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Nadchodzi wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia. To moment wielkiej bliskości 
z drugim człowiekiem, kiedy otwieramy drzwi dla nieznanego wędrowca 

i dzielimy się opłatkiem. Życzymy, by każdy miał obok siebie kogoś bliskiego, 
z kim może przeżyć ten wyjątkowy okres. Niech spotkania przy wigilijnym stole 

przyniosą radość i refleksję. Za to niech zbliżający się Nowy Rok 2020 
będzie czasem pełnym zdrowia, pogody ducha i spełniających się planów. 

Tomasz Szczepański
Wójt Gminy Grodziczno

Urszula Plitt
Przewodnicząca Rady Gminy
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Przełom roku to moment, w którym analizujemy to, co udało się zrobić. 
Przygotowujemy także plany na przyszłość. Zapraszamy do zapoznania się 
z informacjami na temat życia społecznego i kulturalnego w gminie Grodziczno.
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SĄ PIENIĄDZE NA CYFRYZACJĘ USŁUG
W GMINIE GRODZICZNO
Tomasz Szczepański, wójt gminy Grodziczno podpisał przy kontrasygnacie skarbnika Jacka Grzywacza umowę na dofi-
nansowanie projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno” w ramach osi 
priorytetowej 3 – Cyfrowy Region Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość 
e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 1.394.820 zł., w tym współfinansowanie ze środków UE w kwocie: 1.173.187 zł. Zakończe-
nie realizacji zadania zaplanowano na pierwszą połowę 2021 roku.

W wyniku realizacji projektu Gmina udostępni 19 e-usług, które umożliwią obsługę spraw, w tym złożenie formularza wnio-
sku wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy Cyfrowy Urząd, elektroniczne rozpatrzenie sprawy wewnątrz Urzędu, 
przedstawienie decyzji w systemie internetowym oraz obsługę płatności internetowych. Więcej informacji o zadaniu na 
stronie www.grodziczno.pl.

SŁOWO WSTĘPNE

Za nami kolejny rok. W zapiskach historyków będziemy czytać o 2019 roku jako momencie bardzo duże-
go obciążenia samorządów lokalnych kosztami wprowadzonej reformy oświaty oraz wzrostem cen usług 
publicznych. Lawinowo rosnące koszty utrzymania szkół, opłat za śmieci czy rosnących pensji są dotkliwe 

zwłaszcza dla niewielkich gmin o małej liczbie mieszkańców. Dlatego przygotowania do budżetu na 2020 roku
i finalizacja trwających inwestycji wymaga wielkiej odpowiedzialności i skrupulatnego prowadzenia.

Na szczęście ambitne plany inwestycyjne z 2019 roku po-
zwolą nam na ukończenie zadań w przyszłym roku. Ukoń-
czymy budowę powstającej od zera świetlicy wiejskiej 
w Rynku. Wreszcie mieszkańcy zyskają miejsce spotkań 
i możliwość organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. 
Trwają prace nad największą od lat inwestycją w aktywność 
sportową. W Mrocznie powstanie obiekt, który pozwoli na 
organizację wydarzeń sportowych. Poza rozwojem sportu, 
będziemy mogli zapraszać na teren gminy gości z całego 
regionu. 
Ostatnie miesiące były także okresem, w którym pozyska-
liśmy rekordowe kwoty na budowę dróg. Dzięki środkom 
rządowym już powstał odcinek z Rynku do Hartowca oraz 
odcinek Montowo – Linowiec. Jesteśmy w trakcie prac na 
drodze z Mroczna w kierunku Gór Mroczeńskich.

Rok 2020 będzie czasem zaciskania pasa. Przed nami okres 
pełen wyzwań, rozmów i codziennej pracy nad rozwojem 
naszej małej ojczyzny. Z tej okazji życzę wszystkim miesz-
kańcom gminy Grodziczno optymizmu i dużo zdrowia, by 
wejść w nowy rok z energią i budować naszą wspólną oj-
czyznę.
Życzę miłej lektury zimowego numeru „Biuletynu Gminne-
go”. Polecam także śledzenie na bieżąco informacji o działa-
niach gminy na profilu Facebook.

Tomasz Szczepański
Wójt Gminy Grodziczno

Gmina Grodziczno 
13-324 Grodziczno 17A
e-mail: ug@grodziczno.pl
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GMINA GRODZICZNO OTRZYMAŁA  
DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE AZBESTU

Gmina Grodziczno zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Programu Dotacyjnego „Ochrona po-
wierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie. W ramach konkursu gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwa-
lifikowanych. Szacowana kwota dotacji to 25.376,98 zł. Pozostała kwota, sfinansowana zostanie ze środków 
budżetu gminy. Do zadania zostało zgłoszonych 38 nieruchomości z terenu gminy, a łączna ilość unieszkodliwia-
nych odpadów zawierających azbest, oszacowana na podstawie otrzymanych wniosków, to 75,15 Mg.

BUDUJEMY DROGI GMINNE
Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych 
i dofinansowaniu w wysokości 70 procent 
kosztów, Urząd Gminy Grodziczno buduje 
nowe odcinki dróg gminnych. 

Umowy na finansowanie zostały podpisane we wrze-
śniu tego roku przez Artura Chojeckiego, wojewodę 
warmińsko – mazurskiego oraz Tomasza Szczepań-
skiego, wójta gminy Grodziczno wraz z Jackiem Grzy-
waczem, skarbnikiem gminnym. Na odcinek z Rynku 
(skrzyżowanie z drogą wojewódzką 541) przez Osta-
szewo do granicy gminy w Hartowcu o długości 2.980 
metrów trafiło 1.526 tysięcy złotych. Łączny koszt wy-
nosi 2.180 tys. zł. W jej ramach powstała nawierzch-
nia asfaltowa, zjazdy na posesje, a także oświetlenie 
i chodnik w Rynku.  

Ruszyły także prace ziemne na drugim odcinku z Mroczna w kierunku 
Trzcina. Do maja 2020 roku powstanie blisko 2.690 metrów asfaltowej 
drogi w kierunku tak zwanych Gór Mroczeńskich. Dofinansowanie wynio-
sło 1.326 tys. zł. Łączny koszt to 1.894 tys. zł. W tym roku przeprowa-
dzone zostały wstępne prace ziemne.

W 2019 roku została także oddana droga asfaltowa z Montowa do  
Linowca. Odcinek o długości blisko 2,2 km kosztował ponad 1.358 tys. zł, 
a dofinansowanie wyniosło 679 tys. zł.

Dodatkowo trwa remont drogi żwirowej w Trzcinie w kierunku rezerwatu 
Piekiełko i Chełst. Pierwszy etap to 550 metrów nowej nawierzchni za 

133 tys. zł. Z tej kwoty 60 tys. zł pochodziło z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. Drugi etap to remont długiego na 1,2 km odcinka do wejścia 
do rezerwatu przyrody Piekiełko. Jego koszt wyniesie 283 tys. zł, z cze-
go 50 procent pokryje Nadleśnictwo Lidzbark. Droga umożliwi dogodny  
dojazd do największej atrakcji turystycznej naszej gminy.
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W Mrocznie trwa budowa stadionu sportowego. 
Obiekt ma zostać ukończony wraz z końcem 
lipca 2020 roku.
Kompleks sportowy będzie składał się z boiska wielofunkcyjnego. 
Łączny planowany koszt to blisko 3.100 tys. zł. Z tego 1.500 tys. 
zł jest zaplanowane z pozyskanego przez gminę dofinansowania 
od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dotacja jest podzielona na dwa 
lata. W skład kompleksu  wejdzie boisko wielofunkcyjne z bieżnią, 
,skocznią i piłkochwytami, budynek szatni, tablic z wynikami, a tak-
że utwardzonego parkingu i ogrodzenia.

