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Zawody strażackie  

Słoneczna pogoda i świetna  atmosfera towarzyszyła straża-

kom w niedzielę 22 maja na boisku w Mełnie, gdzie odbyły 

się zawody strażackie. Cdn. Str. 7  

Święto Samorządu  

Spotkanie z Prezydentem RP 

 w Ogrodach Belwederu 

 

 

 

 

 

 

 Bronisław Komorowski  z Haliną Kowalkowską, wójtem 

naszej gminy. Więcej na str. 2 

VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek .   
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O młodych  lekkoatletach i ich sukcesach, czytaj na str. 8 

Fot. J. Strużyna 

Sprostowanie  Bardzo przepraszamy Czytelników za 

błędną informację o dacie urodzin ks. prałata Jana Augu-

styna Skwiercza. Poprawna data to  20 listopad 1912r. 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gruty  

 W niedzielę 5 czerwca 2011r. odbyły się wybory 

uzupełniające do Rady Gminy Gruta. Radną została Pani 

Katarzyna Bartoś która otrzymała  74 głosy,  Pan Henryk 

Wyłupski otrzymał 51 głosów.  

Dzień Matki  

i Dzień Dziecka  
Pogoda sprzyjała organiza-
torom uroczystości poświę-
conych Mamom i Dzieciom. 
Na koncertach, piknikach 
i festynach bawili się miesz-
kańcy naszej gminy. Relacje 
z uroczystości  w tym nu-
merze oraz lipcowym.  

Więcej na str. 5 

 Z powodu przedłużającej się suszy apelu-

jemy do mieszkańców Gminy Gruta, korzysta-

jących z wodociągów wiejskich, o ograniczenie 

poboru wody do potrzeb gospodarstw domo-

wych i zaniechanie podlewania ogródków 

i trawników  wodą uzdatnioną do konsumpcji. 

Wielu mieszkańców naszej gminy odczuwa 

utrudnienia w dostawie wody i jej jakości. 
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Od podatków nie uciekniemy 

 Podatek to obowiązkowe świadczenie na rzecz 

Skarbu Państwa lub gmin.  

Podatki i opłaty lokalne są podstawowym dochodem 

budżetu gminy i przeznaczone na finansowanie szeregu 

ważnych zadań publicznych.  

Podstawę opodatkowania stanowi: powierzchnia gruntów, 

powierzchnia budynków, wartość budowli związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Przypomina się, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć 

właściwemu organowi podatkowemu informację o nieru-

chomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od 

dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie 

obowiązku podatkowego oraz w sytuacji  gdy w trakcie roku 

podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wyso-

kość opodatkowania. 

 Wiele informacji podatkowych zostało złożonych 

nawet 20 lat temu. Stanowią one ciągle podstawę do nali-

czania podatku.  Dane zawarte w tych informacjach być 

może uległy zmianie poprzez np. budowę nowych budyn-

ków, rozbudowę już istniejących, zmianę sposobu użytko-

wania czy też rozbiórkę niektórych budynków, pominięcie 

w złożonej informacji podatkowej niektórych ich części 

budynku. Prosi się więc mieszkańców o sprawdzenie 

w nakazie płatniczym, od jakiej powierzchni budynków, czy 

też gruntów został naliczony podatek. 

 Jeżeli dane tam zawarte odbiegają od faktycznych 

prosi się o złożenie korekty informacji podatkowej (do po-

brania w pokoju nr 7 lub na naszej stronie 

www.bip.gruta.akcessnet.net) /zakładka prawo lokal-

ne/ ze wskazaniem rzeczywistych powierzchni. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzane kontrole lub oględziny 

będą tylko stwierdzeniem stanu zadeklarowanego z faktycz-

nym. 

Selektywna zbiórka  

Informujemy, że firmy EKOSYSTEM z Wąbrzeźna i PUM 

z Grudziądza posiadające zezwolenie na odbiór odpadów 

komunalnych od mieszkańców gminy, zapewniają również 

selektywny odbiór odpadów poprzez indywidualne pojem-

niki do zbiórki tworzyw sztucznych, szkła i makulatury. 

Pojemniki firmy udostępniają swoim klientom nieodpłat-

nie. 

Dane firm: 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. w  Gru-

dziądzu, tel. 56 4658276, 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

„EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, tel. 56 6873190, 

56 6881428. 

Str. 2 

Ogłoszenie: zbiórka elektro-odpadów 
 

Informujemy, że na terenie gminy Gruta w dniach  

04-05.07.2011r. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

punkty odbioru elektroodpadów: 

04.07.2011r. (poniedziałek) 

godz. 10.00 – 12.00 Pokrzywno, przy świetlicy wiejskiej 

godz. 12.30 – 14.00 Annowo, przy świetlicy wiejskiej 

05.07.2011r. (wtorek) 

godz. 10.00 – 12.00 Słup, przy sklepie państwa Brzyskich 

godz. 12.30 – 14.00 Salno, bloki spółdzielni mieszkanio-

wej „Tęcza”   

Zbiórka przeprowadzona zostanie przez firmę PESTAR ze 

Starogardu Gdańskiego. 

