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Mijający trzeci rok pana kadencji na stanowisku wójta 
gminy to chyba dobry moment do podsumowania pana 
działań?

Tak. Trzeba jednak pamiętać, że to,  co zostało w tym 
czasie zrobione w gminie, nie jest jedynie moją zasługą. 
Ogromny udział mają pracownicy urzędu gminy oraz 
członkowie Rady Gminy. To dzięki decyzjom rady mogli-
śmy zrealizować wiele inwestycji, niezmiernie potrzebnych 
naszym mieszkańcom i podnoszących poziom ich życia. 
Zaznaczam jeszcze, że moją współpracę z radnymi oce-
niam bardzo dobrze, sądzę bowiem, że prowadzimy wspól-
ną, jednolitą politykę rozwoju naszej gminy.

Praca samorządu gminnego, kojarzy się mieszkańcom 
właściwie jedynie z załatwianiem różnorakich spraw w urzę-
dzie. Czy mieszkańcy w ogóle wiedzą , czym gmina się musi 
zajmować?

Czasami lepiej i wygodniej jest nie wiedzieć. Tym bar-
dziej, że  zakres obowiązków jest niezmiernie szeroki i 
związany z ogromnymi kosztami. A pieniędzy  na wyko-
nywanie owych obowiązków samorząd musi poszukiwać 
w dochodach własnych i zewnętrznych. Przeciętny miesz-
kaniec gminy przychodzi do urzędu i otrzymuje jakieś 
zaświadczenie, składa podania o pozwolenia budowlane, 
płaci podatek, opłaca wywóz śmieci czy odbiera dowód oso-
bisty. I to wszystko. A tak nie jest. Samorząd , na przykład,  
jest zobowiązany do dbania o drogi gminne, place zabaw, 
utrzymanie sieci wodociągowej, prowadzi szkoły podsta-
wowe ( a jeszcze niedawno i gimnazja) oraz przedszkola, 
biblioteki. Zajmuje się, poprzez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, wsparciem socjalnym dla mieszkańców gminy. 
Ważną kwestią jest ochrona przeciwpożarowa i zwalczanie 
klęsk żywiołowych, stąd opieka nad siecią ochotniczych 
straży pożarnych. Jak ważna to sprawa, to mogliśmy się 
przekonać, gdy doszło w gminie do zanieczyszczenia wody 
w systemie wodociągowym. Do tego jeszcze mamy przy-
gotowanie planów zagospodarowania przestrzennego czy 
gospodarowanie terenami i budynkami komunalnymi. 
I wiele innych zadań własnych, które wymienia ustawa o 
samorządzie gminnym. Do tego dochodzą, często kłopo-
tliwe, zadania zlecone i powierzone gminie.

Jeśli więc tego typu ważne działania są uważane za oczywi-
ste, to może poda pan kilka konkretów?

Mieszkańcy powinni wiedzieć, że zadłużenie gminy  na 
koniec 2017 roku wynosi tylko 3,7 mln zł, a to dzięki wcze-
śniejszej spłacie kredytów. Dobry wynik budżetu jest spo-
wodowany  sprawnym i oszczędnym gospodarowaniem 
środkami publicznymi oraz skutecznym pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych.

Jakie najważniejsze inwestycje przeprowadzono w ciągu 
tych ostatnich trzech lat?

Tych inwestycji jest bardzo dużo i każdy mieszkaniec 

musiał je zauważyć. Ogromne znaczenie mają drogi, 
które poprawiają komunikację. Wyremontowaliśmy i 
położyliśmy nową nawierzchnię na drogach w Montowie 
przy dworcu kolejowym oraz do bloków wielorodzinnych. 
To samo stało się z drogami: Kuligi  -  Wólka,  z Kiełpin 
do Rynku, z Boleszyna do Kowalik, w trakcie realizacji 
jest droga  z Nowego Grodziczna do Lorek . Nie 
zapomnieliśmy o drogach wewnętrznych – Krakus, koło 
świetlicy w Mroczenku oraz z Mroczna na  Piaski, także 
droga wewnętrzna w Linowcu. Sądzę, że zakres robót jest 
imponujący. Ale to nie wszystko, bo gmina dofinansowała 
remont dróg powiatowych z Gwiździn do Mroczna oraz 
ze Zwiniarza do Łążyna i ze Świniarca do Zwiniarza. Bez 
naszych pieniędzy powiat nowomiejski prawdopodobnie 
nie zrealizowałby tych inwestycji, a zdecydowaliśmy się 
na wsparcie, bo są to drogi przebiegające na terenie naszej 
gminy i ważne dla jej mieszkańców. Sami już założyliśmy 
oświetlenie w Grodzicznie  oraz w Kuligach i Linowcu, a 
także przystanki w Grodzicznie, Montowie i Kuligach. 
Zbudowaliśmy też ponad sto indywidualnych oczyszczalni 
ścieków. Pozytywna ocena tych inwestycji nie jest wyłącznie 
moją opinią. Taką samą wyraził Bogdan Bartnicki, dyrektor 
departamentu rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, który był obecny w 
październiku na obradach rady naszej gminy. W dodatku 
pogratulował nam skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy 
z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
szczególnie  na system komunikacyjny. 

Czy to wszystkie inwestycje, którymi możemy się 
pochwalić?

Można wymienić jeszcze kilka innych – na przykład 
gmina zbudowała świetlicę w Katlewie,  a wyremontowała 
w Zwiniarzu, Świniarcu i Zajączkowie. Wyremontowali-
śmy też parking  Centrum Turystycznego w Ostaszewie, 
zadbaliśmy również o infrastrukturę  jednostek ochotni-
czej straży pożarnej – efektem są remonty  garaży OSP w 
Grodzicznie  i Mrocznie oraz dach garażu w Lorkach i bu-
dowa w Boleszynie.  Pamiętamy także o potrzebach oświa-
towych, dzięki więc naszym staraniom bez problemów,  we 
wszystkich szkołach podstawowych utworzono oddziały 
przedszkolne. Przedszkola, które pojawiły się niedawno, 
rozwiązały, bardzo palący dla rodziców problem,  opieki 
nad najmłodszymi dziećmi od lat trzech.  Uważam to za 
ogromny sukces władz samorządowych.