W tym momencie zakończyły się prace ziemne oraz wycinka drzew 
przy drodze w kierunku Sugajenka. Rozpoczęto wylewanie ław 
fundamentowych i przygotowania placu pod boisko.

Obiekt będzie oddany w wakacje 2020 roku.

Rok 2019 był czasem intensywnej wymiany i moderni-
zacji placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie 
gminy Grodziczno. Pierwszym etapem była budowa tere-
nów rekreacyjnych ze środków pozyskanych od Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia Lubawska” z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. W drugiej kolejności, w ramach 
funduszu sołeckiego place i siłownie w miejscowościach: 
Lorki, Katlewo, Mroczenko, Nowe Grodziczno i Trzcin. Wy-
posażenie w tych pięciu wsiach kosztowało 38 020,53 zł. 
Łącznie w tym roku na place w piętnastu miejscowościach 
Urząd Gminy Grodziczno wydał niemal 300 tys. zł, z czego 
dofinansowanie wyniosło 63 procent. Do tego wykonano 
wiele lokalnych zadań ze środków funduszu sołeckiego 
takich jak budowa małej architektury, ogrodzeń itp.

POWSTAJE OBIEKT SPORTOWY
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

WYMIANA PLACÓW ZABAW
ZAKOŃCZONA
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ROŚNIE GARAŻ  
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY  
POŻARNEJ W KOWALIKACH

Przy remizoświetlicy w Kowalikach trwa budowa garażu 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Obiekt zostanie ukończony 
w pierwszej połowie 2020 roku. Finansowanie pochodzi 
ze środków własnych gminy. Dodatkowo mieszkańcy za-
planowali ocieplenie całego obiektu ze środków funduszu 
sołeckiego.

 
Dobiega końca zadanie termomodernizacji budynku sie-
dziby Urzędu Gminy Grodziczno. 

W maju tego roku Tomasz Szczepański, wójt gminy Gro-
dziczno podpisał umowę na dofinansowanie projektu 
„Rozbudowa i termomodernizacja budynku administra-
cyjnego Urzędu Gminy Grodziczno:. Środki pochodzące 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020 pozwo-
liły na racjonalizację bilansu energetycznego budynku. 
Łączna kwota inwestycji to 1.512 tys. zł. Z tego niemal 83 
procent pochodzi ze środków zewnętrznych. Za tą kwotę 
budynek jest ocieplony, wymieniono dach i instalacje we-
wnętrzne. Do obiektu dobudowano windę, która pozwoli 
na komfortowy wjazd do biblioteki i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Zakończenie remontu planowane 
jest na grudzień 2019 roku.

Rozbudowujemy 
oświetlenie naszych 

miejscowości
W Trzcinie zamontowano lampy świetlne. Zwiększy to 
bezpieczeństwo komunikacyjne przy drodze powiatowej 
Mroczno – Rynek. Za montaż odpowiedzialna była firma 
Energa – Operator.

REMONT URZĘDU GMINY W GRODZICZNIE
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INFORMACJE Z RADY GMINY
W okresie od 14 września do 8 grudnia odbyły się:
• 3 sesje Rady Gminy
• 3 posiedzenia Wspólnych Komisji Rady Gminy
• 2 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Grodziczno
• 1 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Grodziczno
• 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziczno

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno w okręgu wyborczym nr 2 wybrano radnego Andrzeja Woźniaka. 
Frekwencja wyniosła 29,34 procent.
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Elżbiety Mirosławy Zakrety z powodu  jej śmierci, w dniu 15 grudnia odbyły się 
się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 4. Kandydatami byli Bożena Sławińska i Marian Zawadzki. O wynikach 
poinformujemy w kolejnym numerze biuletynu.

Rynek był ostatnią wsią gminy Grodziczno, w której planowano budowę świetlicy. Dzięki dofinansowaniu ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości pół miliona złotych, do kwietnia przyszłego roku powstanie piękny, nowy 
obiekt. Co ciekawe, budynek będzie od początku wyposażony w panele fotowoltaiczne. Obiekt ma być oddany do użytku 
w kwietniu 2020 roku.  Oby dobrze służył okolicznym mieszkańcom.

BUDUJEMY ŚWIETLICĘ W RYNKU

Fundusz sołecki pozwala na realizowanie zadań zaproponowanych i ustalonych przez mieszkańców. Tym 
razem w Zwiniarzu zakończyła się budowa kilkuset metrów chodnika do kilku posesji w tej wsi. Odbył się 
także remont dachu w tamtejszym Domu Strażaka.

WIEŚCI ZE ZWINIARZA
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NOWA JAKOŚĆ W ZAJĄCZKOWIE
Tegoroczne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości zapadną na długo w pamię-
ci mieszkańcom Zajączkowa, Kulig, Wólki 
i Mortęg, którzy są związani z tamtejszą 
szkołą. Oficjalnie otwarta została nowa 
część budynku. Stary obiekt przeszedł ter-
momodernizację.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Zajączkowie za-
prosiła w swoje mury samorządowców i przedstawi-
cieli społeczności lokalnej. Powodem było oficjalne 
otwarcie nowo wybudowanego skrzydła budynku 
szkoły. Do tego stara część obiektu została zmoder-
nizowana. Wszystko udało się dzięki dofinansowaniu  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmiń-
sko – Mazurskiego. Urząd Gminy w Grodzicznie po-
zyskał 820 tys. zł (maksymalnie można było dostać 
1 mln zł) na rozbudowę budynku i 232 tys. zł na ter-
momodernizację. Gmina zainwestowała razem nieco 
ponad milion złotych. Dzięki temu wysiłkowi główny 
wykonawca, czyli Komunalne Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe w Grodzicznie, zbudował pięć nowych 
sal lekcyjnych, korytarze, toalety, gabinet pielęgniarki 
i inne pomieszczenia gospodarcze. Wykonano także 
plac, a w starej części docieplono ściany i posadzki, 
wymieniono okna, dach i źródło ciepła. 

Na początku uroczystości odbył się krótki apel, 
po którym przecięto wstęgę. Ksiądz kanonik Ma-
rek Lubieniecki, proboszcz parafii pw. św. Micha-
ła Archanioła w Tylicach poświęcił obiekt. Na-
stępnie Sylwia Dłutkowska-Węsiora przedstawiła 
rys historyczny założonej w XIX wieku szkoły. Nie 

obyło się bez życzeń i upominków dla placówki. 
- To wy, uczniowie i nauczyciele, wypełniacie tą szko-
łę. Życzę, by było was wiele. Dzięki pozytywnej demo-
grafii, a taka jest w tej szkole, jej byt jest zapewniony 
– mówił Tomasz Szczepański, wójt gminy Grodziczno. 
Na  ręce Urszuli Zakrety, dyrektor szkoły w Zajączko-
wie trafiła m.in. pamiątkowa tablica. Życzenia złożyli 
także Andrzej Ochlak, starosta nowomiejski oraz Mie-
czysław Wojtaszko, prezes KPW w Grodzicznie.

