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INFORMACJE Z NASZEJ GMINY
UROCZYSTE PRZEKAZANIE
DEFIBRYLATORA AED

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostaszewie przekazała defi-
brylator AED dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Grodzicznie. Tego typu sprzęt może być wykorzystany 
również w czasie nagłych interwencji lekarskich.

16 stycznia 2019 r. odbył się XIV Gminny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek, zorganizowany przez Szkołę Podstawową 
w Nowym Grodzicznie oraz Gminną Bibliotekę  Publiczną 
w Grodzicznie. Celem konkursu było: stwarzanie okazji do 
rozwoju zdolności muzycznych, kultywowanie bożonaro-
dzeniowych tradycji, oraz konsolidacja uczniów z różnych 
szkół w gminie poprzez twórcze działanie.

W konkursie uczestniczyło 18 uczniów 
w czterech kategoriach wiekowych:

• klasy I - III (szkoła podstawowa)
• klasy IV – VI (szkoła podstawowa)
• klasy VII, VIII (szkoła podstawowa)
• klasa III (gimnazjum)

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

• H Rogoziński – przewodniczący
• T. Dzierżak-Górzyńska – członek
• M. Wacko – członek

GMINNY KONKURS
KOLĘD I PASTORAŁEK
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Wyniki konkursu:

1. Kategoria klasy I-III (szkoła podstawowa)
• I miejsce Aleksandra Zelma – SP Zwiniarz
• II miejsce Agata Titz – SP Zajączkowo
• III miejsce Marceli Górzkowski – SP Mroczno
 
2. Kategoria klasy IV-VI (szkoła podstawowa)
• I miejsce Nadia Witkowska – SP Mroczno
• II miejsce Sandra  Koziorzemska – SP Boleszyn
• III miejsce Marcelina Titz – SP Zajączkowo 
 
3. Kategoria klasy VII – VIII
• I miejsce Andżelika Łożyńska – SP Mroczno
• II miejsce Julita Paszylka – SP Nowe Grodziczno
• III miejsce Laura Bartkowska – SP Boleszyn
 
 
Nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie. Konkurs przyczynił 
się do integracji uczniów z różnych szkół w gminie. Dał szansę osiągnięcia sukcesów.

8 lutego 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gro-
dzicznie wraz ze współorganizatorem Szkołą Pod-
stawową w Grodzicznie zorganizowały, już po raz 
drugi , „Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecię-
cej”. Przystąpiło do niego 19 dzieci w 4 kategoriach 
wiekowych. 
 
Kategoria 3-latki:
I MIEJSCE – Alicja Kwiatkowska- Nowe Grodziczno
II MIEJSCE – Oliwia Grabowska – Boleszyn
III MIEJSCE – Aleksander Siemiński – Zajączkowo
 
Kategoria 4-latki:
I MIEJSCE – Zofia Plitt – Mroczno i Aleksandra 
Kozłowska- Zajączkowo
II MIEJSCE – Aleksandra Konicz – Nowe Grodziczno
III MIEJSCE – Zuzanna Nadolska- Boleszyn
 
Kategoria 5-latki:
I MIEJSCE – Izabela Markowska- Mroczno
i Maria Neumann- Zajączkowo
II MIEJSCE – Katarzyna Błażejczyk – Boleszyn
III MIEJSCE – Filip Wojtczak – N.Grodziczno
 

Kategoria 6-latki:
I MIEJSCE – Marta Gurzyńska- Mroczno
II MIEJSCE – Lena Gorczyńska- Boleszyn
III MIEJSCE – Karolina Banacka – Zajączkowo
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Jeszcze raz  serdecznie gratulujemy opiekunom cier-
pliwości a dzieciom determinacji w pokonywaniu trudności. 
Zapraszamy za rok.

4. Kategoria klasa III (gimnazjum)
• I miejsce Klaudia Dudulska – SP Mroczno
• II miejsce Oliwia Rogowska – SP Nowe Grodziczno
• III miejsce Karolina Kornacka - SP Nowe Grodziczno

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI DZIECIĘCEJ
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GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
„O ZŁOTE PIÓRO STAROSTY”

5 marca 2019 roku  Gminna Biblioteka Publiczna w Gro-
dzicznie oraz Szkoła Podstawowa w Nowym Grodzicz-
nie zorganizowały  konkurs ortograficzny  „O Złote Pióro 
Starosty”  [etap gminny]. W rywalizacji udział wzięło 20 
uczniów  ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Gro-
dziczno. Komisja konkursowa w składzie:

1. Gabriela Galińska – przewodnicząca
2. Anna Chechłowska – członek komisji

postanowiła przyznać nagrody rzeczowe  zgodnie z uzy-
skaną kolejnością miejsc:

I kategoria /Szkoły Podstawowe - klasy IV – VI:   

