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PEREGRYNACJA WIZERUNKU MATKI
BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
„Maryjo, prowadź nas drogą wiary”
Nawiedzenie Obrazu Najświętszej Marii Panny w naszej
parafii rozpoczęło się w sobotę 25 maja w parafii p.w. Św.
Jakuba Apostoła w Dąbrówce Królewskiej.

Następnego dnia Obraz powitany został w Grucie. Uroczystą mszę świętą w parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny celebrował ksiądz biskup Józef Szamocki.
27 maja Wizerunek Matki Bożej nawiedził Słup, parafia
św. Anny.
Pierwszego czerwca Obraz Najświętszej Marii Panny powitano w Okoninie, w parafii Świętych Kosmy i Damiana.
We wszystkich kościołach peregrynację poprzedzały Misje
Nawiedzenia.
W Grucie złożyły się nie: misyjny rachunek sumienia,
oczyszczanie pamięci, uroczystości małżeńskie (z odnowieniem
ślubów), dzień modlitwy za ludzi chorych i w podeszłym wieku, uroczystości rodzinne połączone z błogosławieństwem.
Misje to także spowiedź.
Podkreślić należy szerokie uczestnictwo wiernych w modlitwach. Słowa uznania należą się mieszkańcom i księżom za
ogromne zaangażowanie, za odświętnie przygotowane kościoły, dekorowanie ulic i dróg w miejscowościach Nawiedzenia
oraz tych, przez które przewożony był Obraz Matki Bożej.

Ukazuje się od 1991

Obraz i 28 lat kapłaństwa
Ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski stwierdził, że zadziałał
Duch Święty. W dniu peregrynacji Obrazu Matki Bożej w gruckiej parafii (26 maja) nasz proboszcz obchodził 28 lat posługi
bożej. Szczególne jest także i to, iż data ta, to także Dzień Matki.
Święcenia otrzymał w Pelplinie, dokonał tego biskup Marian
Przykucki. Tu też kapłan ukończył seminarium duchowne.
Najpierw
pełnił
posługę
bożą w Pelplinie,
następnie w Kościerzynie, Grudziądzu, Chełmży.
Pierwsze
probostwo przypadło w miejscowości Orzechowo. Od 28 sierpnia 2001 roku jest duszpasterzem w Grucie.
– Przyznam, że w żadnej parafii nie spotkałem tylu dobrych
ludzi, co tu – podkreśla, gdy rozmawiamy w domu parafialnym. –
Odczuwa wielki szacunek ze strony wiernych dla kapłana. Jestem
przekonany, że jest to owoc wieloletniej pracy i modlitwy mojego
zacnego poprzednika świętej pamięci księdza Jana Skwiercza.
Proboszcz Henryk Szczodrowski pochodzi z Tczewa.
Z lat służby Bogu zapamiętał wiele szczególnych chwil, ale
do najważniejszej należy ta, kiedy to będąc w Rzymie, a konkretnie w Watykanie, w bazylice świętego Piotra podczas audiencji u
Jana Pawła II.
– Stałem tuż przy barierce. Papież szedł wolno, przyglądał się
wiernym, błogosławił – wspomina. – I nagle, gdy znalazł się obok
mnie, zatrzymał się i dotknął mojej ręki, pobłogosławił mnie.
Taką chwilę, tak podniosły moment pamięta się niemal każdego
dnia i na pewno do końca życia.
Tekst/foto: S. Raginiak

Pieśni Maryjne, pieśni piękne
W
Zespole
Szkół w Grucie
14 czerwca odbył
się
,,Konkurs
Pieśni Maryjnej”
zorganizowany
przez
Joannę
Witkowską. Do
konkursu zgłosiło
się 14 uczestników ze szkół w Plemiętach, Nicwałdzie, Słupie, Dąbrówce Królewskiej, Łasinie i Grucie. Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6 i klasy gimnazjalne.
W kategorii klas 1-3 miejsca zdobyły:
1.Kaja Bonas –Dąbrówka Królewska
2.Aleksandra Cylka –Plemięta
3.Natalia Arendt – Nicwałd
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała: Wiktoria Pieniek
(Gruta)