Uroczystość podsumował występ uczniów upamięt-
niający rocznicę 11 listopada. Szkoła włączyła się 
również w akcję „Szkoła do hymnu”. Dokładnie o godz. 
11.11 wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Polski.
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Uroczyste spotkanie obok remizy 
w Mrocznie przyciągnęło wielu zna-
mienitych gości. Przybyła senator Bo-
gusława Orzechowska z Ostródy oraz 
posłowie Zbigniew Ziejewski ze Szwar-
cenowa i Robert Gontarz z Tuczek pod 
Rybnem. Przybył również Gustaw Ma-
rek Brzezin, marszałek województwa 
warmińsko – mazurskiego i prezes od-
działu wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP, a także 
st. bryg. Michał Kamieniecki, zastępca 
warmińsko – mazurskiego komendan-
ta wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej. Nowomiejską komendę re-
prezentował st. kpt. Krzysztof Szał-
kowski, zastępca komendanta po-
wiatowego PSP, a zarząd powiatowy 
OSP prezes Andrzej Ochlak. Do tego 
nie zabrakło radnych powiatowych
i gminnych, przedstawicieli społeczno-

ści Mroczna, pocztów sztandarowych 
i druhów – seniorów. Gospodarzem 
uroczystości był Tomasz Szczepański, 
wójt gminy Grodziczno.

To właśnie z ust Szczepańskiego padły 
słowa o oficjalnym przekazaniu śred-
niego wozu bojowego na podwoziu 
marki renault. Przygotowane do jazdy 
w trudnych warunkach auto kosztowa-
ło łącznie 756.450 złotych. Z tej kwoty 
100.000 zł pokryła Komenda Główna 
PSP, a 308.555,96 złotych pochodziło 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.

Pojazd został poświęcony przez ks. kan.
Bernarda Zakrzewskiego, kapelana 
strażaków diecezji toruńskiej w asyście 
ks. kan. Sławomira Zedlewskiego, pro-
boszcza mroczeńskiej parafii.

Nie zabrakło przemówień.

- Należy przekazać szczególne podzięko-
wania wójtowi Szczepańskiemu i Radzie 
Gminy Grodziczno, którzy postawili na do-

bre wyposażenie jednostek OSP w swojej 
gminie. W ubiegłym roku wóz otrzymało 
Grodziczno, teraz Mroczno. To zapewnia 
bezpieczeństwo dla mieszkańców – mó-
wił do zgromadzonych Brzezin.

- Zajrzałem w dokumentację i trzeba po-
wiedzieć, że druhowie z Mroczna solidnie 
wypełniają swoje obowiązki związane 
ze szkoleniami. Są przygotowani, od dziś 
świetnie uzbrojeni i można na nich liczyć
– dodał st. bryg. Kamieniecki.

Zebrani goście dołączyli się do życzeń, 
by wóz brał jak najrzadziej udział w ak-
cjach gaśniczych. Następnie druhowie 
OSP Mroczno pod przewodnictwem 
naczelnika Grzegorza Kitłowskiego 
wręczyli gościom pamiątkowe statu-
etki. Po pamiątkowym zdjęciu i pre-
zentacji wozu gospodarze uroczystości 
zaprosili gości do remizy wiejskiej na 
poczęstunek.

DOFINANSOWANIE DLA OSP GRODZICZNO I OSP MROCZNO
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzicznie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mrocznie pozyskała dofinansowanie na realizację 
zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem zakupu wo-
zów strażackich” z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 3.864 zł. W ramach projektu 
każda Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła jedno umundurowanie bojowe, w skład którego wchodzą: ubranie bojowe, hełm 
strażacki, rękawice specjalne, buty specjalne i szalokominiarka.

Wyposażenie to pozwoli strażakom ochotnikom na lepsze i bezpieczniejsze pełnienie swojej społecznej służby na rzecz 
mieszkańców gminy Grodziczno i odwiedzających ją turystów.

NOWY WÓZ DLA OSP MROCZNO

Nadeszła wielka poprawa dla bezpieczeństwa mieszkańców 
Mroczna i okolicznych wsi. Tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna 
otrzymała fabrycznie nowy wóz bojowy.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W GMINIE GRODZICZNO

Mieszkańcy oraz władze gminy Grodziczno świętowali sto pierwszą 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

DWIEŚCIE LAT DLA PANI STEFANII
Wyjątkowy dzień nastąpił w długim życiu pani Stefanii Kowalskiej w Mroczna. Seniorka w poniedziałek 
4 listopada obchodziła swoje setne urodziny. Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele gminy Grodziczno.

Stefania Kowalska urodziła się w listopadzie 1919 roku w Mrocznie, w tym samym domu, 
w którym spędziła niemal całe stulecie. Dopiero od niedawna zamieszkała z rodziną we wsi 
Pustki. Mimo wieku wciąż cieszy się dobrym zdrowiem i wyjątkową pamięcią. Pani Stefania 
jest skarbnicą wiedzy o dawnym Mrocznie i okolicach, ale nie ma również problemu z aktual-
nymi informacjami.
Rodzina urządziła stulatce wyjątkowe urodziny. Podczas uroczystości panią Stefanię odwie-
dził Tomasz Szczepański, wójt gminy Grodziczno, który odczytał list z gratulacjami od Mate-
usza Morawieckiego, premiera Rzeczpospolitej Polskiej.
- Osoby takie jak pani są świadkami historii i przykładem dla dalszych pokoleń. Życzę przede 
wszystkim zdrowia i spokoju – zakończył wójt Szczepański.
Życzenia oraz prezenty od urzędu gminy przekazali także Urszula Plitt, przewodnicząca Rady Gmi-
ny w Grodzicznie oraz Krzysztof Kamiński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Grodzicznie.
Pismo o specjalnym dodatku emerytalnym przekazała Anna Piątek z nowomiejskiej Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego.
Rodzinne spotkanie było okazja do wspomnień z długiego życia pani Stefanii. Ma ona troje 

wnuków i ośmioro prawnuków. Co ciekawe ojciec jubilatki, Emil Sendecki był znanym w Mrocznie i okolicy stolarzem i kołodzie-
jem. Poza wsławieniem się budową bryczek i wozów, ojciec pani Stefanii był odpowiedzialny za budowę ławek i drewnianych 
elementów naw bocznych w zbudowanym w 1936 roku kościele w Mrocznie. Za to pani Stefania przez wiele lat pracowała jako 
kucharka podczas wesel i innych uroczystości. Dziś jest pogodną stulatką, której jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego.

Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się od zło-
żenia wieńców pod pomnikiem miesz-
kańców pomordowanych w czasie II 
wojny światowej, który to znajduje 
się przy budynku Urzędu Gminy. Na-
stępnie przeniesiono się do kościoła 
pw. św. Piotra i Pawła w Grodzicznie. 
Tam uroczysty apel zaprezentowa-
li uczniowie miejscowej szkoły pod 
przewodnictwem Katarzyny Trusz-
czyńskiej, Anny Szałkowskiej i Joan-
ny Knoblauch. Następnie w asyście 
pocztów sztandarowych lokalnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych, mszę 
św. odprawił ks. kan. Piotr Kwiatkow-
ski. Za oprawę muzyczną odpowiada-
ła Gminno – Parafialna Orkiestra Dęta 
z Grodziczna. Po mszy św. wierni i go-