I miejsce: Krystian Kobylski                 Opiekun: Dorota Galińska
II miejsce: Aleksandra Kowalczyk      Opiekun: Beata Eggert
III miejsce: Sylwia Leczkowska           Opiekun: Jolanta Jonowska

II kategoria / Szkoły Podstawowe
 – klasy VII – VIII Gimnazja – klasy III:
I miejsce: Zuzanna Nowak               Opiekun: Gabriela Galińska
II miejsce: Magdalena Konicz         Opiekun: Magdalena Nowak 
III miejsce: Laura Bartkowska        Opiekun: Justyna Domżalska

Sześciu wyłonionych uczestników ( po trzech laureatów z I i II kategorii ) wzięło udział w konkursie powiatowym „O Złote 
Pióro Starosty”, który odbyło się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie. 

Szkoły Podstawowe kl. IV-VI :
III miejsce w kategorii Szkoły Podsaw Aleksandra Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu 

Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII i III Gimnazjum:
II miejsca - Zuzanna Nowak - Szkoła Podstawowa w Grodzicznie

Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzicznie Henryk Rogoziński 
podziękowali wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu ortograficznego, a uczniom pogratulowali 
rewelacyjnej wiedzy.     

III FORUM SENIORA W BYDGOSZCZY

5 marca 2019 r. w Bydgoszczy odbyło się III Forum Seniora ,w którym udział wzięły panie z Gminy Grodziczno: Henryka 
Łużyńska, Barbara Szymańska, Daniela Pedynkowska i Honorata Szałkowska.  Spotkanie zaczęło się od przywitania ze-
branych przez redaktora naczelnego Gazety Pomorskiej Wojciecha Potockiego. Profesor Zbigniew Izdebski przeprowadził 
wykład pt. „Miłość i seksualność osób w wieku senioralnym”. W trakcie forum można było uczestniczyć w spotkaniach na 
różne tematy. Celem wyjazdu była integracja i aktywizacja środowisk senioralnych, przekazania  informacji z zakresu poli-
tyki senioralnej i praktycznych aspektów związanych z polepszeniem życia tej grupy społecznej.
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6 marca 2019 r. w budynku Urzędu Gminy Grodziczno, odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej- „Młodzież zapobiega 
pożarom”. W rywalizacji udział wzięło 27 uczniów w dwu kategoriach wiekowych ze wszystkich szkół terenu gminy. 

I grupa wiekowa: 
I miejsce  Krystian Kobylski - SP Mroczno
II  miejsce  Hubert Szczepański - SP Mroczno
III miejsce Piotr Snopkowski - SP Boleszyn 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GMINNY TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ

II grupa wiekowa:
I miejsce - Wiktoria Szczepańska - SP Zwiniarz
II miejsce -  Adam Sendecki - SP Grodziczno
III miejsce Patrycja Cieszewska- SP Grodziczno

POŻEGNANIE USTĘPUJĄCYCH
I PRZYWITANIE NOWYCH SOŁTYSÓW

Podczas V sesji Rady Gminy Grodziczno w dniu
7 marca 2019 r. pożegnano trzech sołtysów, którzy 
ustąpili miejsca swoim następcom. Wójt Tomasz 
Szczepański oraz Przewodniczący Rady Urszula 
Plitt złożyli podziękowania za społeczną pracę na 
rzecz społeczności lokalnej. Państwo sołtysi bar-
dzo dobrze wykonywali swoje obowiązki, jednak 
z różnych względów postanowili dalej nie sprawo-
wać tej funkcji. Sołtysi otrzymali okolicznościowe 
dyplomy oraz gromkie brawa. Kadencję zakończy-
li: Elżbieta Zagórska z Mroczna, Wojciech Chodak 
z Nowego Grodziczna oraz Justyna Szczygłowska 
z Mroczenka. Dziękujemy za pracę i zaangażowa-
nie. Przywitano też wszystkich tych, którzy funkcję 
sołtysa będą pełnili w nowej kadencji 2019-2023.
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SUPER 
SOŁTYS
Serdecznie gratulujemy zajęcia I miejsca w plebiscycie 
„SUPER SOŁTYS POWIATU NOWOMIEJSKIEGO” 
oraz „SUPER SOŁTYS WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO 
MAZURSKIEGO” Pani Marii Nadolskiej z Boleszyna
oraz odpowiednio  II i III miejsca Panu Piotrowi
Hauzerowi z Linowca!

DZIEŃ SOŁTYSA W OSTRÓDZIE
29 marca 2019r. o godz. 12:00 w Ostródzie odbył się Wojewódzki Sa-
morządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach pod Honorowym Pa-
tronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawa 
Marka Brzezina.
Z rąk marszałka – Sołtys Sołectwa Montowo – Barbara Szymańska 
otrzymała wyróżnienie za dotychczasową współpracę oraz trud, wysiłek 
i konsekwencję w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. W uroczy-
stości udział wzięli Wójt Gminy Grodziczno – Tomasz Szczepański, oraz 
Sołtysi z Gminy Grodziczno.