Prezydent: Święto Samorządu to dzień triumfu 
  

 "Święto samorządu to dzień triumfu wspaniałej, 

mądrej idei, która przeorała polską rzeczywistość i budo-

wała nowe możliwości" - powiedział prezydent Bronisław 

Komorowski. Z tej szczególnej okazji Prezydent 25 maja br. 

odznaczył zasłużonych działaczy. Na uroczystość została 

zaproszona również Pani Halina Kowalkowska, która wrę-

czyła Prezydentowi B. Komorowskiemu pierwszy egzem-

plarz nowo wydanego "Przewodnika” po Gminie Gruta. 

Z okazji jubileuszu 25- lecia  

Święceń Kapłańskich 

 składam serdeczne gratulacje  

dla 

Księdza Marka Wysieckiego  

Proboszcza Parafii  

p. w Św. Kosmy i Damiana 

w Okoninie. 

 oraz podziękowania za zaangażowanie  

w  życie lokalnej społeczności,  

jak również za wszelkie dobro  

świadczone dla jej duchowego rozwoju. 

 

Składając Księdzu  

wyrazy uznania i szacunku,  

życzę  

wielu Łask Bożych na kolejne  

lata Kapłaństwa. 

Wójt Gminy Gruta 

Halina Kowalkowska 

Informacja dla członków Ochotniczych Straży Po-

żarnych dotyczy projektu ustawy złożonego przez poseł 

Marzennę Drab w kwietniu br.,  

w celu docenienia społecznej pracy Strażaków 

Ochotników. Zaproponowano, aby członkowie OSP, któ-

rzy udokumentują 30-letni staż członkowski mogli otrzy-

mać 10% dodatek do emerytury lub renty (nie wyższy niż 

200,00 zł miesięcznie). Taki dodatek finansowy byłby re-

kompensatą dla czynnych członków OSP za ich wieloletnie 

poświęcenie, będzie też realną zachętą dla innych do wstą-

pienia w szeregi OSP i aktywnego w niej działania.  

Zwracam się z prośbą do Was drodzy strażacy o poparcie 

dla tego projektu i przekazanie swoich opinii na jego temat 

do biura poselskiego Marzenny Drab w Grudziądzu na ulicy 

Włodka 7/309, tel. 56 461 22 99.  
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 18 maja 2011 r. to dzień 91. rocznicy urodzin Wiel-

kiego Świętego Polaka, Jana Pawła II. Dzieci i młodzież 

z parafii św. Kosmy i Damiana w Okoninie należące do 

scholi „Dzieci Pana Boga” wzięły udział w V Ogólnopolskim 

Przeglądzie Ulubionych Pieśni Jana Pawła II w Wąbrzeź-

nie. Łącznie dzieci zaśpiewały osiem utworów - występy 

solistów i chóru. Utwory pochodziły miedzy innymi z płyty, 

jaką schola nagrała na dzień beatyfikacji Jana Pawła II. To 

już ich trzecia  płyta. Trzon zespołu tworzą dzieci ze SP 

w Plemiętach, jej absolwenci, a  także uczniowie ze SP 

w Nicwałdzie i Radzyniu. Scholę prowadzi mgr Dorota 

Kruszczyńska, nauczycielka z Plemiąt i Nicwałdu. Wszyscy 

chórzyści z Okonina otrzymali nagrody lub wyróżnienia. 

Doceniony został trud związany z próbami, częstymi spo-

tkaniami i występami, najważniejsza jednak była satysfak-

cja śpiewania dla bł. Jana Pawła II.  

 

W 25. Rocznicę Święceń  

Kapłańskich  

Proboszczowi  

Ks. Markowi Wysieckiemu 

za 7- letnią 

 opiekę i posługę duszpasterską 

 

Dziękują 

 parafianie z Nicwałdu  

Święto Patrona szkoły w Boguszewie 

SP w Boguszewie od 

sześciu lat nosi imię 

Jana Pawła II.  

Społeczność szkoły 

poznaje przesłania, 

słowa i nauki swojego 

Patrona. W związku 

z tym w ciągu roku 

szkolnego bierze udział 

w wielu imprezach po-

święconych Patronowi, 

takich jak: uroczysty 

poranek z okazji 32. 

rocznicy pontyfikatu 

Jana Pawła II i apelu 

poświęconego 6. – 

rocznicy śmierci Papieża Polaka. Cd. Str. 4 

Dzień  Beatyfikacji  Jana  Pawła  II  

 

 

 

 

 

 Pojawił się na kościele w Okoninie wkrótce po 

śmierci Jana Pawła II. Wielki baner z wizerunkiem papie-

ża. Pewien przedsiębiorca powiedział: „Codziennie przejeż-

dżam przez Okonin. I  gdy widzę patrzącego na mnie, 

uśmiechniętego papieża, dzień mój  jest o wiele pogodniej-

szy.” Pod banerem zawsze paliły się znicze i stały kwiaty. 

Z tego miejsca płynęły dźwięki „Barki” śpiewane przez oko-

nińskich parafian  i modlitwy o beatyfikację Jana Pawła II. 