ście pozostali w ławkach, by odśpie-
wać hymn Polski i wysłuchać koncer-
tu pieśni patriotycznych w wykonaniu 
zespołu „Ostaszewianki” z Ostasze-
wa. Następnie przemówił Tomasz 
Szczepański, wójt gminy Grodziczno.
- Apeluję o jedność i poczucie wspól-
noty, bez względu na poglądy czy po-
chodzenie – mówił Szczepański.
Kolejnym etapem uroczystości był 
przemarsz i złożenie wieńca przed 
przykościelnym krzyżem upamiętnia-
jącym ofiary wojny. 
Obchody były również okazją do 
uczczenia pamięci i złożenia kwiatów 
na grobie ks. kan. Henryka Rycherta, 
który zmarł nagle 11 listopada 2018 
roku.
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ŚWIĘTOWALIŚMY TRZYDZIEŚCI LAT 
DEMOKRACJI I SAMORZĄDNOŚCI

BOLESZYN
RADNI:
RYSZARD KOZŁOWSKI
DARIUSZ SKRĘTA
WALDEMAR SZPAKOWSKI
ARKADIUSZ KRAUZE
JULITA BARTKOWSKA
KINGA WRZOSEK

SOŁTYS:
MARIA NADOLSKA

GRODZICZNO
RADNI:
GRZEGORZ JANUSZEWSKI
EUGENIUSZ KACZOROWSKI
ADAM GRABAN
TADEUSZ GRASZEK

SOŁTYSI:
ROMAN WIŚNIEWSKI
EUGENIUSZ KACZOROWSKI
DOROTA ŚWINIARSKA

KATLEWO
OD 2002 ROKU JEST OKRĘG 
KATLEWO - RYNEK

RADNI:
WIESŁAW KOCAJA
RAJMUND RYNKOWSKI
EWA KLEJNA
ADAM JUREWICZ
TOMASZ JANUSZEWSKI

SOŁTYSI:
AGNIESZKA REMUS
WALDEMAR MALISZEWSKI
EDWARD KLIMEK
TERESA BRZEZICKA

KOWALIKI
OD 2002 ROKU OKRĘG 
DO RADY GMINY POŁĄCZO-
NO Z BOLESZYNEM

SOŁTYS:
TOMASZ MICHALSKI

KULIGI
RADNI:
ADAM KOPAŃSKI
WIESŁAW ŁAKOMY
KRYSTYNA KRÓL

SOŁTYSI:
RYSZARD KĘPARA
ROMAN WARSZAWSKI
WIOLETTA ŁAKOMY

LINOWIEC
RADNI:
EDWARD KLIMEK
MARIAN LEWICKI
JAROSŁAW TITZ
STANISŁAW JAROSZEWSKI
IRENA MARKUSZEWSKA

SOŁTYS:
PIOTR HAUZER

LORKI
OD 2002 ROKU OKRĘG  
DO RADY GMINY POŁĄCZONO
 Z NOWYM GRODZICZNEM

RADNY:
BOGDAN DUDKOWSKI 

SOŁTYS:
FRANCISZEK WIŚNIEWSKI
ZDZISŁAW GURZYŃSKI

MONTOWO
RADNI:
RYSZARD OSSOWSKI
ROMAN KWAŚNIEWSKI
BARBARA SZYMAŃSKA
BARBARA POKOJSKA
MARIAN ZAWADZKI

SOŁTYS:
BARBARA SZYMAŃSKA

MROCZENKO
RADNI:
BENEDYKT GRUBALSKI
ALICJA KOPAŃSKA
MAREK ARANOWSKI
IWONA KAMIŃSKA

SOŁTYS:
ALICJA KOPAŃSKA
JUSTYNA SZCZYGŁOWSKA
EWELINA KLINIEWSKA

MROCZNO
RADNI:
MIECZYSŁAW HASKA
KRZYSZTOF KLONOWSKI
RYSZARD KOZICKI
JERZY SALIS
ANNA KLIMEK
JAROSŁAW ZBRZEZNY
BENEDYKT KACZOROWSKI
TERESA KLIMEK
DANIEL OSICKI
URSZULA PLITT

SOŁTYSI:
MARIA PIOTROWSKA
JADWIGA CIERKOWSKA
ELŻBIETA ZAGÓRSKA
WIESŁAWA SZCZEPAŃSKA

NOWE GRODZICZNO
RADNI:
LECH MADALIŃSKI
EUGENIUSZ NADOLSKI
FELIKS KLIMCZAK
KAZIMIERZ DRASZEWSKI
WITOLD OELBERG
AGNIESZKA KREZYMON
ANDRZEJ WOŹNIAK

SOŁTYSI:
BARBARA KOŚLACZ
WITOLD OELBERG
WOJCIECH CHODAK
WOJCIECH SENDECKI

OSTASZEWO
RADNI:
TOMASZ GOLMANOWSKI
KAZIMIERZ STRASZEWSKI
MARIAN SZWARC
MARIOLA SZWARC
HENRYKA ŁUŻYŃSKA

SOŁTYSI:
KAZIMIERZ STRASZEWSKI
MIROSŁAW STRASZEWSKI
HENRYKA ŁUŻYŃSKA

RYNEK
OD 2002 ROKU W RADZIE 
GMINY JEST OKRĘG 
KATLEWO - RYNEK

RADNI:
RAJMUND RYNKOWSKI
MARIANNA ŚWIETLIK
ADAM JUREWICZ
TOMASZ JANUSZEWSKI

SOŁTYSI:
TERESA MAZURKIEWICZ
TOMASZ JANUSZEWSKI

ŚWINIARC
RADNI:
ANDRZEJ RUDNICKI
KAZIMIERZ KOWALSKI
MIROSŁAW WIĘCKIEWICZ

SOŁTYS:
HENRYK KLINIEWSKI

TRZCIN
RADNI:
JÓZEF MACHUJSKI
IZABELA GROSZEWSKA
WALDEMAR BUKOWSKI

SOŁTYSI:
MARCIN GROSZEWSKI
HANNA MICHALSKA

ZAJĄCZKOWO
RADNI:
LECH CZAJKOWSKI
REMIGIUSZ SZEWCZYK
JÓZEF ZIELIŃSKI

SOŁTYSI:
KAZIMIERZ KARSKI
DARIUSZ ADAMSKI

ZWINIARZ
RADNI:
PAWEŁ LEWALSKI
ZBIGNIEW ORZECHOWSKI
MARIA BIELICKA

SOŁTYSI:
BRUNON STANISZEWSKI
JAN KARCZEWSKI
JADWIGA WEINAR

W 2019 roku przypada trzydziesta rocznica pamiętnego roku 1989. Wtedy to w naszym kraju 
rozpoczęła się zmiana i powrót na tory demokracji.
Z okazji okrągłej rocznicy przemian ustrojowych, a także potwierdzonego późniejszą ustawą przy-
wrócenia samorządu terytorialnego, w gminie Grodziczno odbyły się lokalne obchody 30 – lecia de-
mokracji i samorządności. Władze gminy postanowiły uhonorować wszystkich, byłych i obecnych 
radnych gminnych i sołtysów, którzy sprawowali tą funkcję od 1989 roku. 
- Dziękuję wszystkim tu zebranym za trud pracy dla dobra naszej społeczności. Często zdanie i głosy 
były różne, ale to właśnie z dyskusji i ścierania się stanowisk powstają codzienne decyzje. Czy były 
dobre, czy złe – to oceni historia. Niektórym łatwo jest oceniać, ale samorządowcy, sołtysi podejmu-
ją decyzje codziennie, według swojego najlepszego przekonania. Za to dziękuję – mówił do zebra-
nych Tomasz Szczepański, wójt gminy Grodziczno.
Podczas spotkania wystąpili również Andrzej Ochlak, starosta nowomiejski oraz Urszula Plitt, prze-
wodnicząca Rady Gminy Grodziczno. Interesującą prelekcję na temat historii samorządu lokalnego 
przygotował dr Andrzej Korecki, historyk z Nowego Miasta Lubawskiego. Akcentem znakomicie 
pokazującym wciąż trwającą sztafetę pokoleń były prezentacje uczniów szkół z terenu gminy Gro-
dziczno, którzy podsumowali wnioski wyciągnięte przez dzieci i młodzież w trakcie debat o takich 
wartościach jak demokracja, solidarność czy samorządność.
Kluczowym punktem uroczystości był wręczenie pamiątkowych medali oraz podziękowań dla obec-
nych oraz byłych radnych i sołtysów. Nie zabrakło spotkań po latach i wspomnień z trudnej, ale sa-
tysfakcjonującej pracy społecznej na terenie gminy Grodziczno.

