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Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta.
Przed nami szczególny Czas Świąt Wielkanocnych.
Życzę Wszystkim,
aby w naszych sercach zaowocował on wiarą,
nadzieją i miłością.
Święto Wielkiej Nocy
to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły Radość
oraz wzajemną Życzliwość.
Życzę Wszystkim zdrowia, spokoju
oraz prawdziwie wiosennego uśmiechu.
Wójt Gminy Halina Kowalkowska
i Rada Gminy

XXII Sesja Rady Gminy Gruta

się z Grutą. Nie ze szkołą w Słupie czy Nicwałdzie, ale właśnie z
Zespołem Szkół. Przypuszczam, że wynika to z faktu, iż ich starsze dzieci uczą już w Grucie. Podkreślę też, że będzie jeszcze
kolejne spotkanie w Dąbrówce Królewskiej, na którym dyskutowana będzie sprawa pomieszczeń w starej szkole. Wstępna propozycja rodziców jest taka, żeby zrobić tam świetlicę, której mieszkańcy nie mają. Inwestycja taka jest ujęta w planie odnowy wsi,
ale to jeszcze daleka droga, więc należy poważnie rozważyć pomysł mieszkańców, rodziców. Ostatnie zebranie było bardzo, że
tak powiem kompetentne. Rodzice angażowali się w dyskusję,
dlatego na obecnej sesji jestem zobowiązana przedstawić Szanownej Radzie wstępne ustalenia – kontynuowała wójt H. Kowalkowska. – Tym bardziej, że czasu zostało niewiele. Jeśli do końca
lutego nie będzie wywołana uchwała o zamiarze likwidacji, to
musimy czekać następny rok. Nie ma formalnej możliwości, aby
w trakcie roku wrócić do tego tematu. (W tym momencie wójt
poprosiła panią Renatę Kurkus o odczytanie protokołu ze spotkania z rodzicami Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej w
dniu 28 stycznia b.r.).
Głos zabrał radny Henryk Neumann i powiedział, że chciałby
poznać opinię osoby, która była na tym spotkaniu i zna opinię.
Przewodnicząca Renata Templin poprosiła, by na ten temat
wypowiedział się Mariusz Kania, przewodniczący Rady Rodziców.
– Moje dzieci chodzą do klasy, gdzie jest piątka dzieci, z
tego dwoje czy troje niedawno zachorowało. Żona wraca do domu
i mówi, że widziała panią uczącą dwójkę dzieci – zaczął M. Kania. – To jest sytuacja nienormalna. Może jako rodzic nie powinienem tego mówić, ale każdy z nas prowadzi jakąś tam gospodarkę, liczy koszty (…). Wszyscy wiemy, że dziecko jest najważniejsze dla nas (…). Zróbmy wszystko, żeby dzieci miały jak najlepiej. Jedyne rozwiązanie na dziś to takie, żeby w szkole w Dąbrówce Królewskiej zostały dzieci najmłodsze (…). Tylko przy
okazji mam prośbę, ułatwmy wszystkim dzieciom chodzenie do
szkoły, mam na myśli poprawę dróg (…). – W dość długim wystąpieniu przewodniczący Rady Rodziców wspomniał też o wysokich opłatach za energię elektryczną w szkole. – Apeluję o ich
przeanalizowanie. Czy ktoś napisał pismo do energetyki, żeby

Po otwarciu obrad przez przewodniczącą Rady Renatę Templin o głos poprosiła wiceprzewodnicząca Małgorzata Taranowicz, która poinformowała, że w związku z powstaniem nowego
klubu niezależnych radnych pod nazwą „Łączy nas gmina” mają
oni prawo członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Złożyła więc
wniosek o uchwałę zmieniającą skład tej komisji. Radni w głosowaniu nie zaakceptowali propozycji.
Następnie po sprawozdaniu wójt Haliny Kowalkowskiej z
wykonania uchwał z poprzedniej sesji Rady przystąpiono do aktualnych. Pierwsza dotyczyła „zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej”.
Wójt Halina Kowalkowska powiedziała między innymi, że
dyskusja o stanie oświaty w gminie trwa od około dwóch lat i
pewne zmiany są nieodzowne. Najpilniejsza sprawa związana
jest z placówką w Dąbrówce Królewskiej, gdzie jest najmniej
uczniów. Niektóre klasy liczą po 3-5 dzieci. Prowadząca samorząd w tej sprawie dwukrotnie spotkała się z rodzicami, w roku
ubiegłym i obecnym, po feriach.
– Uważam, że najmłodsi uczniowie powinni pozostać w tej
placówce, natomiast z oddziałów cztery-sześć kontynuować naukę
w Zespole Szkół w Grucie – oznajmiła. – Podkreślę, że na ostatnim zebraniu rodzice zdecydowanie byli nastawieni na połączenie
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sprawdzono licznik, może jest uszkodzony? Kwestia druga –
energia cieplna. Piec został wymieniony, a koszty są dalej wysokie. Każdy widzi, ze tam, gdzie biegnie magistrala, śnieg zimą
szybko topnieje, to pytam, co my ogrzewamy?
Z kolei głos zabrał radny Jan Zaborowski: – Chciałbym wrócić jeszcze do zebrania z rodzicami i zapytać, czy odbyło się głosowanie?
Odpowiedź wójt: – Była aklamacja wszystkich, którzy tam
byli. Nie było głosów przeciwnych. Wszyscy wyrazili aprobatę co
do propozycji, która będzie przedstawiona na obecnej sesji.
Po przerwie w obradach przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Por. Antoniego Chomicza PS. „STABRAWA”
w Dąbrówce Królewskiej i poddała go pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta.
Podobnie zresztą jak szereg innych, w tym miedzy innymi w sprawie:
– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w
2013 roku
– Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gruta.
Radni zatwierdzili też uchwały związane ze sprzedażą działek w
naszej gminie.
Renata Templin poinformowała, że przed posiedzeniem do
biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja.
Obecny na Sesji aspirant Michał Mądzielewski, od tego roku
kierownik rewiru, w którym znajduje się gmina Gruta przedstawił
wójt i Radzie sprawozdanie za rok poprzedni. Wynika z niego, że
na terenie naszej gminy odnotowano poprawę bezpieczeństwa. –
Najczęstszym problemem są nietrzeźwi kierowcy oraz kradzieże z
włamaniem. Przypomniał też, że w Grucie (budynek biblioteki)
funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesanta, w którym – po likwidacji
posterunku – mieszkańcy mogą spotkać się z dzielnicowym.
Na koniec obrad przewodnicząca Rady zapytała wójt o powstający żłobek w Nicwałdzie.
– Największy problem stworzyła firma telekomunikacyjna,
która zajmowała jedno z pomieszczeń. Jednak po rozmowie z
prezesem z Warszawy uporałam się z tą sprawą – poinformowała
prowadząca samorząd. – Jestem dobrej myśli. Lada moment
wszystko będzie musiało funkcjonować. Mamy projekt, zabezpieczone pieniądze i wielką szansę, że po dwóch latach funkcjonowania żłobka pozostanie on u nas na zawsze.
(Pełna relacja z ostatniej Sesji – w Urzędzie Gminy).
Tradycyjnie po obradach Rady Gminy wójt H. Kowalkowska
spotkała się z sołtysami.