I naszedł dzień 1 maja 2011 r. Dzień oczekiwany przez cały 

świat, nie tylko katolicki. Wszyscy oczekiwali na słowa Be-

nedykta XVI, ogłaszającego, że Jan Paweł II został zaliczo-

ny do grona błogosławionych.  

 W wielu parafiach zmieniono porządek mszy św., by 

wszyscy mogli dzięki przekazowi telewizyjnemu uczestni-

czyć bezpośrednio w uroczystościach na placu Świętego 

Piotra. O godz. 14. wierni z parafii p.w w św. Kosmy i Da-

miana w Okoninie przybyli do swego kościoła. Rozpoczęło 

się dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II. Po mszy 

św. na ekranie obejrzeliśmy dokumentalny film „Droga do 

świętości”, przypominający wszystkie ważne wydarzenia 

z pontyfikatu. Po filmie dzieci i młodzież słowem oraz pie-

śnią oddały hołd Papieżowi. Wzruszające wiersze przepla-

tane były piosenkami w wykonaniu scholi „Dzieci Pana 

Boga”. Dzieci i młodzież przygotowała mgr Dorota Krusz-

czyńska. Po akademii wierni zgromadzili się przy pięknej, 

nowej grocie lurdzkiej, by odprawić nabożeństwo majowe. 

Grotę, jako dziękczynienie za dar Eucharystii i beatyfikację 

Jana Pawła II zbudowali rodzice dzieci, które w tym roku 

po raz pierwszy przyjęły  komunię. 

  Po nabożeństwie wszyscy udali się pod baner, który 

przez tyle lat towarzyszył nam w oczekiwaniu na ten  wyjątkowy 

dzień. I znów popłynęły w stronę nieba dźwięki papieskiej 

„Barki”. I wszyscy głęboko  wierzyli, że Ojciec Święty usłyszał  

je spoglądający z okna w niebie...                /ks. M. Wysiecki/ 

Ulubione Pieśni Jana Pawła II 

Wąbrzeźno 2011 
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Łącząc pracę z pasją  

One i ja, czyli… PÓŁnaPÓŁ 

 Gdy wyraziłem zdziwienie kuriozalną nazwą 

(i pisownią), usłyszałem żartobliwie od szefa grupy 

Krzysztofa Janikowskiego: „Pomysł może nie jest 

mistrzostwem świata, ale skoro śpiewające dziewczy-

ny to jedna połowa, a drugą jestem ja, muzyk z zami-

łowania, to dlaczego nie mielibyśmy się nazywać wła-

śnie tak”. 

 
 Pierwszy raz usłyszałem zespół 2 maja w kościele 

w Dąbrówce Królewskiej. W wypełnionej po brzegi świąty-

ni wierni z zainteresowaniem wsłuchiwali się w starannie 

dobrane, piękne piosenki religijne. Kilkunastoletnie 

dziewczyny nieźle radziły sobie wokalnie. Dodatkowym 

plusem występu była starannie opracowana audiowizuali-

zacja przedstawiająca ważne momenty z życia Jana Pawła 

II, także cytaty z  Jego encyklik, Pisma Świętego i twórczo-

ści literackiej. Przy montażu – w naszej rozmowie niejed-

nokrotnie podkreślał ten fakt K. Janikowski – ogromnie 

napracował się Jurek Strużyna z Mełna. Pomógł też 

w profesjonalnym urządzeniu studia nagrań. 

 Po Dąbrówce Królewskiej koncerty poświęcone 

pamięci i beatyfikacji naszego Papieża odbyły się w kościo-

łach w Grucie (3 maja), Linowie (6-go) i kilka dni później 

w Bielczynach k/Chełmży (na festynie przy Sanktuarium 

Błogosławionej Juty). 

 – Niewątpliwie wypada docenić Twoją 

pracę z młodzieżą, zaangażowanie, konsekwen-

cję. Tym bardziej, że masz sporo na głowie, jesteś 

dyrektorem szkoły w Dąbrówce Królewskiej, że o 

życiu prywatnym nie wspomnę.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Z gitarą nie rozstaję się od wielu już lat – mówi Janikow-

ski. – Mieliśmy dobry zespół w Grudziądzu, ale życie ma 

swoje prawa i kiedyś każdy z nas poszedł własną drogą.  

Cieszę się, że gdy przyszedłem uczyć do Dąbrówki Królew-

skiej miałem możliwość założyć zespół „Gaj”.  PÓŁnaPÓŁ” 

prowadzę od poprzedniego roku. Mamy się czym pochwa-

lić, wydaliśmy kilka płyt własnym sumptem. Warto zazna-

czyć, że repertuar zespołu to nie tylko piosenki religijne. Na 

przykład płyta „Gdzie się podziały tamte prywatki” zawiera 

największe przeboje z lat 60-80. (Zainteresowanych odsy-

łam na stronę internetową grupy: spkrolewska.edu.pl.).  

 – Wystąpiliście w kilku parafiach, jakie na-

suwają ci się refleksje? Jesteś zadowolony  z kon-

certów? 