Nie byłoby wymienionych przez pana inwestycji bez środ-
ków unijnych?

No właśnie. Dzięki dobrze przygotowanym wnioskom 
oraz wszechstronnej ocenie potrzeb pozyskujemy kolej-
ne środki zewnętrzne, dzięki którym możemy sprawnie 
realizować następne inwestycje.  Oznacza to, że w sposób 
sensowny i racjonalny wykorzystujemy środki, które Unia 
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Europejska przyznaje na rozwój terenów wiejskich, co z 
kolei zapewnia nam dalszy rozwój cywilizacyjny. To także 
uważam za kolejny sukces naszej gminy.

Rozmawiamy o inwestycjach, które są bardzo ważne, ale 
czy jeszcze coś  ciekawego działo się w naszej gminie?

Należy się pochwalić pierwszym biegiem  „O Złoty He-
bel”, organizowanym przez firmę ORiSTO, a wspieranym 
przez gminę Grodziczno. Było to bardzo ważne wydarze-
nie sportowe, w którym uczestniczyło 200 biegaczy z róż-
nych miejscowości, nawet spoza naszego kraju. Razem ze 
strażakami z miejscowych OSP zabezpieczaliśmy trasę bie-
gu, koło gospodyń wiejskich przygotowało posiłki dla za-
wodników, Szkoła Podstawowa w Grodzicznie udostępniła 
swoje pomieszczenia oraz przygotowała miejsca parkingo-
we. Była to niezmiernie udana impreza. Wiele zawodów  
sportowych, o randze nie tylko gminnej, ale i powiatowej 
czy wojewódzkiej,  odbywa się w naszych szkołach. Wło-
żyliśmy też dużo sił w zorganizowanie gminno -  powia-
towych dożynek  w Ostaszewie. Ich atrakcją był koncert 
zespołu „Bayer Full”. Ważną uroczystością w naszej gminie 
były obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, które w tym roku miały szczególnie uroczysty cha-
rakter. Pragnę przy tej okazji przypomnieć, że w przyszłym 
roku przypada 100 – letnia rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, co z pewnością okazale upamiętnimy.

Mijający 2017 r. był też znaczący dla składu osobowego 
pracowników naszego Urzędu Gminy. Czworo z nich ode-
szło na emeryturę, o czym pisaliśmy na stronach „ Wie-
ści…”. Dodam więc tylko, że miejsce Danieli Laskowskiej 
zajęła, po konkursie, Teresa Dzierżak – Górzyńska, w po-
dobny sposób znalazła zatrudnienie Jadwiga Kurkowska, 
która przejęła obowiązki Haliny Wysockiej. Lidię Krzyża-
niak, w ramach awansu wewnętrznego, zastąpiła Mirosła-
wa Szulc, a gospodarcze stanowisko Jerzego Ciechanow-
skiego przypadło Sławomirowi Sewerynowi.

Jakie ma pan plany na przyszły rok?
Wydatki majątkowe i inwestycyjne w 2018 r. zaplano-

waliśmy w wysokości najwyższej w historii naszej gminy, 
czyli 9,5 mln. Plany są więc bogate, ale możliwe do reali-
zacji. Chcemy zbudować kompleks sportowy w Mrocznie, 
co będzie najpoważniejszą inwestycją , dodajmy, że moż-
liwą tylko dzięki zdobyciu 1,5 mln zł dofinansowania ze 
strony Ministerstwa Sportu. Dążę także do rozbudowy i 
termomodernizacji budynku szkoły w Zajączkowie, roz-
budowy oddziałów przedszkolnych w szkole  w Nowym 
Grodzicznie, kolejnego etapu budowy plaży w Rynku oraz 
dalszych inwestycji komunikacyjnych – drogi Montowo – 
Świniarc i dróg wewnętrznych w Katlewie i Białobłotach. 
Kilka przedsięwzięć jest także na ukończeniu. Szczegóło-
we informacje dotyczące wszystkich aspektów działalności 
gminy znajdziecie Państwo w kolejnych numerach „Wieści 
Gminnych” oraz na naszej stronie internetowej.

2015r.
1. „Przebudowa drogi gminnej 183011N Mroczenko – 
Mroczno etap II od km. 1+400 do km. 3+827,38 wartość 
inwestycji - 1 741205,91 zł.
2. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości 
Mroczno i Mroczenko o łącznej długości 0,6 km. o warto-
ści 129.096,34 zł.
2016r.
3. „Przebudowa drogi gminnej 183003N Mortęgi – Kuligi 
Wólka od km. 0+00 do km. 0+335,60 i od km. 0+500 do 
km. 1+830 o łącznej długości 1,66 km, wartość inwestycji 
- 986.000,00 zł.
4. „Przebudowa drogi gminnej 183017N Boleszyn - Ko-
waliki od km. 0+000 do km. 1+400 o  długości 1,4 km., 
wartość inwestycji – 596.815,15 zł.
5. „Przebudowa drogi gminnej 183024N Rynek - Kiełpiny 
od km. 0+000 do km. 1+613 o długości 1,613 km., war-
tość inwestycji – 833.177,37 zł.
6. „Przebudowa drogi wewnętrznej Montowo – Montowo 
(dworzec PKP) od km. 0+000 do km. 0+612,17 o długości 
0,612 km., wartość inwestycji – 194.906,26 zł.
7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Nowe Grodziczno na działce nr 228 
o długości 0,6 km, wartość inwestycji - 356.992,99 zł.
2017r.
8. „Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec - Mon-
towo od km. 0+000 do km. 0+002,53 o  długości 0,002,53 
km. wartość inwestycji – 4.001,10 zł.
9. „Przebudowa drogi gminnej 183005N Linowiec - 
Montowo od km. 0+002,53 do km 0+759,18 o  długości 
0,759,18 km., wartość inwestycji – 347.190,49 zł.
10. „Przebudowa drogi gminnej 183015N Sugajno ( gr. 
Gminy ) - Boleszyn od km. 0+000 do km. 1+925 o  długo-
ści 1,925 km., wartość inwestycji – 644.116,45 zł.
11. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 116 
obręb Mroczno o dł. 0,13 km. o wartości – 70.530,12 zł.
12. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
na działce nr 108/6 w miejscowości Mroczno, o dł. 0,28 
km. wartość inwestycji – 180.849,86 zł.
13. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego 
osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych, położonych na 
działkach nr 41/23 i 41/28, w miejscowości Montowo 
gm. Grodziczno o dł. 0,16 km., wartość inwestycji - : 
242.525,09 zł.
14. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego 
osiedlowego ciągu komunikacyjnego, położonego na 
działce nr 385, w miejscowości Linowiec gm. Grodziczno 
o dł. 0,275 km., wartość inwestycji – 173.205,16 zł.
15. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego 
ciągu komunikacyjnego, położonego na działce nr 468 
w miejscowości Linowiec gm. Grodziczno o dł. 0,20 km., 