Opracował i foto: RAS

NASZA PAMIĘĆ O HOLOKAUŚCIE
Za nami kolejne ważne wydarzenie kulturalne. 22 lutego w
Gminnym Centrum Kultury z inicjatywy Tomasza Piwowarskiego, historyka Zespołu Szkół w Grucie, w ramach zapoczątkowanych przez dyrektor Elżbietę Fabińską Wieczorów Klubowych
odbyło się spotkanie na temat Holokaustu.
– Ten ważny wieczór poświęcony został żydowskiej tragedii
– mówi T. Piwowarski. – Obecny na spotkaniu Sebastian Bart-

kowski, nauczyciel historii, wspólnie z młodzieżą nagrali film
przypominający losy kobiet z Bocienia. W tym majątku mieściła
się komenda jednego z dziewiętnastu podobozów KL Stutthof
zorganizowanych dla więźniów żydowskich. Pracowało tu pięć
tysięcy więźniarek.
Inscenizacja wstrząsających wydarzeń z wojny warta była pokazania w naszej gminie, wszystko to przecież działo się
niedaleko ziemi gruckiej. Ta szczególna lekcja zatytułowana
„Dzień Pamięci o Holokauście” niewątpliwie poszerzyła wiedzę o
wojennym tragizmie narodu żydowskiego.
– Wspólnie z dyrektor Elżbietą Fabińską mamy sporą satysfakcję, że na nasze zaproszenie odpowiedziało prawie sześćdziesiąt osób. Cieszy, że wśród nich byli zarówno starsi, jak i młodzież – dodaje T. Piwowarski.
Podczas wieczoru obejrzeć można było również trzydzieści
plakatów poświęconych zagładzie Żydów. Z miasta Yad Vashem
w Izraelu przywiózł je właśnie T. Piwowarski, który w ubiegłym
roku – wspólnie z kilkunastoma innymi nauczycielami historii i
języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
naszego województwa – uczestniczył w międzynarodowym seminarium.

