcony czas i rzetelną ocenę.
Atmosfera podczas konkursu była bardzo po-
zytywna. Uczniowie z dużym zaangażowaniem 
i uśmiechem na twarzy brali udział w przygoto-
wanych dla nich konkurencjach.
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7. KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MROCZNIE

8. PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MROCZNIE

W ubiegłym tygodniu w auli Szkoły Podstawowej w Mrocznie odbył się szkolny konkurs pięknego czytania, który 
przebiegał pod hasłem „Dobre wychowanie przez czytanie.” Konkurs promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży 
oraz zachęca do czytania wartościowej lektury. Uczestnicy konkursu prezentowali utwory poruszające takie tematy jak: 
tolerancja, dobre zachowanie i wychowanie, przyjaźń. Konkurs miał za zadanie wyłonienie mistrzów pięknego czytania 
wśród uczniów klas IV, V i VI. Wzięło w nim udział 10 uczestników. Jury w składzie: p. Justyna Truszczyńska, p. Sylwia 
Prokop-Kłosowska i  p. Alina Kalisz oceniało płynność, bezbłędność, wyrazistość, dykcję i interpretację czytanych tek-
stów. W ramach współpracy biblioteki szkolnej i publicznej nagrody książkowe i słodkie upominki  dla uczestników  oraz 
słodki poczęstunek dla publiczności ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie reprezentowana przez 
Kierownika p. Henryka Rogozińskiego. Wszyscy otrzymali również pamiątkowe dyplomy. Imprezę przygotowała i pro-
wadziła p. Hanna Gajek. Mistrzem pięknego czytania został Wajc Paweł z klasy VI a, drugie miejsce zdobył Krystian 
Kobylski z klasy V, trzecie miejsce uzyskała  Zuzanna Zielazna z klasy IV b, a wyróżnienie zdobył  Rafał Szypczyński 
z klasy VI a.

Dnia 21 marca w Szkole Podstawowej 
w Mrocznie zorganizowano szkolne obcho-
dy Pierwszego Dnia Wiosny. Jednocześnie 
w ramach programu wychowawczo-profi-
laktycznego marzec jest miesiącem dobrego 
wychowania. W związku z tym  na terenie 
szkoły organizowane były różne przedsię-
wzięcia. Podczas Pierwszego Dnia Wiosny 
przygotowano halowy turniej piłki nożnej 
w ramach projektu edukacyjnego uczniów 
klasy VII. W dalszej części dnia każda klasa 
przedstawiła scenki profilaktyczne oraz pla-
katy nawiązujące do dobrego wychowania. 
Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego 
zapoznały wszystkich ze Szkolną Kartą Zasad 
Dobrego Zachowania. Uczniowie klas IV-VI 
wzięli udział w żywej lekcji historii. Nie zabra-
kło także konkursu na najpiękniejszą Panią 
Wiosnę. Dziewczynki z klas 0-III ubrane były 
w przepiękne stroje nawiązujące do nadcho-
dzącej pory roku. Zgodnie z tradycją cała spo-
łeczność szkolna udała się spalić Marzannę na 
pobliskim „błotku”.
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1. FESTYN RODZINNY W BOLESZYNIE

2. REMONT W SALI GIMNASTYCZNEJ

Po raz czwarty Szkoła Podstawowa w Boleszynie z Radą Rodzi-
ców  oraz z sołectwami: Boleszyn, Kowaliki i Stowarzyszeniem 
Koło Gospodyń Wiejskich w Boleszynie zorganizowała  Festyn 
Rodzinny Rodzina, Tradycja, Patriotyzm – 100 – lecie niepod-
ległości. Impreza miła charakter otwarty dla wszystkich miesz-
kańców i ich rodzin. Wśród zaproszonych gości był wójt Gminy 
Grodziczno pan Tomasz Szczepański, a gmina zakupiła pucha-
ry i medale. Po otwarciu odbył się występ uczniów poświęcony 
rodzinie, wiersze recytowali laureaci szkolnego i powiatowego 
konkursu recytatorskiego. Później odbyło się szereg konkursów 
sportowych i wiedzowych dla dzieci i rodziców.  W ramach fe-
stynu zorganizowano również Dzień Dawcy Szpiku, podczas 
którego można było zarejestrować się jako potencjalny dawca 
komórek macierzystych szpiku do bazy DKMS. Zaplanowano również śpiewanie pieśni patriotycznych, zdjęcie z barwa-
mi narodowymi. Cały czas czynne były punkty gastronomiczne z zupą, kiełbaską z grilla, kawiarenka z ciastami, zapie-
kankami, lodami. Dzieci otrzymały wafelki, soczki i lody, a uczestnicy konkursów i zawodów medale, nagrody rzeczowe. 
Większość atrakcji było sfinansowane z funduszy sołeckich wsi Boleszyn i Kowaliki. Dzień ten był okazją do spotkań 
sąsiedzkich i świetnej zabawy oraz świętowania 100 – lecia niepodległości