 – Wiadomo, że zawsze może być lepiej… Mam jed-

nak sporą satysfakcję, tym bardziej, że dopisali słuchacze, 

że księża nie szczędzili nam komplementów – przyznaje 

szef „PÓŁnaPÓŁ”. – Występami zainteresowali się inni 

proboszczowie, prawdopodobnie jesienią ruszymy - w cu-

dzysłowie - w trasę koncertową. Niedługo wydamy płytę 

dvd z majowych występów, płyta audio jest już gotowa. 

Fragmentów piosenek już można posłuchać na naszej (już 

wspomnianej przeze mnie – przyp. S.R.)  internetowej 

stronie szkolnej. 

 Podczas majowych koncertów usłyszeliśmy głównie 

utwory Magdy Anioł, Tomasza Kamińskiego i Seweryna 

Krajewskiego. Notabene K. Janikowski (z wykształcenia 

matematyk i informatyk) administruje stronę internetową 

znanego piosenkarza i kompozytora. I ma nadzieję, że któ-

regoś dnia  S. Krajewski odwiedzi naszą gminę.  

   Uważam, że mieszkańcy Gminy Gruta powinni być 

dumni, że mają „PÓŁnaPÓŁ”. To zdolny, rozwijający się 

zespół. Wiem, że wójt Halina Kowalkowska i Rada Gminy 

patrzą na grupę przychylnym okiem. Zatem trzymajmy 

kciuki za jej kolejne występy, nie tylko w kościołach. Pytaj-

my o płyty, kupujmy je. Cieszmy się z tego, co autentycznie 

nasze. Tym bardziej, że dziś – jak Polska długa i szeroka – 

mówi się o małych ojczyznach. Niech Gmina Gruta będzie 

nie tylko w przenośni b a r k ą, która z roku na rok powiezie 

przez nasze ziemie coraz więcej turystów, odwiedzających.  

 Wspominam o barce… Zespół „PÓŁnaPÓŁ” na ko-

niec każdego występu wykonywał ukochaną przez Jana 

Pawła II pieśń „Barka”, której pierwsza wersja powstała 

w Południowej Ameryce. Jestem przekonany, że błogosła-

wiony Ojciec Święty patrząc na nas z okna Nieba i słuchając 

tej pieśni uśmiechał się…                                                                   

      
     /Stanisław Raginiak/ 

Str. 4 

Koncert  w Dąbrówce Królewskiej  2 maja 2011. , z okazji 

beatyfikacji  Jana Pawła II 

Jednakże w tym roku szkolnym maj jest miesią-

cem szczególnym, gdyż wiążą się z nim doniosłe uroczysto-

ści związanym z patronem szkoły. Już 29 kwietnia cała 

społeczność szkolna uczestniczyła w kościele parafialnym 

w Linowie we mszy Św. z okazji beatyfikacji Jana Pawła II , 

a uczniowie w konkursie plastycznym pt. „Patron w oczach 

dzieci”. Ponadto uczniowie brali udział w szkolnym kon-

kursie multimedialnym pod hasłem „Jan Paweł II – patron 

mojej szkoły”, na który pod kierunkiem pani mgr Marioli 

Franek i mgr Marty Jaworskiej przygotowali prezentacje 

w programie Power Point. Najlepsze prezentacje zostały 

nagrodzone i pokazane na forum szkoły. 
 
Ponadto 18 maja br. z inicjatywy dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Boguszewie - mgr Aldony Szczapińskiej 

i grona pedagogicznego zorganizowano w kościele w Lino-

wie dziękczynną Mszę Św. za wyniesienie patrona szkoły na 

ołtarze. Uczestniczyła w niej Halina Kowalkowska, wójt 

gminy Gruta oraz zaproszeni goście i delegacje z  wszyst-

kich szkół gminy. Tego dnia odbył się także Gminny Tur-

niej wiedzy o Bł. Janie Pawle II zorganizowany przez panią 

Aleksandrę Klimek i panią Mariolę Franek. Wzięło w nim 

udział 6 drużyn z wszystkich szkół gminy. Uczestnicy tur-

nieju otrzymali pamiątkowe dyplomy wykonane przez or-

ganizatorów oraz nagrody sponsorowane przez panią Wójt. 
     

    /Mariola Franek/ 
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„Uśmiech”  

 Co ciekawego dzieje się w uśmiechniętych 

Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie prowa-

dzonych przez Stowarzyszenie „Uśmiech”? 

Wiosnę uczestnicy powitali na BALU wiosennym 

w zaprzyjaźnionych Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ko-

niecwałdzie, gdzie bawiono się przy wspaniałej muzyce do 

północy. 

 Zakupione zostały kije nordic walking, a pani Nata-

lia Olech rehabilitantka rozpoczęła naukę chodzenia 

z pierwszą grupą uczestników i myśli o zakupie dla drugiej 

grupy, bo spacer bardzo się spodobał  

Główna zasada to iść tak, żeby można było swo-

bodnie rozmawiać, wtedy najlepiej pracuje serce. Spacer 

wzbogacony o uruchomienie obręczy barkowej powoduje 

odciążenie zarówno stawów kolanowych jak i kręgosłupa. 