Zestawienie wydatków inwesty-
cyjnych na przebudowę dróg 
gminnych
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wartość inwestycji – 129.575,49 zł.
16. Przebudowa drogi gminnej 183007N Lorki – Nowe 
Grodziczno na odcinku 1,0 km., wartość inwestycji – 
368.104,80 zł.
Ogólna długość przebudowanych dróg utwardzonych 

– 12.6 km.
Wartość inwestycji – 6.997.992,59 zł.

Wysokość środków finansowych na utrzymanie bie-
żące (łatanie dziur, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi 

itp.) dróg gminnych i wewnętrznych w latach 2015-17 
wyniosły – 1.554.654,66 zł.

Dodatkowo, dotacje gminy na drogi dla powiatu nowo-
miejskiego to 1.564.243,00 zł. 

Podsumowując, łączna kwota przeznaczona na drogi 
przez gminę Grodziczno to aż 10.116.890,25 zł.

INWESTYCJE BUDOWLANE 
W NASZEJ GMINIE W OKRESIE 
OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA 
2017R.

1. Zamontowano bramę garażową w remizie OSP w Kuli-
gach, wartość inwestycji wyniosła około 8,5 tys. zł, z czego 
6 900,00 zł dofinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

2. Zakończono prace oświetleniowe w Linowcu (przy 
wąwązie), wartość inwestycji wyniosła około 15 tys. zł.

ZAKOŃCZONE

3. Utworzono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Katle-
wie za kwotę 8tys. zł.

4. Wykonano ogrodzenie panelowe wokół świetlicy wiej-
skiej w Montowie, wartość przedsięwzięcia to ponad16 tys. 
zł., w tym ponad 6 tys. zł. z funduszu sołeckiego sołectwa 
Montowo

5. Zbudowano altanę przy świetlicy wiejskiej w Mro-
czenku za kwotę 7 tys. zł.

6. Zakończono termomodernizację gminnego budynku 
mieszkalnego nr 85 w Nowym Grodzicznie, udział finan-
sowy gminy, czyli ok. 18 tys. zł pokrywał w 1/3 koszt całej 
inwestycji, sfinansowanej przez właścicieli nieruchomości.
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7. Wykonano pokrycie dachowe z blachy trapezowej na 
budynku garażu OSP w Lorkach oraz wiaty przy świetlicy, 

wartość to 11 tys. zł.

• Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia drogo-
wego w Grodzicznie (w kierunku Montowa), szacowana 
wartość inwestycji to 26 tys. zł, w tym 5 tys. z funduszu 
sołeckiego sołectwa Grodziczno

• Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projek-
towo- kosztorysowej, której przewidywana wartość wynosi 
8 500,00 zł, na utworzenie placów zabaw i siłowni, które 
znajdować się będą we wszystkich sołectwach.

• Trwają prace remontowe świetlicy wiejskiej w Zającz-
kowie. Zakres robót obejmuje wykonanie podjazdu wraz 
z zadaszeniem dla osób niepełnosprawnych. Docieplone 
zostaną ściany budynku oraz wymieniona stolarka okien-
na wraz z dobudową pomieszczenia gospodarczego. Rada 
gminy przewidziała na tę inwestycję około 60 tys. zł.

ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH REALIZOWANYCH 
INWESTYCJI PRZEWIDZIANE JEST DO KOŃCA 2017 ROKU.

1. Zakończono przebudowę trzech dróg wewnętrznych, 
dofinansowanych w całości ze środków Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie:
- droga na dz. nr 385 w Linowcu (przy ogródkach 

działkowych), wartość inwestycji to 162 402, 46 zł, 
wykonawcą robót zostało Komunalne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Sp. z o.o. w Nowym Grodzicznie,

- droga na dz. nr 41/23 i 41/28 w Montowie (dojazd 
do bloków wielorodzinnych), koszt budowy wyniósł 233 

222, 39 zł, wykonawca- Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o.o. w Nowym Grodzicznie 

- droga na dz. nr 468 w Linowcu (dojazd do byłego 
PGR), wartość przedsięwzięcia wyniosła 122 772, 79 zł.

2. Zakończono przebudowę drogi powiatowej 
nr 1335N Nowe Miasto Lub. –Mroczno– Słup na 
odcinku Gwiździny – Mroczno. Poszerzono jezdnię 
do 6 m oraz wyrównano nawierzchnię. Przebudowie 
uległo skrzyżowanie z drogą powiatową Mroczenko– 
Grodziczno, gdzie poprawiono wloty, a pobocza 

W TRAKCIE REALIZACJI:

NIEKTÓRE DROGI PROWADZĄ 
DO GMINY GRODZICZNO ! 
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wzmocniono brukiem. W  Mrocznie stworzono nowy chodnik, oddzielony 
od jezdni pasem zieleni, a istniejący poszerzono do 2m. Na przystanku 
autobusowym Mroczenko wybudowano zatokę, a pozostałe przystanki 
wyposażono w perony. Dla poprawy bezpieczeństwa w Mrocznie powstał 
azyl na przejściu dla pieszych i oświetlenie uliczne. Wykonano zjazdy 
indywidualne oraz oznakowanie pionowe odblaskowe i wymalowano 
oznakowanie poziome. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo 
Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy. Koszt zadania wyniósł prawie 
4 mln zł. Wykonano je w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej. Z budżetu państwa pozyskano wsparcie finansowe 
w wysokości 50% wydatków przeznaczonych na roboty budowlane. 
Pozostałymi kosztami podzieliły się samorządy. Dofinansowanie przez Gminę 
Grodziczno wyniosło 530 000 zł, powiat nowomiejski 1 370 000 zł, a Gminę 
Nowe Miasto Lub. 100 000 zł.

3. Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – 
Truszczyny – Dębień na odcinku Zwiniarz – granica powiatu. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł prawie 368.000,00 zł. Kosztami przebudowy drogi 
podzieliły się samorządy. Gmina Rybno przeznaczyła na ten cel 100.000,00 
zł, dofinansowanie z Gminy Grodziczno wyniosło 130.000,00 zł, natomiast 
pozostałą kwotę 138.000,00 zł wyasygnował ze swojego budżetu powiat 
nowomiejski. 

4. Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku 
od skrzyżowania z drogą osiedlową do skrzyżowania z drogą Nr 1335N 
w Mrocznie. Powstała jezdnia o szerokości 4,5 m i długości 420 metrów. 
Koszt zadania wyniósł 63.052,26 zł. Gmina Grodziczno przeznaczyła na ten 
cel 32.000 zł, natomiast pozostałe środki wyasygnował ze swojego budżetu 
Powiat Nowomiejski.

5. Zakończono  przebudowę drogi gminnej 183007N Lorki- Nowe 
Grodziczno, na odcinku 1km (z Nowego Grodziczna w kierunku świetlicy), 
poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ze zjazdami. Wartość 
inwestycji wyniosła  370 000,00 zł.

• Położenie kostki brukowej na drodze- dz. nr 385, obręb Linowiec, od drogi wojewódzkiej nr 538
na odcinku 23,3m długości. Koszt przebudowy to 19 007, 17 zł.

W TRAKCIE REALIZACJI:
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• Zakupione zostało wyposażenie osobiste dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych z gminy Grodziczno, całkowity 
koszt wyniósł 12 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 5 500,00 zł.

• Coraz mniej azbestu w naszej gminie- w ramach pro-
jektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tere-
nu gminy Grodziczno”, mieszkańcy otrzymali wsparcie 
w postaci  wykonania prac związanych   z demontażem, 
transportem i utylizacją pokryć dachowych zawierających 
azbest. Projekt objął 25 nieruchomości, zutylizowano łącz-
nie ponad 54 ton eternitu.  Koszt zadania wyniósł blisko 32 
tys. zł, z czego ok. 27 tys. zł  udało się pozyskać ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska.

1. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie” w ramach 
Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej został rekomendowany do 
dofinansowania. Celem projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktu-
ry sportowej, zwiększenie aktywności sportowej, jako czynnika stymulującego 
rozwój sportowy i społeczny uczniów Szkoły Podstawowej w Mrocznie oraz 
szkół i społeczności z całego terenu gminy Grodziczno. Kompleks sportowy zapewni możliwość pełnego programu zajęć 
wychowania fizycznego oraz rozwijania i promowania lekkiej atletyki. Wartość projektu to 3 224 000,00zł, dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki- 1 500 000,00 zł

2. „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, wartość inwestycji to 283 774,40zł, dofinansowanie 232 695, 01 zł. 

3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, wartość inwestycji to 496 136, 82 zł, dofinansowanie 242 538, 26 zł. Zaplanowano docieplenie ścian 
zewn. budynku, wymianę okien, rozbiórkę komina dymowo – wentylacyjnego i budowę nowego, wymianę pokrycia da-
chu i jego docieplenie, wymianę źródła ciepła, instalację odgromową, roboty tynkarskie i malarskie, wypełnienie pustki 
pod posadzką parteru keramzytem.

4. „Rozbudowa z przebudową oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. Planuje się prace budowlane- rozbudowę budynku, przebudowę 
i remont części istniejącej; wykonanie instalacji: sanitarnych i elektrycznych wraz z wykonaniem monitoringu; wyko-
nanie pochylni - podjazdu dla niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi oraz tarasem; zagospodarowanie 
terenu; przebudowa instalacji zewn.-instalacji kanalizacyjnych wraz z przełożeniem studni. Całkowita wartość inwestycji 
to 849 965, 80 zł, dofinansowanie 637 474,35 zł.

• „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Grodzicz-
no przez utworzenie nowych miejsc wychowania przed-
szkolnego”- projekt współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na 
lata 2014-2020, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkol-
nej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym w ośrodku przedszkolnym w Nowym 
Grodzicznie poprzez doposażenie pomieszczeń, zatrud-
nienie kadry, organizację zajęć dodatkowych niwelujących 
deficyty dzieci oraz podniesienie kompetencji rodziciel-
skich minimum 8 rodziców, w okresie od 1.08.2017 do 
31.08.2018. Całkowita wartość projektu: 183 861,38 zł, fi-
nansowanie z EFS w wysokości 155 068,69zł, wkład własny 
Gminy Grodziczno w kwocie 28 792,69 zł.

POZOSTAŁE INWESTYCJE W GMINIE GRODZICZNO
ZAKOŃCZONE W TRAKCIE REALIZACJI:

CO PLANUJEMY W ROKU 2018?
WÓJT GMINY POZYSKAŁ DOFINANSOWANIE
NA REALIZACJĘ PONIŻSZYCH INWESTYCJI:
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a) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączko-
wie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020-, który ma obejmować:

1. Budynek piętrowy z płaskim dachem, kryty blacho-
dachówką:

 - parter: 2 sale, szatnia, 2 wc, korytarz, pomieszczenie 
gospodarcze, zaplecze;

- piętro: 3 sale, pomieszczenie pielęgniarki, 2 wc, kory-
tarz.

2. Utwardzenie placu koło szkoły.
3. Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o. 

oraz elektrycznych.
 