Tekst: RAS. Foto: E. Fabińska

STOWARZYSZENIE „REKREACJA”
Od roku na łamach „Głosu Gruty”
piszemy o stowarzyszeniach działających na terenie naszej gminy. Ostatnim,
jakie pozostało nam do przedstawienia
jest Stowarzyszenie Zwykłe Działkowców-Dzierżawców „Rekreacja” w
Mełnie. Zebr anie członków założycieli, tożsame z powołaniem związku grupy osób, miało miejsce 12 czerwca 2012
roku w Mełnie. Na prezesa wybrano
Wiesława Podsiadły, sekretarzem został Henryk Zalewski, a
skarbnikiem Beata Piotrowska. Na spotkaniu uchwalono regulamin Stowarzyszenia, określając jego nazwę, cel, teren i środki
działania.
Prezes zapytany o główny powód powołania „REKREACJI”
odpowiedział, że na mieszkańcach Mełna (i nie tylko) wymusiły
to zmiany zachodzące w kraju, a konkretnie chodziło o uporządkowanie spraw związanych z działkami. Po likwidacji miejscowych zakładów pracy, właściciele gruntów musieli wziąć sprawy
w swoje ręce. Jednak działki to nie tylko ziemia, to także kwestia
energii elektrycznej (wymiana starych kabli), wody
(prawdopodobnie w przyszłym roku ogródki uda się podłączyć do
gminnej sieci wodociągowej) i śmieci (nowe przepisy od lipca
b.r.). Podkreślmy, że działkowicze w sumie dysponują areałem
około 5 hektarów.
– Przed nami wiele spraw do rozwiązania i do wykonania.
Musimy zadbać o wszechstronny rozwój posiadanych przez dzierżawców działek gruntu w kierunku przystosowania ich na ogrody
działkowe – mówi W. Podsiadły. – Sprawa druga to ochrona
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środowiska naturalnego na terenie ogródków. Dalej, musimy się
zająć organizowaniem pomocy i poradnictwa w zakresie racjonalnego wykorzystania działek. Następnie, co wynika z opracowanego przez nas regulaminu, założenie i utrzymywanie na właściwym
poziomie urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
związanych chociażby z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej. Kolejne, już nieco inne zagadnienie, to udzielanie informacji w doborze właściwych odmian roślin, sposobie nawożenia i
pielęgnacji roślin. Oczywiście – kontynuuje prezes – w tematach,
gdzie sami sobie nie poradzimy sięgniemy po pomoc fachowców.
Bardzo zależy nam na dobrej współpracy z organizacjami samorządowymi i oczywiście urzędem gminy. Jak na razie wszystko
układa się właściwie.
– Może dwa słowa o finansach, w jaki sposób pozyskujecie
pieniądze na realizację zadań?
– Funduszem Stowarzyszenia są składki członkowskie, jest to
kilka złotych miesięcznie, ale pomnożone przez ilość zrzeszonych
osób, obecnie ponad pięćdziesiąt, daje wymierną kwotę w skali
miesiąca – wyjaśnia W. Podsiadły. – Poza tym nasze konto zasilamy wpłatami wynikającymi z korzystania z naszych urządzeń
oraz z darowizn.
Z rozmowy z prezesem Wiesławem Podsiadły wynika, że
przed Stowarzyszeniem Zwykłym Działkowców-Dzierżawców
„Rekreacja” w Mełnie jeszcze wiele spr aw do załatwienia i
wykonania. Cieszy jednak optymizm szefa i wielokrotne podkreślanie, że wśród właścicieli działek jest wielu takich, którzy chcą
z nim współpracować i pomagać. I tak już się dzieje.
Życzmy więc zarządowi i członkom „REKREACJI”, aby jak
najszybciej uporali się z najpilniejszymi zadaniami.
Szef Stowarzyszenia urodził się w Grudziądzu. Obecnie
mieszka w Mełnie. Jest pilotem wycieczek, przewodnikiem turystyki pieszej, instruktorem krajoznawczym. Jego hobby to wędkarstwo i naturalnie turystyka. Zapytany o podróżnicze marzenie
odpowiedział, że chciałby wybrać się do Chin i Wietnamu.
Tekst/foto: S. Raginiak

Od kilkunastu lat uczestniczy w plenerach fotograficznych. Jego
zdjęcia zawierają między innymi takie albumy, jak: „Cytadela
grudziądzka w obiektywie”, „Barwy miasta, zdobią także wiele
kalendarzy i pocztówek.
– Jeśli dojdzie do wystawy w gminie to zapewniam, że będę
miał co pokazać. Tę ziemię fotografuję od około dziesięciu lat…
mam setki zdjęć – podkreśla artysta.
Zapytany o mistrzów tej sztuki L. Domowicz wymienił nazwiska Edwarda Hartwiga i Zbigniewa Dłubaka (wybitne postaci
polskiej fotografiki).
Z nadzieją, że niedługo zaprosimy Mieszkańców gminy na
wystawę, podajemy stronę internetową, gdzie można obejrzeć
zdjęcia artysty: www.domowicz.pl i na facebooku.
Tekst i zdjęcie autora: S Raginiak

W RAMACH COMENIUSA
W dniach 1-5 marca 2013 roku siedmioro gimnazjalistów
wraz z opiekunami uczestniczyło w wizycie we włoskiej szkole w
Teano finansowanej ze środków Partnerskiego Projektu Szkolnego COMENIUS.
Na spotkaniu obecni byli również nauczyciele z partnerskich
szkół z Litwy, Turcji i Włoch. W czasie wyjazdu mieliśmy okazję
zwiedzić Teano, Neapol, Ercolano, Rzym i Watykan.
(Szerzej o wyjeździe poinformujemy w kwietniowym wydaniu gazety).
(r)

Rzeczywistość i artyzm
Lesław Domowicz od niedawna mieszka w Pokrzywnie. Jest
kolejnym twórcą – po malarzu
Krzysztofie Kosowskim – który
artystycznie promuje nasza gminę. Fotografie Domowicza niemal
od razu nas oczarowują. Fotografik wręcz z nadmierną wrażliwością przygląda się światu, obserwuje jego różnorodność z różnych punktów i perspektywy
(powiedziałbym nawet, że i c z a
s u), w rezultacie czego udaje mu się wykonać niebanalne zdjęcia.
– Fotografia jest moją pasją, staram się w niej łączyć rzeczywistość i artyzm. Dostrzegać przez obiektyw rzeczy zwykłe, a
przez to piękne oraz wyjątkowe, które są ukryte w otaczającym
nas świecie, ale artysta musi je dostrzec i zarejestrować. I chyba
te momenty są najpiękniejsze, są olśnieniem – mówi Lesław Domowicz. – Fotografika wymaga też cierpliwości, szczególnie w
sferze przyrody. Moje ulubione motywy? – architektura i portrety.
Co jest najważniejsze, żeby wykonane zdjęcie dało mi pełną satysfakcję? – światło. W nim w ogromnej, przeważającej części
ukryta jest kwintesencja tej sztuki.
31 stycznia artysta z Pokrzywna miał wystawę w Domu Muz
w Toruniu. Obecna była na niej wójt Halina Kowalkowska, na
której zdjęcia Domowicza zrobiły duże wrażenie i dlatego obiecała mu, że w najbliższym czasie zostaną pokazane w Gminnym
Centrum Kultury w Grucie.
Lesław Domowicz urodził się w 1963 r. w Grudziądzu. Jest
członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.
Posiada dyplom z dziedziny fotografii i technik audiowizualnych.