Tekst/foto: RAS
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Klasy 4-6 miejsca:
1.Wiktoria Lewandowska – Plemięta
2.Sonia Szytniewska - Gruta
3.Wiktoria Iterman - Słup
Wyróżnienia: Beata Szkoła (Plemięta)
W kategorii klas gimnazjalnych miejsca zajęły:
1.Patrycja Ciernicka - Łasin
2.Kamila Kurkus – Gruta
3.Kamila Kaczmarek – Gruta
Wyróżnienie: Dorota Zielińska (Łasin)
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni ciekawymi książkami. Pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy pamiątkowe za udział oraz nagrody pocieszenia. Nagrody wręczały – Halina Kowalkowska, wójt naszej gminy i Iwona
Węcławska, wicedyrektor ZS.
Tekst: (r)/foto: JW

II Bieg pod Górę w Dąbrówce Królewskiej

W samych superlatywach o sobotniej imprezie sportowej wyraził się jej zwycięzca Grzegorz Dorszyński z Człuchowa. Chwalił organizatorów pod każdym względem.
– Świetnie oznakowana trasa, nie można było się zgubić. Jest
to bardzo ważne dla biegnącego, szczególnie wtedy, gdy zmęczenie daje znać o sobie – powiedział. Grzegorz przebiegł ponad 10
kilometrów w czasie 38 minut 15 sekund, co dało średnią 15,68
km na godzinę. Zapytany czy miał pomysł na bieg, odpowiedział:
– Wiedziałem, że muszę mocno rozpocząć.
Dorszyński ma 30 lat, jest nauczycielem wychowania fizycznego w gimnazjum w Rychnowy. W wieku 19 lat osiągnął duży
sukces, w 2002 roku w Innsbrucku w mistrzostwach świata juniorów w biegach górskich zdobył II miejsce. Później doznał kontuzji, musiał pauzować. Ale obecnie znowu jest w znakomitej formie. Przyznał, że dziś najbardziej obawiał się Arkadiusza Piroga
ze Sztumu (notabene zajął II lokatę. Trzeci na mecie był Michał
Derdowski z miejscowości Mirtoki). W tym miejscu wypada dodać, że z naszej gminy najlepszym zawodnikiem był Andrzej
Miąsko z Salna (zajął bardzo dobre 14 miejsce).
G. Dorszyński oprócz pucharu i nagrody pieniężnej otrzymał
też niecodzienny prezent od firmy „Franklin Aircraft Engines" z
Grudziądza – lot nad gminą Gruta.
Organizatorom sprzyjało wszystko, z aurą włącznie. I chociaż
był to dopiero drugi bieg w naszej gminie, przygotowano się do

niego znakomicie. Zasługa to przede wszystkim pomysłodawcy
tej sportowej imprezy sołtysa Dąbrówki Królewskiej Andrzeja
Mathiaka i jego syna Rafała. To ci dwaj mężczyźni wpadli na
pomysł biegu i z premedytacją go realizują.
Pan Andrzej podkreślił w rozmowie, że ma duże wsparcie nie
tylko od wójt Haliny Kowalkowskiej, ale także niemal całej społeczności, którą jako sołtys reprezentuje. Pomysłodawca chwalił
nie tylko członków sołectwa, także innych mieszkańców, nauczycieli oraz Radę Rodziców z Mariuszem Kanią na czele).
Zawodnicy wystartowali punktualnie o godz. 10. Honorowy
strzał oddała wójt Halina Kowalkowska, która wcześniej powitała
sportowców i kibicującą publiczność.
– Życzę wszystkim jak najlepszego, najszybszego biegu. Jestem dumna z faktu, że odbywa się on w naszej gminie – mówiła.
– To sportowe wydarzenie promuje nie tylko Dąbrówkę Królewską, ale całą naszą grucką ziemię. Ilość startujących z pobliskich i
dalszych miejscowości świadczy o tym, że Bieg pod Górkę ma
już swoją renomę.
W zmaganiach po drogach polnych i leśnych brały udział również panie, wymieńmy trzy najlepsze: Kamila Grzonka
(Chojnice), Barbara Baczek-Motyła (Rumia) i Grażyna Jaszczerska (Grudziądz). Najstarszym uczestnikiem był Roman Janik,
najmłodszym Jakub Cichorek (obaj z Kwidzyna).
Wymieńmy organizatorów: Sołectwo i Szkoła Podstawowa z
Dąbrówki Królewskiej oraz Urząd Gminy w Grucie. Partnerzy:
Drużyny Harcerskie „Niedościgli” i „Impuls” z Dąbrówki Królewskiej, OSP Salno, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jamy. Spon-