TURNIEJ O PUCHAR 
ANIMATORA ORLIKA

29 marca odbył się VII Nocny Turniej o puchar Animatora Boiska, w którym udział wzięło 10 drużyn. 

I miejsce Lewałd Wielki
II miejsce LZS Terra Sampława
III miejsce KKS Rakieta
IV miejsce Lorki

Najlepszym bramkarzem okazał się zawodnik z  drużyny Lewałd Wielki, zaś Najlepszy Zawodnik należy do drużyny KKS 
Rakieta. Bardzo dziękujemy uczestnikom za udział .
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Od dnia 20 listopada 2018 r do 3 kwietnia 2019 r. obyło się
• 5 Sesji Rady Gminy 

• 6 posiedzeń Wspólnych Komisji Rady Gminy
• 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej

• 2 posiedzenia Komisji Budżetowej i Finansów
• 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

• 5 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Planowania , Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego
• 3 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

INFORMACJE Z RADY GMINY

FERIE ZIMOWE W NASZEJ GMINIE
Od 24 stycznia do 1 lutego trwały ferie zimowe na terenie Gminy Grodzicz-
no . Uczestniczyły w nich dzieci w różnym wieku, które przeżyły wspania-
łą przygodę, zdobyły nowe doświadczenia i aktywnie spędziły wolny czas. 
Organizacje pozarządowe otrzymały dotację z gminy Grodziczno na prze-
prowadzenie ferii w poszczególnych miejscowościach. Po dwutygodniowym 
odpoczynku dzieciaki pełne energii ruszyły do szkoły. �

Organizacje Pozarządowe
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Dzień Kobiet

TOWARZYSKI TURNIEJ
Z OKAZJI DNIA KOBIET

8 marca Panie z Gminy Grodziczno wraz wójtem Tomaszem 
Szczepańskim bawiły się  w nowomiejskiej kręgielni. Ta nie-
codzienna forma aktywności, wspólnych rozmów z pewnością 
spowodowały, że to był wyjątkowy dzień. 

2 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Zwiniarzu odbyły się obcho-
dy Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło 55 pań. Nie zabrakło kon-
kursów, śpiewu, tańców, a główną atrakcją wieczoru był program 
kabaretowy wykonany przez panie z KGW Zwiniarz. Zadanie zostało 
częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy 
Grodziczno. Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze.

9 marca w Domu Ludowym w Mrocznie spotkały 
się Panie i zaproszeni Goście. Uroczystość zorga-
nizowały Panie z KGW Mroczno a zaproszony wójt 
Tomasz Szczepański złożył wszystkim serdeczne 
życzenia. Nie zabrakło kwiatów i słów uznania. O 
dobry nastrój zadbali uczniowie lokalnej szkoły, 
przedstawiając niezwykle zabawną część arty-
styczną.

10 marca mieliśmy przyjemność odwiedzić Panie, 
które świętowały w Świniarcu. Tradycyjnie moż-
na było usłyszeć miłe słowa od Panów. Życzenia 
składał Wójt Gminy Grodziczno, strażacy ochotnicy 
ze Świniarca, męska część przedstawicieli Rad So-
łeckich oraz Sołtysi. 

10 marca 2019 r.  w świetlicy wiejskiej w Monto-
wie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet. Zebranych gości przywitał Pan Franciszek 
Pokojski, który złożył życzenia wszystkim Paniom. 
Przy słodkim poczęstunku uroczystość przebiegała 
w sympatycznej i życzliwej atmosferze.
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26 marca 2019 r. w sali narad 
Urzędu Gminy Grodziczno od-
było się walne zebranie spra-
wozdawcze Gminnej Rady Ko-
biet Wiejskich.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Spotkanie edukacyjno

-informacyjne 
przeprowadzone 
przez funkcjonariusza
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Nowym Mieście Lub.
pt. „Zachowanie 
bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach zagrożenia życia, przestrzegania warunków ochrony przeciwpożarowej”, 
na którym poruszono:
-ochronę przed skutkami pożarów wewnątrz budynków,
- zgłoszenie zagrożenia pod nr 998 (podanie istotnej informacji o zdarzeniu: co się pali, gdzie, swoje dane),
-temat związany z tlenkiem węgla (mit o czadzie); ważnym elementem tego tematu było wspomnienie o zakupie 
urządzenia - czujnika wykrywania czadu oraz uświadomienie, że czad oszukuje zmysły - nie widzimy go, nie czujemy,

- zachowania podczas pożaru.