Foto: Kinga Panek

Malarz z Gruty w Jabłonowie Pomorskim
Po niedawnej wystawie obrazów Krzysztofa Kosowskiego w
Gminnym Centrum Kultury w Grucie, w piątek 22 lutego malarz
był gościem Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Jabłonowie
Pomorskim.
– To dla mnie wyróżnienie, że właśnie w tym miejscu mogę
powiedzieć kilka słów o malarstwie Krzysztofa. Wyróżnienie jest
tym cenniejsze, że – jak się dowiedziałem – jest to jego pierwsza
wystawa w Jabłonowie Pomorskim – mówił między innymi Stanisław Raginiak. – W tym szczególnym dniu dla mieszkańców i
artysty wypada państwu pogratulować i jednocześnie pozazdrościć, w dobrym znaczeniu tego słowa, że w metryce urodzenia
malarza wpisane jest to miasto. Pozazdrościć dlatego, że dzięki
wyjątkowej i oryginalnej twórczości Kosowskiego Jabłonowo
Pomorskie staje się miejscem rozpoznawalnym również przez
sztukę. Tak zrządził los, że otrzymaliście Państwo kogoś wyjątko-
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wego – artystę z prawdziwego zdarzenia.
Na spotkaniu oprócz władz samorządowych były również
siostry zakonne z zamku w Jabłonowie, kilku kolegów z dawnych
lat oraz rodzina. W sumie wystawa przyciągnęła prawie pięćdziesiąt osób. Wśród nich byli również mieszkańcy gminy Gruta i
Łasina.

Tekst/foto: eres

„Jak to matka z dzieckiem
swoje miejsce w bibliotece odnalazła”

Konkurs odbył się 26 lutego. Nagrodzona czwórka otrzymała
nagrody książkowe i długopisy (od wójt Haliny Kowalkowskiej,
którą reprezentował sekretarz Jarosław Poznański). Młodzi recytatorzy sięgnęli głównie po poezję W. Szymborskiej, A. Asnyka,
A. Mickiewicza, K. I. Gałczyńskiego oraz T. Boya-Żeleńskiego
(główna laureatka).
Natomiast 5 marca w Gminnym Centrum Kultury swoje umiejętności deklamacyjne zaprezentowały przedszkolaki oraz uczniowie oddziałów od „zerówki” do klasy szóstej. Ogółem jury
(Elżbieta Polakowska-Lesińska, Magdalena Głowacka i Stanisław
Raginiak) wysłuchało aż 63 najmłodszych i nieco starszych miłośników wierszy.
Jury jednogłośnie stwierdziło, że w porównaniu z rokiem
ubiegłym poziom prezentacji był zdecydowanie wyższy. Zgodnie
z regulaminem komisja mogła nagrodzić cztery osoby w każdej
grupie wiekowej. Szkoda, ponieważ jeszcze przynajmniej dziesiątka uczestników zasługiwała na nagrodę. Może powiedzie się
im w przyszłym roku...

22 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu
Aktywna Biblioteka. Tym razem mamy z dziećmi odwiedziły szkołę
w Nicwałdzie.
Ponad dwadzieścia kobiet spotkało się z pedagogiem szkolnym panią Martą Kmiecik i poszerzyło swoją wiedzę o jej roli i
zadaniach w oświacie, a także zasadach uczestniczeniu dzieci w
życiu szkolnym.
W tym samym czasie ich pociechy miały zajęcia z bibliotekarkami – zabawy i rysowanie.
Po raz kolejny wszyscy uczestnicy spotkania mogli się przekonać, jak wiele mogą im zaoferować pracownice bibliotek w ich
miejscowości – Grucie, Okoninie, Nicwałdzie i Boguszewie.
Piątkowe spotkanie dało wszystkim wiele satysfakcji. Ustalono termin kolejnego, 12 marca godz.17.00 w Warsztatach Terapii
Zajęciowej. Panie będą przygotowywać stroiki wielkanocne.
Podkreślmy, że w Nicwałdzie na dzieci i mamy czekały słodycze.
PS W imieniu własnym i wszystkich mam składam serdeczne
podziękowania pani Marcie Kmiecik za przeprowadzenie spotkania, a panu dyrektorowi Edwardowi Kapelanowi za gościnne
przyjęcie w szkole.