Powstałe w wyniku rozbudowy sale lekcyjne pełnić będą 

funkcje pracowni:
- biologiczno – chemicznej,
- przyrodniczno – geograficznej,
- informatyczno – językowej,
- matematyczno – fizycznej,
- świetlicowo – terapeutycznej.
Szacowana wartość inwestycji wynosi 1 428 776, 78 zł, 

dofinansowanie- 820 000,00 zł.
b) „Budowa plaży w Rynku – etap II” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Działa-
nia „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”. Planowany koszt to 60 000,00zł, wnioskowana 
kwota pomocy 21 822,00zł.

c) „Przebudowa drogi gminnej Montowo – Świniarc” 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-2019, o długości 
2,8 km. Całkowity planowany koszt inwestycji oszacowano 
na 2 499 412,72zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 
1 249 706,00zł,

d) Przebudowa drogi na dz. 420/20 w Katlewie o długo-
ści 81m. Na zakres rzeczowy inwestycji składają się: ro-
boty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i ro-
boty ziemne, fundamentowanie dróg, roboty budowlane 
w zakresie układania chodników i asfaltowania. Szacowa-
na wartość inwestycji wynosi 76 077,31 zł, dofinansowanie 
w 100% z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

e) Przebudowa drogi na dz. nr 160/15 i 160/24 w Białobło-
tach o długości 250,5m. Inwestycja obejmuje: roboty w za-
kresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziem-
ne, fundamentowanie dróg, roboty budowlane w zakresie 
układania chodników i asfaltowania.  Przewidywana war-
tość inwestycji to 192 450,45zł, dofinansowanie w 100% 
z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Tegoroczne „Święto Plonów” odbyło się 10 września 2017r. 
w Ostaszewie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą 
św. odprawioną przez ks. kan. Henryka Rycherta przy świe-
tlicy wiejskiej. Po części religijnej starostowie tegorocznych 
dożynek Lucyna Łużyńska i  Dariusz Jacuński, wręczyli do-
żynkowe chleby na ręce Wójta Gminy Grodziczno Tomasza 
Szczepańskiego oraz Starosty Powiatu Nowomiejskiego An-
drzeja Ochlaka. Następnie pucharami wyróżniono rolników, 
a dyplomami zwycięzców konkursu na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy. Podziękowania otrzymały dzieci uczest-
niczące w uroczystości oraz Krzysztof Ornowski, właściciel 
firmy „ORISTO” z Montowa. Część artystyczną dożynek 
zapewnili m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Grodziczna,  
gwiazda muzyki disco polo zespół „Bayer Full”, nowomiej-
ski idol Krzysztof Osicki oraz grupa „Exces”. Święto zakoń-
czyła zabawa ludowa przy muzyce zespołu “Family”.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowa-
nie, które obecnie są na etapie oceny 
formalno- merytorycznej:

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW 
W OSTASZEWIE
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Na wniosek starosty nowomiejskiego odznaczenie „Zasłu-
żony dla Rolnictwa” otrzymali:

1. Barbara Grażyna Manista – Piotrowice Małe
2. Barbara Sedlewska – Krotoszyny
3. Tadeusz Góralski – Lorki
4. Mirosław Witkowski – Boleszyn
5. Ireneusz Domżalski – Tomaszewo
6. Waldemar Domżalski – Nielbark
7. Paweł Brdękiewicz – Gwiździny
8. Jerzy Staniszewski – Zwiniarz

Wyróżnieni za osiągnięcia w rolnictwie „Pucharem Staro-
sty” w 2017 r. zostali:

1. Patrycja i Marcin Goszkowie – Bratuszewo
2. Marcin Oczkowski – Tylice
3. Justyna i Marcin Lesińscy – Osówko
4. Jacek i Mariola Szaładzińscy – Nowe Miasto Lubawskie
5. Lucyna i Przemysław Szwarcowie – Montowo

Puchar Wójta otrzymali:
1. Marek Muzalewski – Kuligi
2. Wioletta i Krzysztof Szczepańscy – Trzcin
3. Robert Klein – Świniarc
4. Wiesława i Stanisław Szczepańscy – Mroczno
5. Barbara i Sławomir Józefowicz – Rynek
6. Mariola i Piotr Gurzyńscy - Lorki
7. Dorota i Janusz Góralscy – Nowe Grodziczno
8. Magdalena i Tomasz Kliniewscy – Linowiec
9. Dorota i Waldemar Szpakowscy – Boleszyn
10. Anna i Janusz Lewandowscy – Katlewo
11. Andrzej Kościński – Zwiniarz
12. Wioletta i Wiesław Gralewscy – Ostaszewo
13. Robert Witkowski – Montowo

W konkursie powiatowym na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy klasyfikacja przedstawiała się następująco:

I miejsce - Szafarnia, gmina Kurzętnik (nagroda bon to-
warowy o wartości 500 zł).

II miejsce - Montowo, gmina Grodziczno (nagroda bon to-
warowy o wartości 300 zł).

III miejsce - Piotrowice, gmina Biskupiec (nagroda bon 
towarowy o wartości 200 zł).
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17 września w Skansenie w Olsztynku odbyły się War-
mińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie, w których udział 
wzięły mieszkanki Ostaszewa i Montowa wspólnie z Wójtem 
Gminy Grodziczno Tomaszem Szczepańskim oraz radnymi 
naszej gminy. Uroczystość rozpoczął przemarsz korowodu 
pod amfiteatr, gdzie odbyła się msza święta. Następnie wrę-
czono honorowe odznaczenia za zasługi dla Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz „Zasłużony dla Rolnictwa”. 
Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynko-
wy. Wieniec Gminy Grodziczno otrzymał nagrodę w wyso-
kości 300 zł. Natomiast w konkursie na najładniejsze stoisko 
dożynkowe Koło Gospodyń Wiejskich z Ostaszewa zajęło II 
miejsce, za które otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 
650 zł. Gwiazdą wieczoru był zespół „Boys”.

16 września w Grodzicznie odbył się Oristo Bieg Stolarski o Złoty Hebel. Trasa liczyła 10 kilometrów, start i meta znajdo-
wały się przy orliku w Grodzicznie. Organizatorem była firma ORiSTO z Montowa, a współorganizatorem Häfele Polska. W 
wydarzeniu udział wzięło ponad 200 biegaczy z gminy Grodziczno i wielu okolicznych miejscowości. Środki z wpisowego 
przekazano na pomoc dla chorego dziecka jednego z pracowników ORiSTO. Po biegu uczestników zaproszono na grochów-
kę, a także wręczono atrakcyjne nagrody. Organizatorzy już zapowiadają, że za rok odbędzie się kolejna edycja biegu.