3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018.
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
6. Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia
7. Zebranie składek członkowskich
8. Wniosek i zakończenie zebrania

9 Lutego 2019 r. w Domach Konesera w Trzcinie odbył się koncert dedykowany 
wszystkim paniom z miejscowości Trzcin. Okazją do tego spotkania był Dzień 
Kobiet. Podczas koncertu wystąpiła Maria Holka. Pani Maria jest polską kom-
pozytorką muzyki filmowej i rozrywkowej. Jest też aranżerką, autorką tekstów, 
wokalistką, pianistką i muzykologiem.  Repertuar tego wyjątkowego wieczoru 
to m.in. piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Ludwika 
Starskiego czy  Juliana Tuwima. Panie mogły też wysłuchać utworów bałkań-
skich a także piosenek samej artystki.  Kolejną częścią programu był poczę-
stunek. Serdeczne życzenia złożyli Paniom druhowie OSP oraz Rada Sołecka, 
wręczając każdej damie czekoladki oraz kwiaty.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
GMINNEJ RADY KOBIET WIEJSKICH
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W okresie od września do grudnia w Gminie 
Grodziczno jubileusz 90- lecia obchodzili:

• 7 stycznia 2019 r. 
Pan Stanisław Niedźwiecki z Linowca,
• 8 lutego 2019 r.. 
Pani Anna Sieracka ze Zwiniarza,

Z tej okazji Jubilatów odwiedzili przedstawiciele Gminy Grodziczno . Seniorzy nie kryli oni wzruszenia i bardzo cieszyli się
z otrzymanych życzeń, kwiatów i prezentu. Drogim Jubilatom z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pomyślności i peł-
nych radości dni.

Inwestycje
PODPISANIE UMOWY 
NA DROGĘ MONTOWO-LINOWIEC

15 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Grodziczno odbyło się pod-
pisanie umowy na przebudowę drogi gminnej nr 183033 N Mon-
towo- Linowiec. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum, 
w którego skład wchodzi: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów Sp. z o  o. i Firma Altor Sp. z o o. z Mińska Mazowieckiego.

Inwestycja obejmuje:
- roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz roboty ziemne,
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz ukła-
dania chodników i asfaltowania,
- fundamentowanie dróg,
- instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (lampy solarne),
- instalowanie znaków drogowych.

Termin realizacji zadania planowany jest do końca lipca 2019 r. Koszt inwestycji to 1 389 574,20 zł, z czego 679 309,00 zł 
dofinansowane zostało z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ 
MATERIAŁÓW DO REMONTU DRÓG

21 marca 2019 r. Wójt Gminy  podpisał umowę na dostawę ma-
teriałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Grodzicz-
no, która obejmuje dostawę kruszywa 0-31,50 w ilości 2500 ton 
z dostawą i rozścieleniem we wskazane miejsce. Wykonawcą zo-
stała firma Marcina Zbigniewa Ochońskiego „MAR-POL”. Łączna 
wartość zamówienia to 159.900,00 zł brutto. Czas realizacji do 
31.12.2019 r.

Jubileusze
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21 marca, jak co roku, w SP w Zajączkowie powitano kalendarzową 
wiosnę. W szkole wiele się działo, było dużo zieleni - prawie wszyscy 
przyszli ubrani na zielono, a oprócz tego w kolorowych skarpetkach 
nie do pary  -  symbol  Światowego Dnia Zespołu Downa.  Najpierw  
uczniowie klasy pierwszej w obecności całej społeczności szko-
ły zostali pasowani na czytelników. Każdy z nich obiecał, że będzie 
często korzystał z zasobów biblioteki szkolnej i szanował książki. 
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i pięk-
ne, kolorowe książeczki do czytania. Następnie odbyło się wiosen-
ne czytanie legendy warmińskiej  Ireny Kwinto „Największy skarb” 
w wykonaniu ucznia  klasy piątej.  Zadaniem pozostałych uczniów 
było uważne wysłuchanie legendy i udzielenie odpowiedzi na przy-
gotowane pytania. Wszyscy, nawet przedszkolacy bezbłędnie odpo-
wiedzieli na pytania,  to znaczy, że uważnie  słuchali. Po czytaniu  
zainteresowani uczniowie klas III - VIII wzięli udział w warsztatach ze sportów walki, przeprowadzonych przez zawodników  
ze Stowarzyszenia Nowomieszczanie.  Uczniowie w klasach pracowali nad przebraniem jednej  osoby za Panią Wiosnę i nad 
plakatami, hasłami o wiośnie, które później były prezentowane i oceniane przez jury składające się z przedstawicieli Samo-
rządu Uczniowskiego. Każda klasa miała też możliwość zaprezentowania swoich talentów, a były one różne: skecze, śpiew, 
pokazy akrobatyczne i cyrkowe. Potem zielono- kolorowy  korowód przeszedł przez wieś, by głośno ze śpiewem i przy 
akompaniamencie instrumentów muzycznych obwieścić nadejście wiosny.  Po powrocie odbyły się konkurencje sportowe. 
Klasy I- IV brały udział w zabawach sprawnościowych, a klasy V-VIII rozegrały wiosenny mecz baseballowy.  Na zakończe-
nie wspólne zdjęcie w kolorowych skarpetkach i  owocowy cukierek dla każdego uczestnika Dnia Wiosny.