Koordynator projektu Anna Fabrykiewicz

KONKURS POEZJI „ZŁOTE USTA”
Niedawno na stronie internetowej gminy pisaliśmy o zmaganiach recytatorskich dziesięciorga gimnazjalistów. Przypomnijmy
(w kolejności zdobytych miejsc) czwórkę laureatów: Michalina
Lesińska, Klaudia Pawlos, Klaudia Felske i Kamila Kurkus.
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Laureaci wtorkowego konkursu: grupa przedszkolaki-zerówka
(podajemy od pierwszej nagrody do czwartej) – Mikołaj Milewski
(Boguszewo), Bianka Wircińska (Mełno), Klaudia Paprocka
(Boguszewo), Karolina Bednarska (Gruta);
klasy I-II: Patryk Kwaśnik (Nicwałd), Oliwia Jaranowska (Słup),
Alina Rafalska (Boguszewo), Mateusz Kowalczyk (Gruta);
Klasy III-IV: Adrianna Brzyska (Słup), Martyna Korzeń
(Nicwałd), Marta Guz (Nicwałd), Klaudia Jaranowska (Słup);
klasy V-VI: Kamila Wesołowska (Słup), Angelika Supińska
(Słup), Izabela Sułkowska (Boguszewo) i Wiktoria Lewandowska
(Plemięta).
Gratulując maluchom i nastoletnim recytatorom, słowa uznania kierujemy także pod adresem nauczycieli i rodziców.
Wszyscy uczestnicy zasłużyli na pochwałę i to nie tylko za to,
że ujmująco i często oryginalnie prezentowali utwory (m.in.: J.
Tuwima, W. Szymborskiej, L.J. Kerna, Wł. Broniewskiego), ale
także za pomysłowe stroje adekwatne do treści utworu. Brawo!
Nagrodzeni otrzymali nagrody książkowe i dyplomy
(notabene te drugie otrzymają wszyscy uczestnicy).
Organizatorami trzeciej już edycji „Złotych Ust” byli: Elżbieta
Polakowska-Lesińska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz Elżbieta Fabińska, dyrektor GCK.
Ogółem w kolejnym etapie na szczeblu powiatowym w Łasinie naszą gminę reprezentować będzie dwadzieścioro recytatorów. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.
Tekst/foto: RAS
XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
poświęconej muzyce i F. Chopinowi
Uczniowie z Plemiąt w Szafarni

W szkole w Plemiętach lekcja muzyki… inaczej
Od kilku lat w tej placówce Hanna Mrozińska umożliwia
prezentacje muzyczne studentom Akademii Muzycznej. W tym
miesiącu zaprosiła Mateusza Dobosza – absolwenta Państwowej
Szkoły Muzycznej w Grudziądzu, aktualnie studenta AM w Łodzi, grającego na saksofonie.
Wypada przypomnieć, że instrument powstał w 1842 roku
niemal od razu w swoim niezmienionym kształcie, wymyślił go i
skonstruował belgijski wytwórca Adolph Sax.
Mateusz opowiedział uczniom o budowie i rodzajach saksofonów (sopranowy, altowy, tenorowy i barytonowy). Młodsze
dzieci dowiedziały się, że chociaż ten instrument jest metalowy to
zaliczany jest do instrumentów dętych drewnianych (dzięki drewnianemu stroikowi).
Młody artysta wykonał kilkanaście utworów m.in.: ,,Miłość
rośnie wokół nas” i ,,Kolorowy wiatr” z filmów: Król Lew i Pocahontas.
Występ zdolnego studenta nagrodzony został gromkimi brawami.
(r)

Wieści z Wiktorowa

,,Dziwna to jakaś muzyka , gdy słucham , przymykam oczy,
widzę las, niebo ,a potem….słucham i patrzę i nie wiem :
muzyka to, czy czary? ”

W XIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy
poświęconym Fryderykowi Chopinowi i jego
muzyce wzięli również
uczniowie ze szkoły w
Plemiętach. Na zaproszenie organizatorów
odpowiedziała nauczycielka Hanna Mrozińska. Wśród wychowanków nie zabrakło chętnych do prezentacji wierszy. W wewnątrzszkolnych eliminacjach wyłoniono czwórkę reprezentantów: Jowitę Witkowską z kl. III (utwór B. Moniuszko ,, Fortepian
Chopina”), Jakuba Popiołka, kl. IV (H. Bechlerowa ,,Hej muzyku”), Marcelinę Witos, kl. V (Wł. Broniewski ,,Mazurek Chopina”) i Bartłomieja Kurnika, (L. Lewin ,,Mickiewicz słucha Chopina”).
– Konkurencja była bardzo duża. Jury Krystyna GrochalKosmowska – nauczyciel języka polskiego, Lucyna Sowińska –
instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu i Jarosław
Felczykowski – aktor teatralny i filmowy Teatru W. Horzycy
oceniło około 60 uczestników – mówi H. Mrozińska. – Tym razem naszym uczniom się nie powiodło, ale za rok powalczymy
znowu…. Każdy z naszych
wychowanków
otrzymał pamiątkowy
dyplom i książkę o Chopinie.
Po ogłoszeniu
wyników
zaproszono
wszystkich na przyjęcie
uświetniające urodziny
wielkiego kompozytora.
Na salę „wjechał” metrowej wielkości tort.
Nauczycielka podkreśliła, że sporym przeżyciem dla uczestników
był koncert fortepianowy Dominiki Eski.
(r) Foto: Hanna Mrozińska i Agnieszka Abramek

Z lekkim opóźnieniem (lepiej późno niż
wcale) zamieszczamy kilka informacji z
Wiktorowa przesłanych przez sołtys Jadwigę
Sykut.
– Pod koniec stycznia zorganizowaliśmy
„Dzień Seniora" połączony z zabawą choinkową dla najmłodszych oraz wieczorną zabawą karnawałową dla dorosłych. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była obecność
wójt Haliny Kowalkowskiej – napisała do
redakcji sołtys. – Zabawę dla najmłodszych przygotowała i prowadziła Anna Fabrykiewicz, bibliotekarka z Okonina. Najmłodsi,
dopingowani przez babcie i dziadków, wspaniale bawili się podczas gier i konkursów, za udział w nich otrzymały upominki. Sympatycznym akcentem wieczoru był moment wręczania seniorom
laurek przez wnuków. Nagrody i upominki ufundowano z
„Funduszu Sołeckiego". Po zakończonych konkursach dzieci i
seniorzy ruszyli do tańca. Około godziny 19. rozpoczęła się zabawa
karnawałowa, na parkiecie było ponad siedemdziesiąt osób – informuje dalej Jadwiga Sykut. – Cieszy mnie, że mieszkańcy nie zawiedli, że z chęcią wzięli udział w zabawie.
Tańce, wspólna zabawa to także okazja do
sąsiedzkich pogawędek. Takie spotkania są
tym cenniejsze, bowiem w dzisiejszych czasach mamy coraz mniej czasu na rozmowy z
innymi, na życie towarzyskie.
Sołtys – już w rozmowie – podkreśliła, że
w przygotowaniu jednej, jak i drugiej imprezy bardzo pomogły panie angażujące się w
pracę społeczną. Za naszym pośrednictwem
dziękuje im, że zawsze może na nie liczyć.
Kolejnym spotkaniem pań z Wiktorowa było ich święto 8 Marca.
(r) Foto: HK