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W SKANSENIE W OLSZTYNKU

ORISTO BIEG STOLARSKI O ZŁOTY  HEBEL



11www.grodziczno.pl

13 października 2017 r. w Restauracji B.J. Kliniccy w 
Grodzicznie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele, po-
zostali pracownicy oświaty, uczniowie, zaroszeni goście 
oraz  emerytowani nauczyciele. Wójt Gminy Grodziczno 
podziękował za dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne, 
przekazywanie wychowankom wiedzy i najcenniejszych 
wartości życiowych, a także złożył wszystkim pracow-
nikom serdeczne życzenia. Wspólnie z Przewodniczącą 
Rady Gminy Grodziczno Urszulą Plitt wręczył nagrody 
dla dyrektorów szkół oraz wyróżnienia dla nauczycieli 
i pracowników oświaty za długoletnią pracę. Jednym z 
punktów uroczystości był także występ młodzieży z SP w 
Mrocznie. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na 
wspólny poczęstunek.

W spotkaniu uczestniczyły Panie z kół gospodyń wiej-
skich, działających na terenie Gminy Grodziczno, lau-
reaci konkursu, wójt, przewodnicząca rady Urszula Plitt 
oraz pracownik Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Zebranych przywitała Prezes GRKW 
Barbara Szymańska, która podziękowała laureatom za 
wkład włożony w poprawę estetyki otoczenia naszych go-
spodarstw. Następnie wójt wraz z przewodniczącą rady 
wręczyli nagrody rzeczowe właścicielom wyróżnionych 
ogródków oraz pozostałym uczestniczkom konkursu. Uro-
czystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Grodzicznie.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

10. EDYCJA KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY 
OGRÓDEK KWIATOWY W GMINIE GRODZICZNO”

L P IMIĘ I NAZWISKO  MIEJSCOWOŚĆ
1 DANIELA LASKOWSKA GRODZICZNO

2 GRAŻYNA KOZŁOWSKA BOLESZYN

3 DOROTA MIKCZYŃSKA MROCZNO

4 MARIOLA WIECHOWSKA MROCZNO

5 HENRYKA ŁUŻYŃSKA OSTASZEWO

6 BARBARA SADOWSKA LINOWIEC

7 DOROTA RUCZYŃSKA ZWINIARZ

8 HANNA MICHALSKA TRZCIN

9 TERESA BOKOWSKA KATLEWO

10 IRENA GORCZYŃSKA GRODZICZNO

11 KRYSTYNA ZAWADZKA MONTOWO

12 HALINA PERDJAN ZAJĄCZKOWO

13 WIOLETTA KASPROWICZ ŚWINIARC

14 BARBARA GŁOWACKA KULIGI
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25 października 2017 r. w obradach XXXVII sesji Rady Gminy Grodziczno uczestniczył pan Bogdan Bartnicki – za-
stępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie spotkania pogratulował przedsięwzięć zrealizowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Na terenie Gminy Grodziczno zrealizowano pięć inwestycji do-
tyczących dróg lokalnych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 183024N Rynek – Kiełpiny 
o dł. 1,6 km.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 183017N Boleszyn – Kowa-
liki o dł. 1,4 km.

3. Przebudowa drogi wew. Montowo ( dr. pow. 1252N Mro-
czenko – Montowo) - Montowo

 (dworzec PKP) o dł. 0,6 km.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 183015 Sugajno Boleszyn o 

dł. 1,9 km.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 183005N Linowiec - Mon-

towo o dł. 0,7 km.
Łączna długość dofinansowanych odcinków dróg to 6,2 km, 

Łączna wartość dofinansowania wyniosła 1.591.364,07 zł. Całkowita wartość wykonanych inwestycji to 2.585.087,19 zł. 
Pan Bogdan Bartnicki pogratulował dobrze przygotowanych wniosków i skuteczności w pozyskiwaniu środków finan-
sowych.

6 listopada 2017 r. w obradach Komi-
sji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 
uczestniczył pan Janusz Adamiak Kierownik 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy. Poin-
formował o planach modernizacji drogi wo-
jewódzkiej  nr 538 obejmującej trzy zadania 
czyli:

- wymianę oraz poszerzenie nawierzchni 
jezdni na odcinku Grodziczno- Katlewo,

- budowę chodnika dla pieszych w Kuligach,
- wymianę nawierzchni drogi w Kuligach od 

mostu na rzece Wel do granicy Gminy Nowe 
Miasto Lubawskie.

Realizacja tych inwestycji będzie opóźniona 
z uwagi na konieczność wystąpienia z wnio-
skiem do Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa, aby uwzględnił odstępstwa dot. szerokości pasa jezdni. Jeżeli chodzi o realizację ronda w Grodzicznie, to do-
kumentacja jest w trakcie opracowywania i będzie gotowa pod koniec 2018 roku, natomiast wykonanie przedsięwzięcia 
nastąpi w 2019 roku.

BOGDAN BARTNICKI UCZESTNICZYŁ W OBRADACH XXXVII 
SESJI RADY GMINY GRODZICZNO

W OBRADACH KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PU-
BLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ UCZESTNICZYŁ PAN JANUSZ 
ADAMIAK KIEROWNIK REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NIDZICY



13www.grodziczno.pl

Lokalne obchody Narodowego Święta Pamięci organizo-
wane są tradycyjnie dzięki współpracy Szkoły Podstawowej 
w Grodzicznie, drużyn OSP, Parafii pw. św. Piotra i Pawła 
i Urzędu Gminy Grodziczno oraz organizacji pozarządo-
wych. Tegoroczne uroczystości rozpoczęto Apelem Pamięci 
przygotowanym przez uczniów miejscowej szkoły. Później 
mszę świętą za ojczyznę poprowadził ks. Henryk Rychert- 
proboszcz miejscowej parafii. Liturgia przeplatana była 
utworami patriotycznymi, granymi przez Parafialno- Gmin-
ną Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod batutą Jarosława Titza. 
Wrażeń muzycznych dostarczył też chór Cantamus z Miej-
skiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lub., prowadzony przez Iwonę Mrozińską. Zebrani w kościele wysłuchali 
wiązanki różnych pieśni, po czym ruszyła procesja pod pomnik Ofiar II wojny światowej. Tam zaproszeni goście, czyli 
Wicestarosta Powiatu Nowomiejskiego Katarzyna Trzaskalska oraz Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański wraz z 
Przewodnicząca Rady Gminy Urszulą Plitt, w towarzystwie radnych i Prezes Gminnej Rady Kobiet w Grodzicznie, zło-
żyli kwiaty i postawili zapalone znicze. Następnie zaproszeni goście, kombatanci i seniorzy udali się do Restauracji B.J. 
Kliniccy na wykład pana Krzysztofa Kliniewskiego pt. Nasza Mała Ojczyzna- Droga do wolności. Uroczystość została 
zrealizowana przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Urzędu Gminy w Gro-
dzicznie i organizacji pozarządowych działających w naszej gminie.