RADNI I SOŁTYSI ODZNACZENI MEDALEM „30 – LECIE DEMOKRACJI I SAMORZĄDNOŚCI”
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W Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbyło się wręczenie na-
gród wszystkim uczestnikom oraz laureatom konkursu rękodzielniczego ,,Świą-
teczny box pełen ozdób”. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Lubawska”.
Podczas rozdania nagród i ogłoszenia wyników zebrało się ponad 70 pań z ca-
łego powiatu nowomiejskiego raz gmin Lubawa i Rybno. Konkurs zakładał przy-
gotowanie ustrojonego kosza wypełnionego ozdobami świątecznymi. Pierwsze 
miejsce w całym regionie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie. Osta-
szewianki otrzymały bon o wartości 500 zł oraz książki ,,Insulino odporność”. 
Ozdoby przygotowały: Aldona Junkrowska, Henryka Łużyńska, Danuta Stra-
szewska, Hanna Mówińska i Anna Dutkowska.
Poza nagrodami za trzy pierwsze miejsca, wszystkie uczestniczki otrzymały ze-
stawy noży kuchennych, przepiśniki, kubki z miarką oraz lokalne przewodniki po 
zabytkach.
Ozdoby z złożonych w konkursie boxów przyozdobią budynek Centrum Aktyw-
ności Lokalnej. Część ozdób zostanie przekazana na licytację, a dochody z niej 
przeznaczone będą na rzecz Julii Rówczyńskiej z Nowego Miasta Lubawskiego. 

Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Montowie zorga-
nizowali spotkanie dla wszystkich starszych mieszkańców wsi.
Mieszkańcy Montowa zebrali się w tamtejszej świetlicy wiejskiej na zapro-
szenie Rady Sołeckiej oraz lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie 
było znakomitą okazją do wspólnych opowieści i wspomnień. Nie zabrakło 
również okazji do śpiewania. Pyszny poczęstunek zapewniły panie z KGW. 
Mieszkańcy i mieszkanki potwierdzają, że takie spotkania są bardzo potrzeb-
ne. Dają okazję do wyjścia z domu i spotkania się z sąsiadami.

DZIEŃ SENIORA
W MONTOWIE

Z W Y C I Ę S T W O 
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Z OSTASZEWA
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Nastąpiło rozstrzygnięcie konkurs - „Najpiękniej-
szy ogródek kwiatowy 2019 r.”, zgodnie z realizacją 
zadania publicznego „Tradycja nasza siłą”. Już od 
12 lat Gminna Rada Kobiet Wiejskich w Grodzicz-
nie organizuje konkurs dla pasjonatów ogródków. 
Konkurs wspófinansowany jest z dotacji gminy 
Grodziczno dla organizacji pozarządowych. Celem 
konkursu jest promowanie wśród naszych miesz-
kańców dbałości o estetykę najbliższego otocze-
nia z ukierunkowaniem na przydomowe ogródki.
W roku bieżącym zgłoszono przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z gminy Grodziczno 14 zespołów, łącz-
nie 48 osób. Oceny dokonała 4 osobowa komisja 
od czerwca do lipca. Po zakończeniu komisja wy-
łoniła 15 zwycięzców z każdego zespołu. Pierw-
sze miejsce zajęła Elżbieta Rutkowska z Mroczna, 
drugie Beata Kwiatkowska z Kulig, a trzecie Ewa 
Willkomm z Ostaszewa.
Wyróżnione zostały: Wiesława Krajewska, Danie-
la Laskowska, Jan Chyliński, Maria Bielicka Maria, 
Jerzy Ciechanowski, Maria Gacioch, Wanda Trza-
skalska, Zenobia Orzechowska, Bożena Dudulska, 
Bogumiła Mikczyńska, Renata Szewczyk i Grażyna 
Licznerska. Spotkanie uatrakcyjnił występ dzieci 
przedszkolnych z Mroczna.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy 
do troski o estetykę naszych miejscowości.

W październiku 2019 r. odbyła się charytatywna akcja promująca aktywność fizyczną, której organizatorem było Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo. Natomiast poczęstunek zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich „Iskra” Hartowiec, wraz 
z Sołtysem i Radą Sołecką wsi Ostaszewo. Do wyboru był rower, nordic walking, bądź bieg. W tak oto przyjemny sposób, 
w niedzielne po południe można było pomóc Maćkowi Sowińskiemu, który choruje na autyzm. Wszystkim wygranym ser-
decznie gratulujemy, oraz dziękujemy za okazanie serca.

NAJPIĘNIEJSZY OGRÓDEK
 W GMINIE GRODZICZNO

OSTASZEWO AKTYWNIE DLA AUTYZMU



INFORMACJE Z NASZEJ GMINY 13

90 URODZINY  
PANI WINCENTY BIEŃKOWSKIEJ

W dniu 14 października 2019 r. pani Wincenta Bieńkowska z Rynku 
świętowała swoje 90 urodziny. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził wójt 
Tomasz Szczepański. Pani Wincenta nie kryła wzruszenia i bardzo 
ucieszyła się z otrzymanych życzeń, kwiatów i prezentu. Drogiej 
Jubilatce z całego serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha 
na długie jeszcze lata życia.

W Domu Ludowym w Mrocznie odbyło się wyjątkowe spotkanie. Spotkanie autorskie miała Alicja  
Bartkowska, autorka książki „Z małej wsi w podróż przez Afrykę w świat”.

Z WĄSA DO AFRYKI I Z POWROTEM

Podczas niedzielnego popołudnia sala w Mrocznie wypełni-
ła się miłośnikami literatury. Wszystko z powodu zorganizo-
wanego przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich spotkania 
autorskiego. Gościem była Alicja Bartkowska, która pochodzi  
z wybudowania Mroczna o wdzięcznej nazwie Wąs. Kobieta  
w latach sześćdziesiątych poznała, a następnie wyszła za mąż 
za Nigeryjczyka. Miała z nim trójkę dzieci i mieszkała w Afryce. 
Spędziła także czas w Niemczech, a obecnie mieszka w Msza-
nowie pod Nowym Miastem Lubawskim. Bartkowska opisała 
burzliwe i intrygujące dzieje swojego życia na kartach książki  
„Z małej wsi w podróż przez Afrykę w świat”. 

W spotkaniu wziął udział także Andrzej Bartkowski, brat 
autorki.

- Pierwszy raz przyjechaliśmy z naszym kolegą z Nigerii do 
Mroczna w święta Bożego Narodzenia. W kościele nikt nie 
patrzył na ołtarz tylko na niego. Po mszy św. do plebanii za-
prosił nas ks. Kropidłowski. Po dwóch godzinach wyszliśmy. 
Pod drzwiami zebrała się cała wieś, żeby zobaczyć Murzy-
na. Tak samo jak było w naszym domu rodzinnym. Jak ojciec 
zobaczył czarnego człowieka przed wejściem to myślał, że 
to gwizdy (kolędnicy, przyp. red.) przyszli. Dopiero później 
zrozumiał, że to nie pomalowana, ale naprawdę czarna skó-
ra – opowiadał Bartkowski.

