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"MŁODZI AKTYWNI" ZE SKOMACKA
WIELKIEGO W HOŁDZIE ŚWIĘTU
NIEPODLEGŁOŚCI
15 listopada 2010, Danuta Klimowicz

13 listopada w świetlicy OSP w Skomacku Wielkim nieformalna grupa
"Młodzi Aktywni" tradycyjnie jak co roku uczciła Święto
Niepodległości.Tym razem młodzież mogła pochwalić się nowym
sprzętem do projekcji multimedialnej, zakupionej na potrzeby
projektu ﬁnansowanego z grantu "Działaj Lokalnie", pod nieco
drapieżnym tytułem-"Masakra-ale kino!"
Na uroczystość Obchodów Święta Niepodległości w Skomacku Wielkim, którą samodzielnie
przygotowała grupa nieformalna "Młodzi Aktywni" , jak zwykle przy niezachwianym wsparciu
radnej Danuty Radziszewskiej oraz przyjaciół ze stowarzyszenia "Tratwa" z Olsztyna i
stowarzyszenia "Stopa", przybyli mieszkańcy miejscowości i Wójt Ewa Jurkowska- Kawałko i
przedstawiciele Ośrodka Kultury w Starych Juchach. Zgromadzeni odśpiewali Hymn
Państwowy i obejrzeli prezentację multimedialną, przygotowaną przez młodzież, dotyczącą
wszystkich działań, które miały miejsce w Skomacku Wielkim. Była to również doskonała
okazja, aby pochwalić sie nowym nabytkiem, czyli nowym sprzętem do projekcji
multimedialnej zakupionym w ramach uzyskanych środków programu "Działaj Lokalnie VII"
oraz środków z samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego, powiatu ełckiego i Gminy
Stare Juchy.Projekt pod nazwą "Masakra-ale kino!" złożyła nieformalna grupa "Młodzi
Aktywni" w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacyjno- Kulturalnym "Sobótka"
działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury.Pod tym "masakrycznym" tytułem kryją się
działania kina świetlicowego i pokazów karaoke dla wszystkich miłośników takiej formy
spędzania wolnego czasu.Całość projektu została sﬁnansowana w kwocie 4 500.00 zł. Jak
dotychczas wykorzystano kwotę 3050.00 zł na zakup sprzętu multimedialnego.Najbliższe
spotkanie projekcyjne odbędzie się podczas wieczoru andrzejkowego.
W miłej atmosferze wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych i wspaniałych wypieków
miejscowych gospodyń, upłynął zgromadzonym ten sobotni wieczór.Na zakończenie radna
Pani Danuta Radziszewska podziękowała za dotychczasową współpracę swoim mieszkańcom
i przyjaciołom. Doceniła każdą najmniejszą okazaną pomoc na rzecz rozwoju aktywności
miejscowego społeczeństwa.Mieszkańcy Skomacka Wielkiego mogą być dumni ze swojej
radnej, która jest motorem wielu działań w swojej miejscowości i nie tylko.
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