Chodzenie z kijami poprawia kondycję oraz rozwija po-

szczególny grupy mięśni i całe ciało. Pracy poddawane są 

jednocześnie nogi, biodra, jak i górna część ciała, ręce, bark 

ramiona, mięśnie klatki piersiowej oraz kręgosłup. Rów-

nież spalanie kalorii jest intensywniejsze niż podczas biega-

nia. Spacer z kijami podnosi sprawność działania mózgu 

oraz pozytywnie rozwija naszą kreatywność. Jakie efekty 

zaobserwujemy po wielomiesięcznych spacerach zobaczy-

my.  

 Uczestnicy przygotowali część artystyczną na Dzień 

Matki. Organizatorzy zapewnili sportową i wesołą jak zwy-

kle na ich uroczystościach atmosferę. 

 Przygotowywany jest wyjazd do  parku jurajskiego – 

dinozaurów do Solca Kujawskiego. Jest jeszcze kilka wol-

nych miejsc  dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, 

informacje mogą Państwo uzyskać pod tel. 56 4686314 

u pani Sylwii Sadowskiej, która obecnie pełni obowiązki 

kierownika. 

Notatkę przygotowali pracownicy WTZ.  

VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,   

8-15 maja 2011 

 Bibliotekarki przygotowały w tym roku dla czytelni-

ków bardzo ciekawy tydzień z okazji święta bibliotekarzy.  

Odbyły się spotkania autorskie ze Stanisławem Raginia-

kiem, literatem, urodzonym w Łukcie koło Ostródy, miesz-

kającym w Grudziądzu. 

 Dzieci  uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych na 

których poznały proces powstawania książek oraz wspólnie 

czytały ulubione książki autorów, min.   A. A. Milne’a  oraz 

J. Tuwima czy E. Szymańskiego. Duże zainteresowanie 

wśród gości bibliotek wzbudził cytat Józefa Czechowa „ Kto 

czyta – żyje wielokrotnie, a kto z książkami obcować nie 

chce, na jeden żywot jest skazany”.  Na zajęcie  zaproszono 

w poniedziałek 9 maja dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-

Wychowawczej w Grucie.  We wtorek 10 maja bibliotekę 

odwiedzili uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Grucie 

pod opieką p. Małgorzaty Lazarowicz, którzy przybyli na 

spotkanie z  książkami J. Tuwima. Odbyło się głośne czyta-

nie jego wierszy oraz rozwiązywanie rebusów i zagadek. 

Uczniowie przynieśli  laurki z okazji Dnia Bibliotekarza. 

Tego samego dnia o godz. 13 na spotkanie z Raginiakiem  

przybyła mło-

dzież z klas V 

i VI Szkoły 

Podstawowej 

w  G r u c i e 

z polonistką  

Janiną Śródką. 

P o m i m 0 , 

iż spotkanie 

odbyło się po 

z a j ę c i a c h 

s z k o l n y c h 

przybył0 na nie ponad dwudziestu uczniów, którzy  zada-

wali poecie pytania na temat jego twórczości i nie tylko. 

Padały pytania o Miłosza i Jana Pawła II.  

 W czwartek 12 maja do biblioteki przybyli uczestni-

cy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie.  Po zwiedzeniu 

sal  zapoznali się z twórczością Raginiaka, dzięki prezenta-

cji multimedialnej  i spotkali się z nim osobiście.  

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się 

na stronie GCK Gruta. /na podstawie informacji od p. E. Polakow-

skiej-Lesińskiej opracowała  C.C./ 

Plac zabaw w Grucie 

 

 

 

 

 

 

 1. czerwca.  Uroczyście, w obecności fundatorów 

oraz zaproszonych gości został otwarty plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej, który ufundowali Ewa Zielińska—

sołtys, rada sołecka Gruty oraz Rada Rodziców Zespołu 

Szkół w Grucie. 

Naszą szkołę reprezentowali Gabriela Chyła, Karolina 

Pełka i Jacek Neumann. W warsztatach uczestniczyły 

22 szkoły. Zajęcia odbywały się między innymi na terenie 

rezerwatu „Dolina Osy", na edukacyjnej ścieżce przyrodni-

czo-leśnej „Białochowo", w przypałacowym parku w Biało-

chowie, oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi, składowisku 

odpadów w Zakurzewie, w młynach w Szczepankach. Te-

matem wiodącym tegorocznej imprezy była bioróżnorod-

ność.  W sobotę po obiedzie odbył się quiz ekologiczny pod-

sumowujący warsztaty. Ostatecznie nasi uczniowie zajęli 

trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej i otrzymali nagro-

dę rzeczową w postaci urządzenia wielofunkcyjnego.  