Święta Wielkanocne… coraz bliżej

Prawie dwadzieścia pań (był też jeden pan) z Salna i Orla
spotkało się 20 lutego w świetlicy wiejskiej w Salnie, gdzie
odbyły się zajęcia poprowadzone przez Małgorzatę Kowalską z
Grudziądza, z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Mieszkanki
naszej gminy wykonywały stroiki wielkanocne. Z wyasygnowanych przez siebie pieniędzy zakupiły między innymi świąteczne zajączki i baranki.
– W miłej atmosferze, przy kawie i rozmowach „o życiu”
Głos Gruty
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wykonaliśmy ładne koszyczki wielkanocne – mówi Elżbieta Grabowska, pomysłodawczyni i prezes Stowarzyszenie Mieszkańców
Wsi "Salno". – 25 marca planujemy kolejne spotkanie, tym razem
będziemy przygotowywać świąteczne palmy.
Organizatorzy tych ciekawych i pożytecznych spotkań zapraszają wszystkich chętnych, którzy chcą podzielić się z innymi
swoim plastycznym talentem i pomysłowością.

Inf. EG. Foto: Marzena Matuszewska

Rozśpiewany Słup
Konkurs na „Najładniejszy głos Słupa” wymyśliły dwie
Wiktorie (Iterman i Wasielewska) z klasy szóstej. Napisały
prośbę do dyrektor Hanny Pęksy. Machina ruszyła. Prawie miesiąc trwały przygotowania, epilog – ostatni dzień lutego. Chętnych nie brakowało. Hitem szkolnego „festiwalu’, w którym
udział wzięły również uczennice SP w Boguszewie, była piosenka „Ona tańczy dla mnie”. Zaprezentowało ją troje wykonawców. Jury (H. Pęksa. E. Fabińska, S. Samborska, E. Szymaniak, E. Kozłowska i niżej podpisany) miało spory kłopot z
wyłonieniem najlepszych, ale po długiej naradzie osiągnięto
konsensus. Nagrodzeni: soliści młodsi (podajemy w kolejności
zdobytych miejsc) – Oliwia Jaranowska, Dawid Berbelicki,
Kajetan Tyda. Soliści starsi: Wiktoria Wasielewska, Daria Rodzik, Wiktoria Iterman. Zespoły młodsze: „Wesołe nutki”,
„Pauza”, „Przedszkolaki”. Starsze: „Iza i Wiki”, „Wiksa”,
„4+1”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy (podobnie jak pozostali
uczestnicy) i nagrody.
Gratulując dzieciom wokalnych zdolności, zapału i odwagi
wypada wymienić nauczycielki, które przygotowały je do konkursu: Agnieszkę Wojtakowską, Darię Owczarek, Barbarę Bratko, Katarzynę Kłosowską i Elżbietę Kozłowską. Podsumowując: „Najładniejszy głos Słupa” to świetny pomysł uczennic i –
wspólnie z nauczycielami – bardzo dobra organizacja. Myślę,
że to przedsięwzięcie powinny podchwycić inne szkoły. Na
pewno nie zabraknie wokalistek, wokalistów i zespołów.
PS Przed konkursem dyrektor GCK Elżbieta Fabińska wyraziła wdzięczność gronu pedagogicznemu i uczniom za udział
w 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wręczyła
też przesłane z Warszawy specjalne, okolicznościowe podziękowania oraz upominki. Na uwagę zasługuje fakt, że uczennica
SP w Słupie Wiktoria Iterman kwestując uzbierała 949 złotych.
Była to w naszej gminie najwyższa kwota w puszce WOŚP.

Udane przedwielkanocne spotkanie
Wtorkowy wieczór w Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Grucie należał do wyjątkowych. W ramach pilotowanego przez
Annę Fabrykiewicz projektu „Jak to matka z dziecka swoje
miejsce w bibliotece odnalazła” spotkało się 30 matek, wszystkie oczywiście przybyły przynajmniej z jednym dzieckiem.
Okazja była szczególna, bo to właśnie w budynku terapii wyznaczono sobie spotkanie, na którym – pod fachową opieką
Sylwii Jaszewskiej i Marleny Zakierskiej – wykonywano stroiki wielkanocne.
– Każda z mam otrzymała jajko styropianowe i szereg innych świątecznych rekwizytów, wszystko zostało przemyślnie
ułożone w koszyczkach – dzieli się wrażeniami kierownik
WTZ S. Jaszewska. – Gdy paniom praca paliła się w rękach,
dzieci zajmowały się malowaniem i rysowaniem. Opiekowały
się nimi Mariola Miąsko z Nicwałdu oraz pracownice przedszkola w Boguszewie panie Iza i Angelika. Oprócz zajęć plastycznych znalazł się też czas na ruchowe.
Spotkanie w Warsztatach trwało dwie godziny. Mamy i
dzieci przywiezione zostały gminnym autobusem. Organizatorkami wieczoru były, oprócz już wymienionej A. Fabrykiewicz,
współautorki projektu pracownice bibliotek: Mariola Miąsko,
Izabela Ostrowska i Elżbieta Polakowska-Lesińska. Panie,
wspólnie z personelem WTZ, przygotowały poczęstunek dla
mam i dzieci.