OBCHODY 99. ROCZNICY ODZYSKA-
NIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

99-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI



W okresie od września do listopada jubileusz 90. lecia w Gminie Grodziczno obchodzili:
• 18.09.2017r. pani Regina Różańska z Trzcina,
• 27.09.2017r. pani Jadwiga Mroczkowska z Grodziczna,
• 16.10.2017r. pan Michał Szpakowski z Mroczna,
• 23.10.2017r. pani Anna Łukaszewska z Montowa,
• 14.11.2017r. pan Mieczysław Laskowski z Montowa,
• 06.12.2017r. pani Stefania Jaroszewska z Boleszyna.
Z tej okazji Jubilatów odwiedził wójt Tomasz Szczepański. Nie kryli oni wzruszenia i bardzo cieszyli się z otrzymanych 

życzeń, kwiatów i prezentu. Drogim Jubilatom z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha na długie jeszcze 
lata życia.

JUBILEUSZE
14 www.grodziczno.pl
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W drugiej połowie 2017r. pożegnaliśmy w naszej gminie 
troje długoletnich pracowników, którzy odeszli na emery-
turę. Pani Halina Wysocka przez 42 lata angażowała się w 
działanie księgowości oświatowej, pan Jerzy Ciechanowski- 
10 lat kierował i nadzorował pracami z zakresu inwestycji 
drogowych i budowlanych, a pani Lidia Krzyżaniak 39 lat 
pracy poświęciła na prowadzenie ewidencji ludności, USC, a 
także udzielanie setek ślubów na terenie gminy Grodziczno. 
Każde z nich codziennie towarzyszyło rytmowi naszego ży-
cia, rzetelnie i sumiennie wypełniało powierzone obowiąz-
ki oraz godnie reprezentowało gminę Grodziczno. Za okres 
wytężonej pracy serdecznie dziękujemy i życzymy zdrowia 
oraz wielu lat spokojnej emerytury.

PODZIĘKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ 

31.08.2017r. OSP Świniarc w ramach przedsięwzięcia „Młodzi strażacy  też  są potrzebni” odwiedzili jednostkę gaśni-
czo-ratowniczą nr 2  na Zatorzu w Olsztynie. Podczas zwiedzania jednostki MDP uczestnicy dowiedzieli się o szerokim  
zakresie działań  JRG nr 2, bogatym  wyposażeniu w sprzęt wysokościowy,  pojazdy gaśnicze i specjalistyczne. To jedna 
z niewielu jednostek w Polsce posiadająca profesjonalne przygotowanie  do akcji na wysokościach. W ramach podzię-
kowania wręczono statuetkę  dowódcy jednostki –brygadierowi Marcinowi  Wajdykowi. Zwiedzono Stare Miasto, od 
wysokiej bramy, przez  wąski deptak, koło pomnika św. Jakuba, który wyznacza muszlą Szlak Jakubowy. Na zakończenie 
część osób spędziło czas w Aquaparku, a pozostali odpoczywali  pod opieką sołtysa. Zadanie było dofinansowane przez 
Gminę Grodziczno. Najmłodsi otrzymali  odblaski i książeczki o ruchu drogowym  z LGD „Ziemia Lubawska”.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
OD WRZEŚNIA DO LISTOPADA

WYCIECZKA DO OLSZTYNA
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OSP Świniarc zrealizowała turnieje „każdy z każdym” w 
poszczególnych kategoriach.  Do finału przeszły drużyny  
kat. I Łążyn- Zwiniarz, kat. II Łążyn- Świniarc, kat. III Łą-
żyn – Zwiniarz. Finał 24 września 2017 r. Sędziował Prze-
mysław Konicz. Mistrzami Parafiady zastali:   

W kat. I - Zwiniarz, drugie miejsce Łążyn, trzecie Świ-
niarc, czwarte - Truszczyny

W kat. II - Łążyn, drugie miejsce  Świniarc, trzecie – 
Zwiniarz, czwarte- Truszczyny

W kat. III - Łążyn, drugie  miejsce Zwiniarz, trzecie- 
Świniarc, czwarte- Tuszczyny.

Puchary  wójtów  dla  mistrzów  Parafiady  wręczyli rad-
ni, sołtysi,  prezes OSP i ks. proboszcz parafii Zwiniarz. 
Radny wsi Świniarc podziękował w imieniu Wójta Gminy 
Grodziczno i wręczył opiekunom drużyn piłki  ufundowa-
ne przez naszą gminę.  Ks. proboszcz wspólnie z prezesem 
OSP wyróżnili medalami „super zawodników”. Po podsu-
mowaniu   odbyło się wspólne grillowanie. Parafiadę, w 
której wzięło udział ponad 400 osób zrealizowano dzięki 
pozyskanej dotacji z Gminy Grodziczno. Organizatorzy 
wspólnie z radą sołecką dziękują sponsorom, opiekunom 
drużyn, sołectwom, wójtom, LGD „Ziemia Lubawska” i 
ks. proboszczowi za współtworzenie i zrealizowanie  Zwi-
niarskiej Parafiady 2017. Była to pierwsza,  tak duża,  bo 
czterodniowa impreza o charakterze sportowym na terenie 
Świniarca.

W Zwiniarzu 30 września 2017 odbyła się impreza inte-
gracyjna – spacer nad jeziorem z lampionami i pochodnia-
mi. Spotkanie rozpoczęło się nad „Żabim Oczkiem”. Sołtys 
Jadwiga Weinar powitała mieszkańców oraz gości. Następ-
nie mieszkańcy udali w kierunku „trójkąta wspomnień”, 
gdzie umieszczono szklaną płytę ufundowaną przez Pań-
stwa Truszczyńskich, właścicieli przedsiębiorstwa Szkło-
mal z Lubawy, z wierszem Pani Renaty Radomskiej. Po 
spacerze wszyscy wrócili do Domu Strażaka,  gdzie miło 
spędzili pozostałą część wieczoru. Radna Zwiniarza, rada 
sołecka, osp oraz kgw pragną podziękować wszystkim 
sponsorom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia, także 
Państwu Weinarom z Działdowa za ufundowanie nowej 
tablicy informacyjnej z napisem Dom Strażaka w Zwinia-
rzu. 