Zwycięzcy biegu w dwóch kategoriach wiekowych, o puchar wójta Gminy Grodziczno to: Dagmara Wrzosek i Maciej 
Rogoziński, kolejne miejsca na podium zajęli: Piotr Snopkowski – II miejsce,  Mikołaj Szulc – III miejsce, Przemysław 
Konicz – II miejsce, Mateusz Stalęga – III miejsce. W konkursie wiedzowym dla dziecka i rodzica wygrały: Julia i Ewa 
Zakrzewskie,  II miejsce: Ewa i Tomasz Galińscy, III miejsce: Kinga i Małgorzata Rolka. Jak zwykle wiele emocji wywołała 

konkurencja rzutu surowym jajkiem na odległość w parach. 
Zwycięzcy to: Andrzej i Bartłomiej Galińscy, II miejsce: Jo-
lanta Jendrycka i Ryszard Domżalski, III miejsce: Daniel Ryn-
kowski i Paweł Snopkowski. Slalom z torem przeszkód naj-
szybciej pokonali: Maja Szmit i Tomasz Galiński – I miejsce, 
Mateusz Zakrzewski – II miejsce, Daniel Żurawski – III miej-
sce. W rzucie wałkiem dla pań po zaciętej rywalizacji zwycię-
żyła Anna Snopkowska, II miejsce zajęła Justyna Rogozińska, 
III miejsce Jolanta Mówińska. Konkurs wiedzowy dla uczniów 
w kategorii kl. I – III wygrał Tomasz Galiński, II miejsce zajęła: 
Marta Grzywacz, III miejsce: Julia Zakrzewska. W kategorii kl. 
IV – VII najlepsza okazała się Wiktoria Czaplińska, II miejsce 
zajął Maciej Byczkowski, a trzecia była Zuzanna Zielińska.

W Szkole Podstawowej w Boleszynie zaraz po za-
kończeniu  roku szkolnego rozpoczęły się prace 
remontowe. W pierwszej kolejności dokonano re-
nowacji podłogi w Sali gimnastycznej. Zakres prac 
obejmował cyklinowanie, lakierowanie i położenie 
listew przypodłogowych. Całkowity koszt remontu 
podłogi pokrył sponsor, któremu serdeczne podzię-
kowania składa dyrektor i cała społeczność szkoły. Na 
Sali gimnastycznej dzięki wsparciu Gminy Grodzicz-
no  wymieniono również oświetlenie, niebawem będą 
odnowione ściany.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNIE
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1. FESTYN RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAJĄCZKOWIE

3. DZIECI Z BOLESZYNA CZYTAJĄ … NIE TYLKO PO POLSKU

30.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Zajączkowie odbył się Festyn 
Rodzinny. Podobnie jak w latach poprzednich charakteryzował się pro-
gramem artystycznym przygotowanym przez uczniów oraz wieloma 
atrakcjami przygotowanymi dla uczestników festynu. Niezawodni ro-
dzice przygotowali stoiska z różnorodnymi smakołykami, gdzie można 
było delektować się i na słodko i na słono. Każde podniebienie znala-
zło coś dla siebie. Na scenie głównej prezentowali się chętni uczniowie 
naszej szkoły, którzy pomyślnie przeszli casting i mogli zaprezentować 
swoje wykonania w ramach występów „Muzycznego Show”. Można było 
również spróbować swoich sił podczas rodzinnych i indywidualnych po-
tyczek sportowych. Dla najmłodszych uczestników festynu czekał spe-
cjalnie dla nich przygotowany tor zwinnościowo – zręcznościowy, gdzie 
można było próbować zmierzyć się z  poszczególnymi konkurencjami, 
a następnie można było pomalować twarz, malować na folii i puszczać 
wielkie bańki. Miłośnicy piłki nożnej rozegrali pasjonujące spotkania 
na boisku szkolnym ojcowie kontra synowie. Strażacy z  OSP zapewnili 
chłodzenie upalnych temperatur tego dnia, kurtyną wodną i pokaz wozu 
strażackiego. Każdy zainteresowany mógł dokładnie pooglądać i zwie-
dzić od środka pojazd. Wszystkim  uczniom, rodzicom i darczyńcom 
bardzo dziękujemy za hojność i za to, że byliście z nami tego dnia.