     /W.Kaczmarek/ 

IV ŁASIŃSKIE SPOTKANIA EKOLOGICZNE  

 W piątek i sobotę (15-16 kwietnia) w ramach IV 

Łasińskich Spotkań Ekologicznych odbyły się warsztaty 

ekologiczne dla uczniów szkół z terenu powiatu grudziądz-

kiego oraz gminy Lidzbark (powiat działdowski). Gimna-

zjaliści z Gruty również brali udział w tych warsztatach. 
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SPOTKANIE Z LEŚNIKAMI 
Przedszkole Samorządowe w Mełnie miało nieco-

dziennych gości. Odwiedzili nas, Leśnicy z Nadleśnictwa 

Jamy. Spotkanie dotyczyło zagadnień ekologiczno-

przyrodniczych. Dzieci miały okazję zapoznać się z pracą 

leśnika. Jednak głównym celem spotkania było podsumo-

wanie VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Czysty Las”. Za 

działalność edukacyjną, przedszkolaki otrzymały na ręce 

Pani dyrektor mgr Mirosławy Waszewskiej podziękowanie 

od Dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych w Toru-

niu inż. Janusza Kaczmarka. Imienne podziękowanie wraz 

z upominkiem otrzymała również  mgr Beata Chyła, inicja-

tor przedsięwzięcia oraz opiekun współpracy z leśnikami 

i myśliwymi. Nagrody w postaci książek „Młody obserwator 

przyrody” otrzymały wszystkie dzieci z przedszkola, które 

wręczył Nadleśniczy Leśnictwa Jamy Tadeusz Kempa. 

Dziękujemy naszym gościom za przyjazd 

i spotkanie się z naszymi przedszkolakami. 

Tekst i fot. B. Chyła  

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica dla mam 

Jedno serce, jeden kwiat 

 

 Interesujący był program z okazji Dnia Matki 

w wietlicy w Mełnie-Cukrowni. Zaproszone mamy mogły 

posłuchać piosenek związanych z ich świętem, także wier-

szy. Również tańcząca i uśmiechająca się młodzież sprawia-

ła, że mamy (i nie tylko) promieniały.  

Spotkanie w tak szczególnym dniu zorganizowały 

dwie Doroty: Berent, od zespołów  TIM i Power Fight oraz 

Leśniewska, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta 

„Działajmy razem”. Oczywiście, drugiej Dorocie pomagały 

panie ze Stowarzyszenia.  

 Mamo, mamo co ci dam, jedno serce tylko 

mam. A w tym sercu róży kwiat. Mamo, mamo żyj sto lat! 

To tylko jeden z wierszyków, jakie nasze kochane mamy 

usłyszały w czwartkowe popołudnie w Mełnie. Zapewniam 

Czytelników „Głosu Gruty”, że zabawa była przednia. Nogi 

same rwały się do tańca… Nie brakowało też chwil wzrusze-

nia i łez. 

    /S. Raginiak/           

Matki, dzieci i ogród 

 Refleksję o środowym popołudniu w Gminnym 

Centrum Kultury w Grucie zacznę od… ciemnych chmur, 

które nas, organizatorów Dnia Dziecka i Matki streso-

wały od przedpołudnia. Chmurzyska wisiały nad gminą 

Gruta przez kilka godzin i jakby tylko czekały na rozpoczę-

cie imprezy, by ją przerwać po pierwszych minutach. 

 Los jednak uśmiechnął się do organizatorów, chmu-

rzyska nie dały mu rady. Chociaż po upalnej części dnia 

powiał zimny, dokuczliwy wiatr. 

 Tym bardziej więc należą się oklaski i podziękowa-

nia uczniom Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu, 

którzy - przy akompaniamencie nauczyciela Darka Dobo-

sza – prezentowali swoje umiejętności m.in. na akordeo-

nie, saksofonie, flecie.  

 Po młodych muzykach wystąpiła grupa teatralna 

Maska, której członkowie przeczytali kilka wierszy o matce. 

Zaraz po nich, na zakończenie części artystycznej, Dorota 

Berent zaśpiewała piękną piosenkę z repertuaru Violetty 

Villas „Do ciebie, Mamo”. 

         Dyrektor GCK Elżbieta Fabińska poprosiła obecną 

na środowym Dniu Dziecka i Matki Halinę Kowalkow-

ską, wójta gminy, o wręczenie dyplomów trojgu dzie-

ciom, które zdobyły laury na grudziądzkiej GAPI-e.  

 Później goście zaproszeni zostali do ogrodu, gdzie 

czekały łakocie i kiełbaski – sponsorem pikniku była sołtys 

Pani Ewa Zielińska, rada sołecka Gruty oraz pań-

stwo Aniela i Jan Neuman. 

/S. Raginiak/ 

Corocznie w maju w SP w Grucie odbywa się Gmin-
ny Konkurs Ortograficzny „Kiedy ó, kiedy ż …” pod 
patronatem Wójta Gminy Gruta.  

W konkursie wzięło udział 8 uczniów z czterech 
szkół podstawowych naszej gminy. Uczestnicy napisali 
dyktando ortograficzne obejmujące wszystkie zasady pi-
sowni oraz interpunkcji. 