ZWINIARSKA PARAFIADA 2017

SPACER INTERGACYJNY
W ZWINIARZU
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12 listopada br. w wiejskiej świetlicy w Boleszynie odbyło 
się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, zorganizowa-
ne przez organizację pozarządową w ramach zadania pu-
blicznego realizowanego przez Gminę Grodziczno. Wśród 
zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Nowomiejskiego 
Andrzej Ochlak, Wicestarosta Powiatu Nowomiejskiego 
Katarzyna Trzaskalska, Wójt Gminy Grodziczno Tomasz 
Szczepański, Przewodnicząca Rady Gminy Grodziczno 
Urszula Plitt, proboszcz parafii Boleszyn ks. kanonik Piotr 
Nowak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleszynie Anna 
Gużyńska, sołtys wsi Boleszyn Maria Nadolska wraz z 
przedstawicielem Rady Sołeckiej oraz Radna Gminy Gro-
dziczno Julita Bartkowska. Przygotowaniem uroczystości 
zajęły się członkinie Stowarzyszenia KGW z Boleszyna. 
Spotkanie rozpoczęła Prezes  Grażyna Kozłowska, następ-
nie uczniowie SP w Boleszynie umilili imprezę występem z 
okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po chwili zadu-
my i refleksji przyszedł czas na przemówienia gości i upo-
minki dla Seniorów. Najstarsi mieszkańcy Boleszyna zo-
stali wyróżnieni kwiatami. Następnie wszyscy biesiadowali 
przy suto zastawionym stole. Spotkanie upłynęło w ciepłej 
i miłej atmosferze.

24 listopada 2017 r. w Domu Strażaka w Grodzicznie 
odbyło się spotkanie andrzejkowe dla członków Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie oraz ich 
opiekunów. Zarząd Stowarzyszenia zapewnił ciepły poczę-
stunek, dobrą zabawę taneczną, którą umilił  zespół ,, Fore-
ver’’ oraz wróżby. Celem była integracja poprzez rozmowę 
i wspólną zabawę.

W okresie 28.09- 02.10.2017r. Zarząd Gminnej Rady Kobiet w Grodzicznie poprzez Biuro Turystyczne „TRAMP” z No-
wego Miasta Lub., zorganizował wycieczkę do Sandomierza, która przebiegała przez Roztocze, Zamość, Kozłówkę i Lublin. 

DZIEŃ SENIORA W BOLESZYNIE ANDRZEJKI DLA CZŁONKÓW STOWARZY-
SZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA
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•Wszystkie szkoły naszej gminy zorganizowały obchody Dnia Edukacji Narodowej, 
czyli święta całej społeczności szkolnej.

SP N.GRODZICZNO

SP BOLESZYN

SP N. GRODZICZNO

SP MROCZNO

SP ZWINIARZ

SP MROCZNO SP BOLESZYN

CO SIĘ DZIEJE W SZKOŁACH GMINY GRODZICZNO?

• W każdej ze szkół odbyły się też uroczyste apele z okazji 11 listopada, czyli 99. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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SP N. GRODZICZNO SP MROCZNO SP BOLESZYN

SP ZAJĄCZKOWO

SP ZAJĄCZKOWO

SP ZWINIARZ

SP ZWINIARZ

• W każdej placówce celebrowano też uroczystość pasowania na ucznia
klasy pierwszej.
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Podczas wojewódzkiej uroczystości wręczenia medali i 
odznaczeń państwowych z okazji Dnia Niepodległości, 10 
listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 
86 szkół, w tym właśnie Szkoła Podstawowa w Nowym Gro-
dzicznie, którą reprezentowała dyrektor Urszula Ewertow-
ska, z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Mar-
ka Krzysztofa Nowackiego otrzymało Certyfikat „Szkoła 
Wierna Dziedzictwu”, o którego otrzymanie wnioskowały 
252 szkoły i placówki z naszego województwa. Aby znaleźć 
się wśród wyróżnionych, należało nadesłać do Kuratorium 
Oświaty w Olsztynie sprawozdanie z podejmowanych 
przez ostatni rok działań. Kapituła oceniła przedsięwzięcia 
pod kątem doskonalenia procesu dydaktycznego i wycho-
wawczego w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej. 
O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły pu-
bliczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z 
terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wyróżnie-
nie przyznawane jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu 
szkoła ma prawo ponownie ubiegać się o Certyfikat.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Olsztynie http://www.ko.olsztyn.
pl/2017/11/14/wreczenie-certyfikatu-szkola-wierna-dziedzictwu/

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA CERTYFIKATU „SZKOŁA WIERNA
DZIEDZICTWU” SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM GRODZICZNIE

UWAGA!
Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Grodziczno

od 20.11.2017 r. będzie czynna w godzinach od 7:15 – 13:30

Wykaz Wykonawców
realizujących usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grodziczno 

w sezonie zimowym 2017/2018

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na odśnieżaniu dróg przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu

Miejscowości Montowo, Linowiec, Nowe Grodziczno, Grodziczno, Katlewo, Lorki i Trzcin – Komunalne Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Sp. z o.o. z Nowego Grodziczna 
Miejscowości Zwiniarz, Świniarc, Ostaszewo i Rynek - Firma Usługowo-Handlowa TRANS; Kopalnia Żwiru; Pan 
Jan Kniczek z Nowego Grodziczna
Miejscowości Boleszyn i Kowaliki – Pan Mirosław Witkowski z Boleszyna
Miejscowość Mroczenko – Pan Michał Sarnowski z Mroczenka
Miejscowość Mroczno – Pan Piotr Wiechowski z Mroczna
Miejscowości Zajączkowo i Kuligi – Pan Dariusz Adamski z Zajączkowa

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na usuwaniu skutków gołoledzi i 
likwidacji śliskości pośniegowej

Teren całej gminy- Firma Usługowo-Handlowa TRANS; Kopalnia Żwiru; Pan Jan Kniczek z Nowego Grodziczna