08.06.2018 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Boleszynie 
uczestniczyły w wydarzeniach promujących czytelnictwo 
i naukę języków obcych. Spotkanie odbyło się w ramach 
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, XVII Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom, pod hasłem „Czytanie łączy”.  
Akcja ta została połączona z kampanią promującą czytelnic-
two: „Jak nie czytam, jak czytam”, w ramach której dzieci 
przygotowały mole książkowe, które zdobiły salę, a także 
uczestniczyły w ogólnopolskim biciu rekordu jednoczesne-
go czytania książek, który rozpoczął się o godzinie 10:00. 
Przez kilkanaście minut każdy uczeń czytał swoją ulubioną 
książkę. Kampanię tę w szkole nadzorowała p. Ewa Nowak. 
Akcja promująca czytelnictwo połączona była z Dniem Ję-
zyków Obcych. Młodsze dzieci oglądały bajki w języku an-
gielskim, natomiast dzieci starsze z klas IV – VII słuchały 
czytanego przez nauczycielką j. angielskiego „Kopciuszka”. 
Dzień Języków Obcych uświetniły scenki w języku angiel-
skim i niemieckim przygotowane przez uczniów z klas IV, 
VI i VII pod opieką nauczycielek p. Marii Markowskiej       
i p. Kamili Lewszy. Dzieci miały okazję sprawdzić znajo-
mość słówek i  uczestniczyć w różnych  konkursach. Wy-
konały też prace plastyczne – plakaty i samodzielnie przy-
gotowały czekoladowe muffinki z flagami różnych państw, 
którymi uczestnicy zostali poczęstowani. Produkty i słodkie 
upominki ufundowała Rada Rodziców.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAJĄCZKOWIE
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Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podsta-
wowej w Zajączkowie wraz z wychowawca-
mi wybrali się do Ostródy na Expo Mazury, 
gdzie odbywało się wydarzenie „Bezpieczne 
Mazury”. Jego celem było promowanie bez-
piecznego wypoczynku: właściwych zacho-
wań na wodzie i nad wodą, w lesie, podczas 
wakacji, ale także w drodze do szkoły, w wie-
lu sytuacjach, których uczestnikami są dzieci 
i młodzież. Podczas wydarzenia uczestnicy 
wzięli udział w lekcjach i pokazach zorgani-
zowanych przez służby m.in. Straży Pożar-
nej, Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Straży Granicznej, Lasów. Przedstawiciele 
tych służb podpowiadali, jak zadbać o higie-
nę osobistą, o środowisko naturalne, jak waż-
ne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
w Internecie i jak zachować się w przypadku 
zaginięć. Przedstawiona została także tema-
tyka użądleń przez owady, ukąszeń, wypad-
ki i zagrożenia w czasie pobytu nad wodą, 
pierwsza pomoc przedmedyczna i ratownic-
two na jeziorach oraz prezentacja sprzętów 
dla służb ratowniczych. Udział wydarzeniu 
rozszerzył wiadomości dotyczące bezpiecz-
nych zachowań w różnych miejscach i sytu-
acjach.

2. ”BEZPIECZNE MAZURY”

3. DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAJĄCZKOWIE Z WIZYTĄ W LUBAWIE
Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas I-III wyjechały 24 maja do Lubawy. Celem wyjazdu było obejrzenie 

przedstawienia teatralnego pt. „Kuba i Buba czyli savoir vivre dla dzieci”. Jak łatwo się domyśleć tematem przewodnim 
były dobre maniery i kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie 
linii produkcyjnej w Przetwórni Owoców i Warzyw. Każdy miał okazję zobaczyć jak produkowane są dżemy, marmolady, 
soki, przeciery itp. Na koniec wycieczki uczniowie zostali poczęstowani pysznymi kanapkami z lubawskimi dżemami.
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URUCHOMIENIE PLATFORMY ZAKUPOWEJ GMINY GRODZICZNO

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację 
zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem 
komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie postępowań powyżej progu (postępowania prowadzone zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych). 

Postępowania poniżej progu (postępowania regulaminowe) będą prowadzone zgodnie z 
obowiązującym regulaminem u Zamawiającego.

W postępowaniach powyżej progu (postępowania prowadzone zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych) cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący 
zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót 
budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/ zaproszenie do 
składania ofert w wersji elektronicznej. 

„Dobry start, czyli 300 +”

Informujemy, że wnioski w formie papierowej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” będą 
przyjmowane od 1 sierpnia 2018 roku, choć nasz GOPS czyni starania, by było to możliwe już do II połowy 
lipca. 

Od 1 lipca można składać droga elektroniczną korzystając np. z pośrednictwa banku. Bank Spółdzielczy w 
Grodzicznie takiej usługi niestety nie prowadzi . 

Szczegółowe informacje i warunki przyznania świadczenia dobry start udzielane są w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie, pokój nr 9, bądź pod numerem telefonu 56 47 292 99.

DRODZY CZYTELNICY!
OGŁOSZENIE KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO W GRODZICZNIE
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie Sp. z o. o działając na podstawie art. 24 ust. 1,5 

i 10  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2017r., poz. 328) oraz decyzji nr GD.RET.070/40/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018r. Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego  Wody Polskie RZGW w Gdańsku ogłasza, że od dnia 11 czerwca 2018r. na okres 3 lat na 
terenie Gminy Grodziczno obowiązywać będą następujące ceny wody 1m3 – 2,85 zł. netto plus podatek VAT 
i stawka miesięczna abonamentowa – 2,78 zł. netto plus podatek VAT.

PLATFORMAZAKUPOWA.PL