I miejsce zajęła Magdalena Wolska z SP Boguszewo 
II miejsce Karolina Miąsko z SP Gruta 
III Kinga Panek z SP Gruta, Klaudia Pawlos z SP 

Boguszewo i Karolina Fiszer z SP Słup. 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały 

nauczycielki j. polskiego ze szkoły w Boguszewie, Słupie, 
Dąbrówce Królewskiej i Grucie. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy ufundowane przez obecną na konkursie panią 
Halinę Kowalkowską Wójta Gminy Gruta.  

Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczyciel-
ka j. polskiego SP Gruta – Mirela Kurnik. 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UNIJNEGO  

 Dnia 31 marca 2011 roku odbyła się w Bydgoszczy 
konferencja podsumowująca realizację projektu 9.1.2. PO 
KL  „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół 
podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach EFS, realizowanego we współpracy z Kujawsko-
Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. W projekcie udział wzięło 225 szkół podsta-
wowych, w tym 158 z obszarów wiejskich. Także nasza 
SP w Grucie wzięła udział w działaniach projekto-
wych.   Etapy projektu: - czerwiec 2010 spotkania z panią 
psycholog, warsztaty z obszaru „Funkcjonowanie w grupie 
rówieśniczej”,  „Techniki uczenia się”; - wrzesień 2010r.  na 
wdr0żenie grup: dziesięcioro wzięło udział w zajęciach 
dodatkowych z matematyki, pięcioro w zajęciach dydak-
tyczno-wyrównawczych z matematyki i pięcioro w dydak-
tyczno-wyrównawczych z przyrody; - 31 marca 2011 roku – 
zakończenie programu.                           /J.Śródka/ 
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Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP 

Gminy Gruta 

 „Majówka w Nicwałdzie”  

 Dnia 22 maja 2011r., w SP w Nicwałdzie odbył się 

już drugi festyn rodzinny. Słoneczna pogoda pozwoliła na 

zrealizowanie planu tegorocznego festynu bogatego w licz-

ne atrakcje tj. pokaz karate oraz udzielania pierwszej po-

mocy, na placu i boisku. Czas umilały występy zaproszo-

nych artystów m.in. zespół muzyczny „Forte” z Jabłonowa 

Pomorskiego, schola „Dzieci Pana Boga” z Okonina oraz 

akordeonisty Grudziądzkiej Szkoły Muzycznej „Yamaha”. 

 Wiele uciechy i radości sprawił dzieciom wesoły 

klaun, z którym chętnie robiły zdjęcia.  

 Rada rodziców serdecznie dziękuje Dyrektorowi 

 Edwardowi Kapelanowi oraz Gronu Pedagogiczne-

mu za pomoc przy prowadzeniu festynu.  

Szczególne podziękowania kierujemy do:  Jacka Tyry – 

właściciela sklepu spożywczego w Nicwałdzie, Urszuli 

i Agaty Chociaj z Annowa, Kamili i Gabriela Wojciechow-

skich z Gruty/F.H. z odzieżą/, Paniom z „Koła Gospodyń 

Wiejskich” z Nicwałdu, Andrzejowi Derkowskiemu oraz 

Edwardowi Stręciwilkowi. 
 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim  

uczestnikom festynu. Zapraszamy za rok. 

Pogoda nie zawiodła organizatorów zawodów strażackich.  

Zawodnicy w pełnej gotowości stawili się o godzinie 13 na 

murawie boiska 22 maja w Mełnie. Komisja sędziowska – 

zawodowi strażacy Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu 

pod przewodnictwem st. kpt. Zdzisława Beyer dokładnie 

odmierzali czas i oceniali sprawność przedstawicieli Ochot-

niczych Straży Pożarnych naszej gminy. W zawodach 

uczestniczyło 15 drużyn OSP w różnych grupach wieko-

wych, łącznie  128 zawodników. W trakcie zawodów widzo-

wie poznali musztrę strażacką, podziwiali bieg sztafet 

w pełnym umundurowaniu bojowym oraz zobaczyli ćwicze-

nia bojowe.  Wszystkim smakowała pyszna grochówka po-

dawana z kuchni polowej.  

Wyniki: 

Piknik w Pokrzywnie  
Sołtys Alina Kurkowska oraz Rada Sołecka wsi Pokrzywno 

dziękują za ogromną pracę i zaangażowanie w przygotowa-

nie "I-go Pikniku Rodzinnego w Pokrzywnie" Państwu: 

Józefowiczom, Guzińskim, Gawrział, Saucha, Kosowskim, 

Drzewoszewskim, Wiśniewskim, Kręckim, Wessel, Paniom 

Motylewskiej, Chałubowicz, Fajkowskiej, Nowackiej, K. 

Bergius, Młodzieży z Pokrzywna, Zespołowi "Jack" z Gruty. 

Natomiast wszystkim Mieszkańcom dziękują za 

liczne przybycie.  