Podczas spotkania autorka podpisywała książki, które ro-
zeszły się na pniu. Poczęstunek przygotowały panie z KGW 
w Mrocznie.



SP Nowe Grodziczno
NARODOWE CZYTANIE 
W SP W NOWYM GRODZICZNIE 19.09

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie od-
było się po raz piąty. Na tę uroczystość zostali zaproszeni: Wójt Gmi-
ny Grodziczno, Dyrektorzy Szkół  Podstawowych z Boleszyna, Mrocz-
na, Nowego Grodziczna, Zajączkowa i Zwiniarza wraz z uczniami klas 
V i opiekunami. W tym roku czytano lekturę klasy V -  „Katarynkę” 
B. Prusa. Na zakończenie można było otrzymać pamiątkową pieczęć na 
egzemplarzach książek. Za organizację i przebieg akcji odpowiedzialne 
były panie: Edyta Kotłowska i Katarzyna Truszczyńska. 

KONCERT PROFILAKTYCZNY
Dnia 21 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie
odbył się koncert profilaktyczny “Broń się, nie trać wiary” PROFILAK-
TYKA NIE PRELEKCJA (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze, przemoc
i kultura języka) w wykonaniu Piotra Lubertowicza – wokalisty, gita-
rzysty, autora tekstów, od 1988 r. związanego z polską sceną blueso-
wo – rockową. Celem koncertu było uświadomienie młodzieży, jak 
zgubny wpływ na życie i organizm człowieka mają różne uzależnienia 
m. im narkotyki  alkohol czy papierosy. W czasie prelekcji artysta od-
woływał się do własnych doświadczeń życiowych. Wykonawca zapre-
zentował również swoje umiejętności wokalno - instrumentalne, dzięki 
którym pogłębił prezentowaną problematykę. Nie tylko pogadanką ale
i mistrzowską grą na gitarze wpłynął na wrażliwość moralną, etyczną
i muzyczną naszej młodzieży.

SZKOŁA DO HYMNU
8 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Grodzicznie wzięli 
udział w ogólnopolskiej akcji Szkoła Do 
Hymnu. Podczas akademii z okazji 101 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, punktualnie o godz. 11:11, 
odśpiewano nasz hymn narodowy razem 
z wieloma milionami uczniów w całym kraju. 
W akcji udział wzięły wszystkie szkoły 
z terenu gminy Grodziczno.
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SP Mroczno
MIĘDZYNARODOWY KONKURS  

„Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŚWIAT” 25.09
Uczeń Szkoły Podstawowej w Mrocznie - Paweł Wajc, , zdobył I miejsce 
w Międzynarodowym Konkursie „Z matematyką przez świat”, otrzymał 
tytuł laureata oraz nagrody specjalne podczas uroczystej gali na Wydziale 
Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Organizatorem konkursu był  
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie oraz Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół polskich mieszkający 
na terenie Polski oraz poza jej granicami na terenie Litwy, Ukrainy, Biało-
rusi  i Kanady. Pierwszy etap szkolny odbył się 23.05. 2019 roku i wzięło 
w nim udział ponad 800 uczniów. Do drugiego etapu międzynarodowego, 
podczas którego uczni wie brali  udział w wykładach organizowanych przez 
nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, zakwalifikowało się 85 uczniów. Konkurs 
ten odbył się 16.09. 2019 roku. Opiekun konkursu – Krystyna Socha

DZIEŃ KUNDELKA 
Mały, duży, czarny czy brązowy, z długą lub krótką 
sierścią-każdy z nich obchodzi swoje święto 25 paź-
dziernika, czyli Dzień Kundelka. Nasze przedszkola-
ki ten dzień obchodziły 24.10.2019r. Dzieci przyszły 
ubrane w strojach pieska, za co bardzo dziękujemy 
rodzicom. Z tej okazji przedszkolaki przyniosły swoich 
pluszowych przyjaciół. Każdy zaprezentował swojego 
pieska.
Pani Monika Szczepańska przyprowadziła na zajęcia 
specjalnego gościa-swojego pieska. Kropka radośnie 
przywitała siedzące na dywanie dzieci. Pani Monika przyniosła także akcesoria, aby pokazać przedszkolakom, co jest po-
trzebne do pielęgnacji pieska. Dzieci dowiedziały się, jak należy opiekować się pieskiem. Pies to nie zabawka! Dlatego kupno 
i posiadanie psa powinno być przemyślaną decyzją. Nie można się nim pobawić i odstawić na półkę, gdy nam się znudzi. Pies 
to żywa istota, która ma uczucia. Pies to również obowiązek, gdyż ma on swoje potrzeby, którym musimy sprostać. Przed-
szkolaki wiedzą, że każdy pies zasługuje na uwagę i miłość. W końcu pies to najlepszy przyjaciel człowieka! Na zakończenie 
odbyła się sesja zdjęciowa z bohaterami dnia.

ŚLUBOWANIE KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MROCZNIE
Dnia 18 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość 
ślubowania i pasowania dzieci z klasy pierwszej na uczniów Szkoły 
Podstawowej w Mrocznie. Był to bardzo ważny dzień dla najmłodszej 
klasy. Uroczystość prowadzili przewodniczący oraz zastępca Samorzą-
du Uczniowskiego: Hubert Szczepański i Inga Brzozowska. Powitali oni 
zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Uczniowie klasy I przedstawili program artystyczny, podczas którego 
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następ-
nie, po złożeniu uroczystego ślubowania,  pani dyrektor Edyta Zielazna  
dokonała pasowania pierwszaków na uczniów. Na pamiątkę tego wy-
darzenia dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki w postaci imiennych 
kubków ze słodyczami.
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SP Zwiniarz
PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWINIARZU 

17 października  2019 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w 
Zwiniarzu złożyli uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci do gro-
na społeczności uczniowskiej. Uczniów przygotował ich wychowawca pan 
Jarosław Dorawa. Na uroczystość ślubowania przybyli rodzice i zaproszeni 
goście. Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejęt-
ności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Pierwszoklasiści z 
wielkim zaangażowaniem tańczyli, recytowali wiersze, oraz śpiewali piosen-
ki. Po programie artystycznym nastąpiło długo oczekiwane pasowanie, któ-
rego dokonała p. Elżbieta Dorawa pełniąca obowiązki zastępcy nieobecnego 
w tym dniu dyrektora p. Rafała Lubienieckiego. Najmilszą chwilą dla dzieci 

było wręczanie upominków przygotowanych przez Radę Rodziców i SU. Dzień pasowania był pełen wzruszeń i z pewnością 
na długo zapadnie w pamięci każdego pierwszaka. Do klasy I uczęszcza w tym roku 7 uczniów: Kacper Cap, Zofia Jabłonow-
ska, Szymon Kalwa, Kornelia Kowalczyk, Nadia Lewandowska, Alicja Licznerska, Jakub Sławiński.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SP W ZWINIARZU
ORAZ WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ

11 października w SP w Zwiniarzu świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Naro-
dowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji cała społeczność szkoły 
wzięła udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor 
Rafał Lubieniecki, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szko-
ły, podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. 
Następnie odbyła się część artystyczna w trakcie której przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom kwiaty dziękując za ich pracę. W tym 
samym dniu czworo nauczycieli z naszej szkoły zostało zaproszonych do Olsztyna. 
W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
pedagodzy odebrali złote i srebrne medale za długoletnią służbę przyznane przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę. Z nauczycielami spotkał się wojewoda Artur Chojecki.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
• pani Elżbieta Dorawa – 36 lat pracy
• pan Jarosław Maciej Dorawa – 35 lat pracy
• pani Beata Teresa Eggert – 34 lata pracy

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała:
• pani Justyna Wiecierzycka – 29 lat pracy

WYCIECZKA 
DO PIĘKNEJ GÓRY

25 listopada uczniowie SP w Zwinia-
rzu wyjechali do Przystani Świętego 
Mikołaja w Pięknej Górze koło Giżyc-
ka. Na miejscu mogli poczuć magię 
Świąt Bożego Narodzenia. W sposób 
aktywny spędzili czas w tym magicz-
nym miejscu. Pisali listy do Św. Miko-
łaja, było gwiezdne igloo, plac zabaw 
Rudolfa Czerwononosego, zabawy 
z elfami i oczywiście nie zabrakło 
spotkania z samym Św. Mikołajem. 
Był to dzień pełen wrażeń. Opie-
kunami byli: p. Marzena Trzcińska, 
p. Elżbieta Dorawa, p. Beata Eggert 
i p. Jarosław Dorawa
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SP Zajączkowo
DZIEŃ JEŻA U PRZEDSZKOLAKÓW  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAJĄCZKOWIE
W środę 13 listopada  przedszkolacy obchodzili  Dzień Jeża, czyli święto kłują-
cych ssaków. Już od rana czekał na dzieci jeż  „Kolczatek”. Podczas zajęć dzie-
ci obejrzały prezentację multimedialną i miały okazję poszerzyć oraz utrwalić 
swoją wiedzę dotyczącą sposobu życia jeży w ich naturalnym środowisku o tych 
zimowych śpiochach. Nie zabrakło wierszy i zabawy „Na dywanie siedzi jeż…”. 
Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały jeże z ziemniaka i wykałaczek.  Ten 
dzień przedszkolacy spędzili bardzo miło i sympatycznie.

PROGRAM EDUKACYJNY „DZIEL SIĘ UŚMIECHEM”
Klasy I-III oraz klasa IV i VI ze Szkoły Podstawowej w Za-
jączkowie wzięły udział w programie edukacyjnym Pol-
skiego Czerwonego Krzyża  “Dziel się uśmiechem”. W ra-
mach programu uczniowie otrzymali zestawy do higieny 
jamy ustnej. W zestawie znalazła się pasta do zębów, 
szczoteczka, bezcukrowe gumy orbit oraz zeszyt z kar-
tami pracy, w którym uczniowie znaleźli wiele ważnych 
informacji i wskazówek na temat swojego uzębienia i wła-
ściwego dbania o swoje zęby. Podczas zajęć rozmawiali  
o tym jak należy dbać o zęby, jak i ile razy dziennie je czy-
ścić,  uczyli się poprawnie je  szczotkować oraz wykony-
wali zadania w przygotowanych kartach pracy. Program 
ten uświadomił uczniom jak ważne jest dbanie o higienę 
jamy ustnej, by zachować piękny uśmiech na długie lata.

SP Boleszyn
„ŚNIADANIE DAJE MOC”

 08.11.2019 Szkoła Podstawowa w Boleszynie przystąpi-
ła do akcji „Śniadanie daje moc”. Uczniowie przygotowa-
li zdrowe, kolorowe kanapki, surówki, sałatki owocowe 
i warzywne, które wspólnie zjedli na przerwie śniadanio-
wej. Zajęcia poprzedzone zostały omówieniem 12 zasad 
zdrowego odżywiania dla uczniów- według Instytutu 
Matki i Dziecka.
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SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE PRZECIWKO PRZEMOCY 
- SP BOLESZYN I MROCZNO

Dnia 17 października 201r. w Szkole Podstawowej w Mrocznie 
oraz w Szkole Podstawowej w Boleszynie odbyły się spotka-
nia profilaktyczne dotyczące zjawiska przemocy. W zajęciach 
uczestniczyli uczniowie klas VI, VII i VIII w Boleszynie oraz V i VII 
w Mrocznie. W ramach działań spotkanie odbyło się z przedsta-
wicielami zespołu interdyscyplinarnego działającego na terenie  
Gminy Grodziczno. W trakcie spotkania przypomniano definicję 
przemocy, rodzaje oraz formy. Szczególną uwagę zwrócono na 
uświadomienie młodzieży roli pomocowej zespołu. Uczniowie 
wykazali duże zainteresowanie tematem. Liczymy na to, iż nie 
będą obojętni na krzywdę drugiego człowieka.

ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM
W NOWYM GRODZICZNIE

18. listopada 2019 r. na sali sportowej w Szkole Podstawowej 
w Nowym Grodzicznie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Druży-
nowym Tenisie Stołowym. Otwarcia zawodów dokonał Wójt Gmi-
ny Grodziczno pan Tomasz Szczepański.
Po zaciętych i wyrównanych zmaganiach wyłoniono mistrzów po-
wiatu:
• w kategorii - dziewczęta młodsze – SP Tylice,
• w kategorii chłopcy młodsi – SP w Gwiździny
• w kategorii dziewczęta starsze – SP Gwiździny,
• w kategorii chłopcy starsi – SP Tylice.

Zwycięskie drużyny powiatu nowomiejskiego otrzymały pamiąt-
kowe puchary oraz będą rywalizować w etapie rejonowym. Gminę 
Grodziczno w tych zawodach godnie reprezentowali zawodnicy ze 
Szkoły Podstawowej w Zajączkowie.

Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu Szkoła Podstawowa 
w Zajączkowie

Szkoła Podstawowa 
w Nowym Grodzicznie

Szkoły pamiętają!
Szkoły z terenu gminy Grodziczno włączyły się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie 
działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny 
sposób pamiętamy o zmarłych. W ramach akcji uczniowie porządkowali opuszczone groby na cmentarzu oraz złożyli znicze. 
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L.p.
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa KwotaNazwa  zadania

Sołectwo Boleszyn 33 780,09
1. Doposażenie OSP w Boleszynie 3 000,00
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boleszynie 6 000,09
3. Budowa altanki nad bagienkiem w Boleszynie 12 700,00

4. Poprawa estetyki i utrzymanie porządku w sołectwie Bo-
leszyn 6 930,00

5. Organizacja Festynu Rodzinnego i Dnia Seniora w sołectwie 
Boleszyn 5 150,00

Sołectwo Grodziczno 31 230,64
1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzicznie 3 500,64

2. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze 
nr 1252N Mroczenko - Montowo 3 200,00

3. Wykonanie oświetlenia w sołectwie Grodziczno przy drodze 
nr 183009N Montowo - Nowe Grodziczno 20 000,00

4. Organizacja „Dni Rodziny” 3 530,00
5. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 000,00
Sołectwo Nowe Grodziczno 42 556,04

1. Budowa chodnika na drodze gminnej Nr 183006N Nowe 
Grodziczno - Rynek w sołectwie Nowe Grodziczno 12 374,04

2. Doposażenie OSP Grodziczno 4 800,00

3. Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1252N 
w sołectwie Nowe Grodziczno 12 300,00

4. Organizacja wycieczki i spotkań społeczno - kulturalnych dla 
mieszkańców sołectwa Nowe Grodziczno 2 200,00

5. Zagospodarowanie działki nr 260/4 obr. Nowe Grodziczno 
przy budynku Domu Strażaka i placu zabaw 10 882,00

Sołectwo Katlewo 22 699,83
1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Katlewo 2 000,00