Tekst: RAS Foto: S. Jaszewska

Kiermasz nad kiermasze
Niemal od
samego rana w
poniedziałek
11 marca w
Urzędzie Gminy rozpoczął
się
kiermasz
wielkanocny
uczestników
Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
Na
stołach w sali narad znalazło się około 150 świątecznych stroików, były też oryginalnie wykonane okolicznościowe tabliczki
informacyjne.
– Prezentujemy i sprzedajemy prace wykonywane od kilku
tygodni – powiedziała Marlena Zakierska z WTZ, odpowiedzialna za organizację kiermaszu. – Jestem przekonana, że nawet najbardziej kapryśni klienci znajdą coś dla siebie. Spory
wysiłek i wyobraźnia naszych podopiecznych przyniosły znakomity efekt. Dowodem na to są już pierwsze zakupione stroiki miedzy innymi przez siostry Agatę i Ewę Tarnowskie z Mełna. Wymieńmy kilku autorów prac: Daniel Samol, Sławomir
Czepłowski, Mirosław Supiński, Łukasz Szatkowski.
Czytelników i potencjalnych klientów zapraszamy na kolejne kiermasz (szczegóły na stronie głównej Urzędu Gminy).
Tekst/foto: RAS

Tekst/foto: RAS
Głos Gruty
-6-

Książka Kazimierza Trybulskiego
Niezapomniany Wieczór

SPORT

Sprawczynią kolejnego wydarzenia
kulturalnego w Gminnym Centrum Kultury była wójt Halina Kowalkowska. To
do wójt zwrócił się z prośbą Kazimierz
Trybulski, autor książki „Za rzeką czasu”
i poprosił o wieczór autorski. Argumentem było to, że w powieści historycznej
akcja dzieje się między innymi w Słupie i
Grucie.
Autor pochodzi z Grudziądza, był nauczycielem języka polskiego. – Moje literackie inklinacje niewątpliwie zawdzięczam… Henrykowi Sienkiewiczowi, trylogię przeczytałem sześciokrotnie –
wyznał pan Kazimierz. – Kiedy chodziłem do podstawówki w Wielkim Tarpnie, każdego dnia miałem do pokonania trzy kilometry w
jedną stronę. Pamiętam, że po lekturze powieści Sienkiewicza nosiłem kijek, to był mój miecz. Już wtedy rozmyślałem, marzyłem o
tym, by kiedyś napisać historyczną książkę. Trzeba było wielu lat,
aby zrealizować dziecięce marzenie…
Autor „Za rzeką czasu” swoją opowieścią, o genezie i treści
książki, ujął licznie zebraną publiczność. Można było dostrzec
wzruszenie na twarzy pana Kazimierza (pewnie się nie spodziewał
tylu osób w Grucie). Literat „zdradził” kilka wątków z okresu powstawania powieści. Zaskoczeniem dla wszystkich była obecność
gimnazjalistek z Torunia Alicji i Karoliny, pierwowzorów bohaterek.
Nie dość, że K. Tyburski wciągnął w swój pisarski świat publiczność, to jeszcze wzbogacił go… tańcami z epoki krzyża i miecza Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego, któremu przewodzi
Patrycja Piłat. Był też Mieczysław Łata z Komturii Radzyńskiej
(wystrzelił na dworze ze średniowiecznej broni, bił też pamiątkowe
monety). Można było również zobaczyć Krzyżaka i polskiego woja.
– Wszystko przemija, ale świat zapisany w książce zostaje na
zawsze – usłyszeli wszyscy od wójt, która po chwili zwracając się
do autora dodała: – Jestem wdzięczna wszystkim, którzy przyczyniają się do promocji gminy. Bardzo dziękuję, że możemy gościć
autora „Za rzeką czasu”.
Oczywiście były pytania do autora. Na początku Zuzanna Czerwińska przeczytała fragment książki. Nie zabrakło kwiatów. W
epilogu pan Kazimierz podpisywał książkę i rozmawiał ze swoimi
gośćmi.
Wieczór prowadziła Elżbieta Fabińska.

Tenis stołowy powiatowy

19 lutego w GOK Rogóźno odbyły się Powiatowe Igrzyska
Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Naszą
gminę w grupie dziewcząt reprezentowały uczennice SP z Gruty – Aleksandra Sosik i Sonia Szytniewska, które zajęły II miejsce. W grupie chłopców uczniowie SP w Plemiętach – Maciej
Cylka i Adrian Fiałkowski zajęli III miejsce.
A.Kurnik