Pozostałe informacje ze szkół
S P  Z A J Ą C Z K O W O

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
17 stycznia 2019 r. Szkoła Podstawowa gościła zacnych gości 
- Babcie i Dziadków. Dyrektor Urszula Anna Zakreta przywitała 
wszystkich bardzo ciepło i złożyła serdeczne życzenia dziadkom 
z okazji ich święta. Przedszkolacy i uczniowie z klas I- III przygo-
towali część artystyczną. Dzielni mali i więksi aktorzy, którzy dali 
z siebie wszystko pokonując stres, umilili w ten sposób dziadkom 
czas, jaki spędzili w naszych progach.
Podziękowania kierujemy do rodziców, którzy zaangażowali się 
w zorganizowanie tego święta, przygotowując słodki poczęstunek. 
Szczególne ukłony składamy mamom, które, poświęcając swój czas 
pomagały w obsłudze, dzięki ich pracy cała uroczystość przebiegła 
sprawnie, wszyscy zostali pięknie ugoszczeni.
Na pamiątkę,  każda babcia i dziadek otrzymali  upominki. Dziadko-
wie, jak co roku, licznie przybyli na nasze zaproszenie, mogli spędzić 
miło czas w gronie znajomych i z dumą obejrzeć swoje wnuczęta.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
W SP W ZAJĄCZKOWIE
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S P  M R O C Z N O

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W SP W MROCZNIE

16 stycznia 2019 r. w przedszkolu została zorganizowana uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowany zo-
stał specjalny program artystyczny w wykonaniu dzieci z grupy 4-latków  pod opieką Joanny Aranowskiej oraz Danuty 
Staszyńskiej. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła się w oku. 
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po 
raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

DZIEŃ PIZZY 

9 lutego na całym świecie uznany jest za Międzynarodowy Dzień Pizzy. Przedszkolaki z grupy 0 A i 0 B ten dzień obchodziły 
8 lutego.
Przedszkolne sale zamieniły się we włoskie pizzerie. Dzieci, bawiąc się we włoskich kucharzy przygotowały prawdziwą 
pizzę. Praca ta sprawiła im wielką frajdę, gdyż same smarowały ciasto sosem pomidorowym, nakładły ulubione składniki
i posypywały serem. Gdy wszystko było już gotowe, pizza powędrowała do kuchni, aby się upiec. Następnie  maluchy 
z wielkim apetytem próbowały własnoręcznie przygotowanej pizzy. Dzięki tej imprezie dzieci poznały historię pizzy, dowie-
działy się, z którego kraju pochodzi oraz stwierdziły, że własnoręcznie zrobiona pizza jest o wiele smaczniejsza.
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15 lutego 2019 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Kota. Uczniowie z klasy 0 A w tym dniu „zamienili się” w koty. 
Bardzo dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie pięknych strojów. Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały 
się, jak należy opiekować się
 i prawidłowo karmić koty. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach, naśladowały zachowanie kotów, oglądały ilustracje 
przedstawiające dzikie koty oraz domowe, rozwiązywały zagadki o kotkach, wykonały pracę plastyczną - kota. Miłym ak-
centem na zakończenie dnia było wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów.

MISTRZOSTWA GMINY GRODZICZNO
W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ „DWÓJKI”

12 lutego 2019 roku odbyły się Mistrzostwa Gminy w Mini Piłkę Siatkową „Dwójek”. Głównym celem, jaki przyświecał za-
wodom, było wyłonienie mistrzów gminy i popularyzacja gry w mini piłkę siatkową jako czynnej formy uprawiania rekreacji 
sportowej i spędzania czasu wolnego, a także sprawdzenie swoich umiejętności w bezpośredniej rywalizacji sportowej. 

Impreza skierowana była przede wszystkim do uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Grodziczno, chłopców i dziew-
cząt urodzonych w 2008 roku i młodszych.  Zwycięzcami w kategorii dziewcząt i chłopców zostali gospodarze-uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Mrocznie, obie drużyny zajęły I miejsce. W kategorii dziewcząt II miejsce zajęły uczennice z SP 
w Boleszynie, III miejsce z SP w Zajączkowie oraz IV miejsce uczennice z SP w  Zwiniarzu. W klasyfikacji chłopców II miejsce 
zdobyli reprezentanci ze SP w Zwiniarzu, III miejsce z SP w Zajączkowie i IV z SP w Boleszynie. Zawody odbyły się w bardzo 
miłej atmosferze, a zwycięskie drużyny otrzymały piękne puchary ufundowane przez UG w Grodzicznie. 