2.
Wykonanie opraw oświetleniowych przy drodze woj. nr 541 
i drodze gminnej nr 183026 N Montowo - Zwiniarz w so-
łectwie Katlewo

10 000,00

3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Katlewie 5 800,00

4. Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla miesz-
kańców sołectwa Katlewo 3 404,97

6. Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa Katlewo 1 494,86
Sołectwo Kowaliki 14 218,03
1. Doposażenie remizo - świetlicy w Kowalikach 3 618,03

2. Wykonanie elewacji na budynku remizo - [wietlicy w Kowa-
likach 10 000,00

3. Utrzymanie porządku na terenie wsi Kowaliki 600,00
Sołectwo Kuligi 26 965,24
1. Doposażenie remizo - świetlicy w Kuligach 3 000,00
2. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligach 2 500,00
3. Remont remizo - świetlicy w Kuligach 8 150,45

4. Zagospodarowanie terenu wokół remizo - świetlicy w Ku-
ligach 8 000,00

5. Utrzymanie porządku przy remizo - świetlicy i przystani ka-
jakowej 1 150,00

6. Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych (Dzień Kobiet, 
Choinka, wyjazd kulturowy) 4 164,79

Sołectwo Linowiec 30 348,15
1. Utrzymanie dróg na terenie wsi Linowiec 2 448,15
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Linowcu 4 000,00
3. Remont świetlicy wiejskiej w Linowcu 9 600,00

4. Utrzymanie ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej i na pla-
cu zabaw w Linowcu 4 200,00

5. Organizacja spotkań i wycieczki dydaktyczno - sportowej 
dla mieszkańców Linowca 4 500,00

6. Doposażenie placu zabaw w Linowcu 5 600,00
Sołectwo Lorki 18 875,66
1. Doposażenie OSP Lorki 4 000,00
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lorkach 2 000,00
3. Doposażenie wiaty w Lorkach 12 875,66
Sołectwo Mroczno 49 027,70
1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mroczno 9 000,00
2. Doposażenie OSP Mroczno 8 000,00
3. Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Mroczno 11 000,00
4. Zakup namiotu okolicznościowego do sołectwa Mroczno 4 000,00
5. Wyposażenie Domu Ludowym w Mrocznie 4 500,00
6. Modernizacja budynku Domu Ludowego w Mrocznie 5 907,00

7. Utrzymanie porządku na terenie wsi Mroczno 3 500,00
8. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Mrocznie 3 120,70
Sołectwo Mroczenko 23 239,13
1. Wyposażenie remizo - świetlicy w Mroczenku 500,00
2. Organizacja festynu we wsi Mroczenko 3 439,13

3. Utrzymanie porządku przy świetlicy, placu zabaw oraz 
zbiorniku przeciwpożarowym w Mroczenku 1 680,00

4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mro-
czenku 17 620,00

Sołectwo Montowo 31 573,84
1. Remont dróg gminnych w sołectwie Montowo 5 000,00

2. Zakup wiaty przystankowej (na działkę nr 42/3 w obr.  Mon-
towo) przy drodze powiatowej nr 1252 N 5 600,00

3. Zakup lampy solarnej  przy drodze gminnej nr 18305 N w 
Montowie 12 500,00

4. Doposażenie  w świetlicy wiejskiej w Montowie 1 500,00
5. Utrzymanie porządku wokół boiska i świetlicy w Montowie 1 700,00

6. Krzewienie kultury, integracja pokoleń, organizacja imprez 
dla środowiska 2 700,00

7. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie 
ferii i wakacji 2 057,84

8. Aktywizacja mieszkańców sołectwa Montowo 516,00
Sołectwo Ostaszewo 31 622,87

1. Instalacja opraw oświetleniowych na terenie sołectwa 
Ostaszewo 12 000,00

2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostaszewie 1 200,00
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie 4 000,00

4. Utrzymanie porządku przy Centrum Turystycznym i nad 
stawem „Grajdołek” 3 722,87

5. Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla miesz-
kańców sołectwa Ostaszewo 2 400,00

6. Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców 
sołectwa Ostaszewo 2 300,00

7. Doposażenie boiska sportowego w Ostaszewie 6 000,00
Sołectwo Rynek 21 670,24
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rynku 17 069,70

2. Organizacja wycieczki edukacyjnej dla mieszkańców sołec-
twa Rynek 3 250,54

3. Utrzymanie porządku na terenie wsi Rynek 1 350,00
Sołectwo Zajączkowo 24 072,60

1.
Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 
183001N Tylice (gr. gminy) Zajączkowo na odcinku Zającz-
kowo - Jakubkowo o dł. 0,6 km

12 000,00

2. Doposażenie remizo - świetlicy w Zajączkowie 4 000,00
3. Doposażenie OSP Zajączkowo 3 000,00
4. Utrzymanie porządku na terenie wsi Zajączkowie 1 072,60

5. Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie 
Zajączkowo 2 000,00

6. Doposażenie altany w sołectwie Zajączkowo 2 000,00
Sołectwo Zwiniarz 23 778,43

1. Wymiana ogrodzenia przy zbiorniku przeciwpożarowych w 
Zwiniarzu 3 000,00

2. Doposażenie OSP Zwiniarz 7 021,00
3. Doposażenie remizo - świetlicy w Zwiniarzu 6 899,00
4. Utrzymanie porządku we wsi Zwiniarz 3 300,00

5.
Zorganizowane spotkań integracyjnych dla mieszkańców 
sołectwa Zwiniarz w okresie od stycznia do 31 grudnia 
2020 r.

3 558,43

Sołectwo Trzcin 21 179,97
1. Wykup części działki nr 46 w obr. Trzcin 2 000,00
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzcinie 2 502,97
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcinie 12 500,00
4. Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi Trzcin 1 000,00

5. Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych w sołectwie 
Trzcin 3 177,00

Sołectwo Świniarc 22 601,77
1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Świniarc 9 699,77
2. Promocja sołectwa Świniarc 5 012,00

3. Spotkania społeczno - kulturalne dla mieszkańców sołec-
twa  Świniarc 4 390,00

4. Utrzymanie porządku we wsi Świniarc 2 000,00
5. Remont boiska sportowego w Świniarcu 1 500,00
Razem 469 440,23
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UWAGA ROLNICY!

Szanowni Państwo, Urząd Gminy w Grodzicznie informuje, że do końca 2019 roku

można bezpłatnie przekazać do utylizacji odpady rolnicze – tworzywa sztuczne

pochodzące z działalności rolniczej.
Przekazaniu do utylizacji podlegają odpady rolnicze typu (odpady muszą być posegregowane):

 folia pryzmowa (czarna, biała, zielona itp.);

 folia po sianokiszonce;

 folia po nawozach;

 worki typu big bag;

 inne folie rolnicze;

 folia typu stretch;

 folia budowlana.

Warunkiem bezpłatnego przekazania  jest  dowóz  odpadów własnym  transportem do podanej  poniżej

firmy:

P.P.H.U. Eurobam, 13-240 Iłowo – Osada, ul. Kraszewska 1c 

(poniedziałek – piątek 9:00 – 16:00; sobota 9:00 – 13:00)

O planowanym przyjeździe należy poinformować wskazaną firmę telefonicznie pod nr telefonu 505-444-

454 lub 510-400-008.

Wójt Gminy Grodziczno

   Tomasz Szczepański
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