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY GRUTA
W hali sportowej Zespołu Szkół w Grucie odbył się turniej
piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gruta Haliny Kowalkowskiej, w którym wzięło udział sześć drużyn: Master Team
Grudziądz, Zryw Dragacz, Glaz Tech Grudziądz, Grzmoty Grudziądz, Dębowa Łąka i Płomień Gruta. W ocenie organizatora
zawodów, Mariusza Kurkusa, turniej stał na bardzo wysokim
poziomie.
WYNIKI MECZÓW: Gr upa A: Master Team Gr udziądz –
Grzmoty Grudziądz 2:1(26:28, 25:15, 15:8) Master Team
Grudziądz – Zryw Dragacz 0:2 (20:25, 23:25), Grzmoty Grudziądz - Zryw Dragacz 0:2 (23:25, 21:25). 1. Zryw Dragacz
2. Master Team Grudziądz 3. Grzmoty Grudziądz.
Grupa B: Płomień Gruta – Dębowa Łąka 0:2 (23:25, 21:25),
Dębowa Łąka – Glaz Tech Grudziądz 2:0 (25:15,
25:21),
Płomień Gruta - Glaz Tech Grudziądz 2:0 (25:18, 25:13). 1.
Dębowa Łąka 2. Płomień Gruta 3. Glaz Tech Grudziądz
Mecz o 1 miejsce: Zryw Dragacz - Dębowa Łąka 2:0 (26:24,
25:19). Mecz o 2 miejsce: Master Team Grudziądz - Płomień
Gruta 2:1 (25:23, 25:27, 15:8). Mecz o 3 miejsce: Glaz Tech
Grudziądz-Grzmoty Grudziądz 2:1 (23:25,25:19, 15:13)
TABELA KOŃCOWA: 1. Zr yw Dragacz 2. Dębowa Łąka
3. Master Team Grudziądz 4. Płomień Gruta 5. Glaz Tech Grudziądz 6. Grzmoty Grudziądz
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy,
które wręczył sekretarz gminy Jarosław Poznański.
Skład Gruty: Maciej i Tomasz Czerlińscy, Marcin Bartoś, Dawid Kołodziej, Krzysztof Piątek, Piotr Wiśniewski, Dawid
Sadowski.

Tekst/foto: RAS

Tekst/foto.: Mariusz Kurkus
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Płomień tuż za pudłem

II Bieg pod Górę

Czwarte miejsce zajęli siatkarze Płomienia Gruta w XIII Mistrzostwach Powiatowego Zrzeszenia LZS w piłce siatkowej, nad
którymi honorowy patronat objęła mgr Halina Kowalkowska –
Wójt Gminy Gruta.
Jak informują organizatorzy mistrzostw, Eugeniusz Chyliński
i Mariusz Kurkus, w rozgrywkach uczestniczyło 11 drużyn.
Wszystkie mecze były rozgrywane w hali sportowej w Grucie.
Mistrzostwa zostały podzielone na dwie rundy: w I rundzie zespoły grały systemem „każdy z każdym”, w drugiej pięć pierwszych
o miejsca 1 – 5, pozostałe o miejsca 6 – 11. W sumie odbyło się
80 spotkań. Niektóre z nich stały na bardzo wysokim poziomie.
Podczas uroczystości zakończenia rozgrywek wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Wręczył je zastępca wójta Tadeusz Szczepanek.
Skład drużyny Gruty: Maciej Czerliński (kapitan), Krzysztof
Piątek, Dawid Sadowski, Dawid Kołodziej, Tomasz Czerliński,
Piotr Wiśniewski, Marcin Bartoś, Przemysław Czajka, Bartosz
Gumiński, Michał Zalewski.

Tekst: Mariusz Kurkus

II miejsce w mini siatkówce
Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej w Grucie zajęła
II miejsce w ćwierćfinale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego w mini piłce siatkowej.
Zawody odbyły się w Grudziądzu. Dziewczęta wygrały 2:0 z rówieśniczkami z Łobdowa i Grudziądza. Uległy 2:0 zespołowi z
Chełmna.
Tabela końcowa zawodów:
1. Chełmno
2. Gruta
3. Grudziądz
4. Łobdowo

Serdecznie zapraszamy do udziału w
„II Biegu pod Górę”,
który odbędzie się 1 czerwca 2013 roku
w Dąbrówce Królewskiej w Gminie Gruta.
Termin: 1 czer wca 2013 r . (sobota) godzina 10:00.
Miejsce: Dąbr ówka Kr ólewska – w gminie Gruta,
powiat grudziądzki.
Start, meta oraz biuro zawodów:
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej
Dystans: 10 kilometr ów.
Bieg przełajowy o charakterze górskim, z licznymi
podbiegami i zbiegami, na drogach szutrowych i
leśnych, m.in. wzdłuż rzeki Osa, żółtym szlakiem turystycznym PTTK.
Jednym z ostatnich etapów biegu będzie podbieg pod
słynną górę w Dąbrówce Królewskiej.
Organizatorzy
Sołectwo Dąbrówka Królewska
Urząd Gminy Gruta
Szkoła Podstawowa im. Por. Antoniego Chomicza
pseud. "Stabrawa" w Dąbrówce Królewskiej
Partnerzy
17 Drużyna Harcerska „Niedościgli” i 9 Drużyna Harcerska „Impuls” z Dąbrówki Królewskiej
Ochotnicza Straż Pożarna Salno
Patronat
Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska
Współpraca
www.maratony24.pl
Serwis informacyjny dla biegaczy

Zdjęcie (stoją od lewej): Mariusz Kurkus, Marta Lewandowska, Aleksandra Sosik, Sonia Szytniewska, Agata Średzińska, Magdalena Woźniak; klęczą
Katarzyna Rafalska, Sandra Kowalska, Agnieszka Kozłowska, Julia Nowaczek, Natalia Barszczewska.
Tekst/foto: MK

Festiwal Biegów – 6-8 września 2013r.,
Krynica Zdrój

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl, tel. 603 921 787
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl
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