Miejsce Drużyna 
Grupa I chłopcy 
I OSP Salno 
II OSP Boguszewo 
Grupa I dziewczęta 
I OSP – Plemięta 
II OSP – Boguszewo 
Grupa II A chłopcy 
I OSP – Salno 
II OSP – Boguszewo 
III OSP - Gołębiewko 
Grupa II A dziewczęta OSP – Boguszewo 
Grupa II B żeńska OSP – Boguszewo 
Grupa III seniorzy   
I OSP – Plemięta 
II OSP – Boguszewo 1 
III OSP – Salno 
IV OSP – Gruta 
V OSP – Boguszewo 2 
VI OSP – Słup 
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— SPORT — 
  Lekkoatletyka  
Dnia 17.05.2011 r. na stadionie GKS Olimpia odbył 

się "3"-bój i "4"-bój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców 

ze szkół podstawowych powiatu grudziądzkiego. Zespoły 

składały się z 6 osób. Na wynik końcowy zespołu składały 

się rezultaty 5 najlepszych w zespole. Naszą gminę repre-

zentowały drużyny z SP Gruta - w trójboju dziewcząt 

i chłopców i w czwórboju chłopców i SP Plemięta – 

w czwórboju dziewcząt. Bardzo dobrze spisały się nasze 

zespoły dziewcząt i chłopców w czwórboju wygrywając 

zmagania w swoich grupach.  Zespół chłopców z SP Gruta 

zdobył 960 pkt., a dziewczęta z SP Plemięta zdobyły 894 

pkt. Obie drużyny będą reprezentować powiat grudziądzki 

w półfinałach wojewódzkich w Grudziądzu. Zespół chłop-

ców przygotował A. Zadykowicz a dziewcząt A. Kurnik.  

Tenis stołowy liga powiatowa  

 Zawodnik GLKS „Iskra” II Plemięta, Pan Franci-

szek Dulkowski 22 czerwca będzie reprezentował nasz 

kraj na mistrzostwach Europy 22 czerwca w Czechach. 

Klub „Iskra” II z Plemiąt po raz trzeci zdobył złoto w Lidze 

Powiatowej.  Zawodnicy z Plemiąt byli najlepsi w grupie 12 

drużyn biorących udział w rozgrywkach. 

Sprawozdanie z zawodów sportowych 
Dnia 12.05.2011 r. w SP w Plemiętach odbyły się 

gminne zawody w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt 

i chłopców szkół podstawowych.  

Wyniki w grupie dziewcząt: 

I miejsce SP Plemięta 

II miejsce SP Gruta 

III miejsce SP Boguszewo 

IV miejsce SP Dąbrówka Królewska 

V miejsce SP Słup 

VI miejsce SP Nicwałd 

 

Wyniki w grupie chłopców: 

I miejsce SP Gruta 

II miejsce SP Plemięta 

III miejsce SP Słup 

IV miejsce SP Boguszewo 

V miejsce SP Nicwałd 

VI miejsce SP Dąbrówka Królewska 

Dnia 13.05.2011 r. w SP w Plemiętach odbyły się gminne 

zawody w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców 

szkół podstawowych.  

 

Wyniki w grupie dziewcząt: 

I miejsce SP Gruta 

II miejsce SP Nicwałd 

III miejsce SP Słup 

 

Wyniki w grupie chłopców: 

I miejsce SP Gruta 

II miejsce SP Plemięta 

III miejsce SP Słup 

IV miejsce SP Boguszewo 

V miejsce SP Dąbrówka Królewska 

VI miejsce SP Nicwałd 

 

Zawody przygotował  nauczyciel wychowania fizycznego SP 

Plemięta Andrzej Kurnik 

Koncert twórczości  

Seweryna Krajewskiego 

 Dnia 21 czerwca 2011r. o godzinie 1900 

w Sali sportowej przy S.P. w Dąbrówce Kró-

lewskiej odbędzie się Koncert twórczości Se-

weryna Krajewskiego w wykonaniu zespołu 

PÓŁnaPÓŁ. 

W indywidualnych i drużynowych zawodach 

lekkoatletycznych, które odbyły się 19 maja 2011 r. na 

stadionie GKS „Olimpia” Grudziądz, gruckie gimnazjum 

reprezentowało 45 uczniów. Z zawodów przywieźli „worek” 

medali. 

Złote medale zdobyli: Marta Chociaj w biegu na 300 m 

(czas 49,54 sek.), Jakub Sadowski w skoku w dal            

(5,40 m), Radosław Górski w skoku wzwyż (165 cm), Jakub 

Kruczek w pchnięciu kulą (10,80 m), Igor Ostrowski 

w rzucie oszczepem (38,97 m). 

Srebrne: Fabian Matuszewski w biegu na 100 m (12,32 

sek.), Justyna Tomaszewska w pchnięciu kulą (8,54 m), 

Kinga Wrzesińska w rzucie dyskiem (18,89 m), Patrycja 

Rafalska w rzucie oszczepem (18,47m). 

Brązowe: Marta Miedzianowska w biegu na 100 m (15,25 

sek.), Krzysztof Rosiński w pchnięciu kulą (10,06 m). 

Zespołowo dziewczęta zajęły I miejsce (96 pkt.), a chłopcy 

II miejsce (98 pkt.). 

Do zawodów uczniów przygotowali nauczyciele wychowa-

nia fizycznego z Gimnazjum w Grucie: Mariusz Kurkus, 

Aleksander Zadykowicz i Joanna Sokołowska. 