DZIEŃ KOTA W SP MROCZNIE



WIEŚCI GMINNE GMINY GRODZICZNO14 WIEŚCI GMINNE GMINY GRODZICZNO

14 lutego 2019 r. z okazji Walentynek uczniowie w SP w Mrocznie tłumnie odwiedzali  przygotowany w auli szkolnej Wa-
lentynkowy Kącik  Książkowy. Już od samego rana było czuć podekscytowanie wszystkich uczniów, jak i romantyczny nastrój, 
podkreślony walentynkowymi dekoracjami. Można było wypożyczyć książki  o przyjaźni i miłości dla dzieci i młodzieży, 
wylosować cukierka z wróżbą, rozwiązać psychotest - Jaką miłość nosisz w sobie? oraz poszukać imienia przyszłej sympatii. 
Któż by nie chciał wiedzieć, gdzie ją spotka i jaka będzie? Oczywiście najbardziej oczekiwanym momentem całego  dnia była 
poczta walentynkowa, przez którą można było wysłać list miłosny do swojego „obiektu westchnień”. Uczniowie dobrze się 
bawili i z „przymrużeniem oka” czytali wylosowane przepowiednie dotyczące spełnienia  sercowych marzeń. Imprezę przy-
gotowała p. Hanna Gajek z uczennicami z Koła Miłośników Biblioteki we współpracy  z Samorządem Uczniowskim. Akcja 
miała na celu wprowadzenie elementu zabawy i popularyzowanie czytelnictwa. 

WALENTYNKOWY
KĄCIK KSIĄŻKOWY

DZIEŃ ZAWODOZNAWCZY
W MROCZNIE

22.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Mrocznie odbył się Dzień Zawodoznawczy dla młodzieży z terenu powiatu nowo-
miejskiego. W tym wydarzeniu brali udział przedstawiciele różnych zawodów, instytucji państwowych oraz przedsiębiorcy 
lokalni, jak też przyjezdni. Pracownicy Urzędu Gminy Grodziczno również tam byli i promowali naszą małą ojczyznę oraz 
udzielali odpowiedzi na pytania dot. pracy w urzędzie, które zadawane były przez młodzież.
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S P  N O W E  G R O D Z I C Z N O

19 marca w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie odbyły się eliminacje gminne zawodów dla uczniów klas I- III  - 
Jestem sprawny na 6. Na wstępie odbyło się losowanie 6 z 10 konkurencji przewidzianych w tych zawodach: bieg z piłką 
nożną, kozłowanie piłki koszykowej, wyścigi ze skakanką, tor przeszkód, wyścig z piłką lekarską i skoki kangura. Po bardzo 
zaciętej, ale sportowej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Nowego Grodziczna przed reprezentacją Mroczna i Zwiniarza. Każda 
z drużyn zdobyła puchar, a zwycięzcy będą reprezentować Gminę Grodziczno w zawodach powiatowych, które odbędą się 
w Tereszewie. Na rozpoczęcie imprezy zaprezentowały się Tańczące Baletki – formacja taneczna działająca w szkole w No-
wym Grodzicznie. Uczestnicy zawodów  zostali poczęstowani zdrowymi, smacznymi kanapkami oraz owocowymi przeką-
skami, które przygotowali uczniowie Szkoły Promującej Zdrowie jaką jest SP w Nowym Grodzicznie.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„WIOSNA TUŻ, TUŻ...”

21 marca 2019 r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny „Wio-
sna tuż, tuż...”  zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Nowym 
Grodzicznie. W konkursie wzięły udział 22 osoby niepełnosprawne 
z Gminy Grodziczno.

W kategorii I-3:
I miejsce Fabian Gurzyński – SP w Nowym Grodzicznie
II miejsce Amelia Mejka – SP w Zajączkowie
III miejsce Sebastian Koziorzemski- SP Mroczno

W kategorii klas 4-8:
I miejsce Roman Krajewski – SP Mroczno
III miejsce Miłosz Mejka – SP Zajączkowo
III miejsce Kinga Dąbrowska- SP w Nowym Grodzicznie

W kategorii klas gimnazjalnych :
I miejsce Michał Orzechowski – SP w Nowym Grodzicznie
II miejsce Łukasz Dąbrowski – SP w Nowym Grodzicznie
III miejsce Mateusz Dąbrowski – SP w Nowym Grodzicznie

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy:).
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POWITANIE WIOSNY 
W SP W NOWYM GRODZICZNIE

21 marca w SP w Nowym Grodzicznie bardzo uroczyście powitano wiosnę. Dzieci z oddziałów przedszkolnych postawiły 
w tym roku na zdrowe odżywianie. Wspólnie przygotowały zdrowe i smaczne sałatki owocowe oraz kolorowe kanapki. 
Namalowały i wykleiły również portrety Pani Wiosny. Dzień zakończył przemarsz z marzanną, która symbolizuje odcho-
dzącą zimę. Klasy I – III, jak co roku , „Doświadczały i Odkrywały”, czyli spędziły ten dzień na eksperymentowaniu. Panie 
wychowawczynie jak zwykle zadbały o to, aby zaskoczyć, ale przede wszystkim w atrakcyjny sposób przekazać ciekawe 
informacje. Klasy starsze wzięły na warsztat bardzo aktualne tematy i zajęły się zdobywaniem wiedzy oraz przygotowa-
niem plakatów i prezentacji na temat zanieczyszczenia powietrza, segregowania śmieci, energii odnawialnej. Poza tym 
w tym dniu odbył się III Szkolny Konkurs Recytatorski, w którym uczestnicy recytowali wiersze o wiośnie. Dopełnieniem 
i podsumowaniem dnia pełnego atrakcji i wrażeń była kolejna już Wiosenna Rozgrzewka na boisku szkolnym, w której wzięli 
udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

POWIATOWY KONKURS TAŃCA ZESPOŁÓW TANECZNYCH 
„MOC TAŃCA”

 26 lutego 2019 roku  w hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbył się Po-
wiatowy Konkurs Tańca Zespołów Tanecznych „Moc Tańca” o Puchar Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego. Na trzecim 
miejscu uplasowały się „Roztańczone Baletki” ze Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie prowadzone przez Elżbietę 
Grzywacz i Agnieszkę Kaczerzewską. Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody rzeczowe: worki, plecaki oraz gadżety 
od sponsorów: smycze i długopisy. Organizatorem konkursu była Małgorzata Prokop, a imprezę poprowadziła Magdalena 
Grabowska.
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Święto Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tym czasie Babcie oraz Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowo-
dami miłości. Z tej też okazji w Szkole Podstawowej w Boleszynie odbyła się uroczystość. Zaproszeni dziadkowie przybyli, 
aby podziwiać występ swoich wnucząt.  Umiejętności aktorskie i wokalne zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego 
i uczniowie klasy II. Również dziadkowie mieli okazję pochwalić się swoimi zdolnościami w różnych konkursach i zabawach. 
Dla kochanych gości przygotowano wspaniały program artystyczny, upominki i słodki  poczęstunek. Organizatorami im-
prezy były nauczycielki: Ewa Nowak i Katarzyna Jabłońska, ale nic by się nie odbyło, gdyby nie pomoc rodziców, na których 
zawsze można liczyć.

S P  B O L E S Z Y N

BAL KARNAWAŁOWY
W BOLESZYNIE

Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Boleszynie odbył się bal karnawałowy. Impreza obfitowała w wiele atrakcji, między 
innymi przeprowadzono wiele konkursów i zabaw, wśród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przez cały czas czynna 
była kawiarenka, która oferowała pyszne zapiekanki, frytki, gofry oraz ciasta. Na zakończenie balu, uczniów odwiedził św. 
Mikołaj, który obdarował wszystkich prezentami i wziął udział we wspólnej zabawie. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
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JAKI WYBRAĆ ZAWÓD?
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boleszynie z klas: VII 
i VIII pod opieką wychowawców: Marii Markowskiej i Ju-
styny Domżalskiej brali udział w wycieczce zawodoznaw-
czej. Odbyła się ona w ramach Programu Wspomagania 
Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”. 
W ciągu jednego dnia zapoznali się z tajnikami pracy po-
licjanta, strażaka, dziennikarza, operatora obrabiarek 
skrawających, ślusarza, lakiernika. Odwiedzili Komen-
dę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej, redakcję Gazety Nowomiejskiej w Nowym 
Mieście Lub. oraz Firmę „Expom” w Kurzętniku. W każdym 
z wymienionych miejsc uczniowie obserwowali pracę na 
różnych stanowiskach. Dowiedzieli się jaką należy wybrać 
szkołę, by móc w przyszłości podjąć taką pracę. Były to 
bardzo ciekawe spotkania i rozmowy, które z pewnością 
pomogą podjąć w przyszłości decyzję o dalszej nauce oraz 
wyborze zawodu

S P  Z W I N I A R Z

Dzień KOBIET

Miłym wydarzeniem w SP w Zwiniarzu był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. W tym dniu męska część Samorządu 
Uczniowskiego pod kierunkiem Beaty Eggert i Barbary Klinickiej, postanowiła złożyć serdeczne życzenia wszystkim paniom 
i koleżankom. Były więc słowa pełne słońca i radości, mówiące o pozytywnych stronach życia i o uśmiechu na każdy dzień. 
Dziewczynki brały udział w konkursie na „Super Dziewczynę”. Zmagały się z wieloma zadaniami, m.in. musiały wykazać się 
znajomością swoich kolegów z klasy, rozpoznawały przybory męskie, a także odpowiadały na zagadki. Na scenie mogliśmy 
podziwiać także pokaz taneczny chłopców z kl. VIII. Na zakończenie wszystkie kobiety, te starsze i te młodsze, zostały ob-
darowane słodkościami oraz kwiatami, by ten dzień choć trochę różnił się od zwykłej szkolnej codzienności. 
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21 marca ,jak tradycja nakazuje, uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Zwiniarzu  uroczyście pożegnali zimę i bardzo 
radośnie powitali wiosnę. Uczniowie w radosnych nastro-
jach przeszli przez wieś z kolorowymi chorągiewkami nad 
pobliskie jezioro. Tam zniszczono „marzanny”- symbol 
zimy. Było ognisko i śpiewy, dzieci mogły usmażyć sobie 
również kiełbaski. Po powrocie do szkoły uczniowie bra-
li udział w konkursie Voice of Kids, do którego zgłosiło 
się wielu chętnych. Jury miało niełatwe zadanie, jednak 
ostatecznie wyłoniło zwycięzców. Otrzymali oni nagrody, 
a reszta uczestników słodkie upominki. I miejsce zajęła 
Zofia Jabłonowska z „0”, II miejsce Monika Kliniewska kl. V, 
III miejsce Natalia Wąs kl. V. Wisienką na torcie okazał się 
taniec chłopców z kl. VIII. 

Drużyna Energii
Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu zgłosiła 
się do II edycji projektu „Drużyna Energii”, 
w którym gwiazdy sportu poprzez zabawę 
promują aktywność fizyczną, zarażając 
pasją najmłodszych. W dobie pojawiają-
cych się co rusz kolejnych nowinek tech-
nologicznych, które nasi najmłodsi uwiel-
biają, nie powinniśmy zapominać o tym, 
jak ważną rolę w rozwoju młodego czło-
wieka odgrywa właśnie sport. Uczniowie 
naszej szkoły kochają ruch, a zmagania 
w sportowych zawodach, w duchu zdro-
wej rywalizacji, dają im mnóstwo radości. 
Pod kierunkiem Przemysława Konicza 
uczniowie przygotowali krótki film, który 
przedstawia ich sportowy charakter. Spośród kilkuset filmów z całej Polski Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu została za-
kwalifikowana do finału (etap III) konkursu, w którym będziemy walczyć o pokazową lekcję wychowania fizycznego prze-
prowadzoną przez gwiazdy polskiego sportu i wyposażenie sali gimnastycznej. Kwalifikując się do III etapu szkoła otrzyma-
ła nagrodę gwarantowaną w postaci 80 kompletów strojów sportowych. 

Powitanie wiosny



INFORMACJA O KORZYSTANIU 
Z BOISKA SPORTOWEGO

 „ORLIK 2012”
W związku z ogłoszonym konkursem z dnia 10 stycznia 2019 r. zakwalifikowano 
i wybrano na Lokalnego Animatora Sportu następujące osoby:
1. Pana Kazimierza Małkowskiego,
2. Pana Bogdana Klinickiego.

Bosko sportowe ORLIK 2012 składa się z:
• boiska do piłki nożnej: pole gry 30m x 62m,
• boisko wielofunkcyjne : pole gry 19,1m x 32,1m przeznaczonego do piłki siat-

kowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, tenisa oraz badmintona.

Boiska dostępne są:
• dla szkół z Gminy Grodziczno w okresie roku szkolnego od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 do 16.00. Podczas zajęć szkolnych uczniowie korzystają 
z boisk pod nadzorem nauczyciela.

• dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz grup zorganizowa-
nych i klubów sportowych: od dnia 1 marca 2019 do 30 listopada 2019 r. , od 
poniedziałku do soboty w godz. 16.00-21.00.  Animator w porozumieniu z gru-
pą korzystającą z boiska może ustalić inny czas zamknięcia boiska.

Korzystanie z boiska jest bezpłatne. Po uzgodnieniu z animatorem można korzy-
stać z pomieszczeń socjalnych oraz ze sprzętu sportowego znajdującego się na wy-
posażeniu kompleksu boiska.

Plan działań animatorów w 2019 r. 
• - w każdy poniedziałek gry i zabawy ruchowe z piłką nożną dla dziewcząt 

i chłopców: rocznik 2009-2011 r.,
• - od kwietnia do czerwca i od września do listopada 2019 r: Liga Piłki Nożnej 

w kategoriach wiekowych 16+, zrzeszeni i animatorzy. Turniej piłki koszyko-
wej: konkursy rzutów do kosza, mini gry. Prowadzone również będą rozrywki 
piłki siatkowej oraz turnieje dla dzieci bez obecności sędziów i wyników, w po-
dziale kategorii wiekowej U8,U6.