sorzy: Firma Inpak Kazimierz Giemza, „KOWAL” Marek Gospodarewicz, Pacht Rolno Handlowa Sp. Z o.o., Biedronka,
KOSBUD System Ociepleń.
Spikerem Biegu był Ryszard Mazerski ze Sztumu (ojciec
ubiegłorocznego zwycięzcy!).
Muzycznie uatrakcyjnił sobotnie wydarzenie zespół NOWA
GENERACJA działający przy Gminnym Centrum Kultury w
Grucie. Dobre nagłośnienie to zasługa Jana Szlasa.
Ciasto, kawę, kiełbaski, grochówkę serwowały panie z Dąbrówki Królewskiej. Natomiast nauczyciele zorganizowali szereg
zabaw dla dzieci, które miały jeszcze szereg innych atrakcji.
Rafał Mathiak prosił, aby podziękować Damianowi i Rafałowi
Smoczyńskim, którzy przygotowali trasę.
Na koniec chcę bardzo serdecznie podziękować Arielowi
Mathiakowi, który wiózł mnie na swoim quadzie (dzień wcześniej
dla poznania trasy i w dniu biegu). Wykonane przeze mnie zdjęcia
to również jego zasługa.
Tekst/foto: S. Raginiak

Matkom pogoda nie straszna!
Przednia była zabawa w Dniu Matki zorganizowanego przez
Gminne Centrum Kultury i sołectwo z Gruty. Mimo że pogoda
była nie najlepsza na zaproszenie organizatorów odpowiedziało
sporo mam. I na pewno nie pożałowały! Program artystyczny
przygotowany przez GCK mógł zadowolić najbardziej wybrednych. Wszystko świetnie poprowadziła dyrektor Hanna
Szumotalska.
Artystyczne „trzęsienie placu” zaczęło się od brawurowego
tańca najmłodszych – dzieci z zespołów Motyle i Motylki (od
kilku tygodni zajęcia z nimi prowadzi instruktorka Barbara
Głos Gruty
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Polak). Mali tancerze ze swoimi pląsami tak przypadli wszystkim
do gustu, że niemal natychmiast zerwały się gromkie brawa.
Warto podkreślić, że w kolejnym występie Motyle i Motylki
porwały do tańca starszych (w tym panią wójt Halinę Kowalkowską, która radziła sobie znakomicie!). Oklaski należą się również
wszystkim dorosłym, którzy wbiegli na plac. Brawo!
Po najmłodszych na scenie pojawił się zespół wokalny Złoty
Wiek, jak zawsze świetnie wykonali kilka piosenek, w tym „Moja
droga ja cię kocham”.
Między utworami panie z sołectwa częstowały przybyłych
świetnym ciastem, kawą i herbatą.
Teraz nadszedł czas na występy naszych młodzieżowych zespołów: TiM, PÓŁnaPÓŁ i Nowa Generacja. Każda z grup zaprezentował program w innym duchu, ale to zróżnicowanie artystyczne tylko uatrakcyjniło ich występ.

Niewątpliwe cieszy, że mimo „pieskiej” pogody ławki były
zapełnione. Zaproszone mamy, już po wszystkim, nie szczędziły
słów pochwały pod adresem organizatorów. Były mile zaskoczone skromnymi, ale oryginalnymi i ładnymi upominkami – odlewami gipsowymi (pokolorowanymi) z motywem serca i kwiatów, a
także podstawkami pod świece i ramkami, w które można włożyć
zdjęcie. Prace wykonała Magdalena Głowacka.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Dnia Matki. A mamusiom, które nie zważając na deszcz i
wiatr przybyły do GCK raz jeszcze składamy najlepsze życzenia.
I mówimy „do zobaczenia!”
Tekst/foto: RAS

Dzień Matki w WTZ
Chociaż Dzień Matki przypadał dopiero w niedziele, w
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie obchodzono go kilka
dni wcześniej, ponieważ za kilka dni uczestnicy i opiekunowie
wyjeżdżali na wycieczkę na Wybrzeże.
Życzenia zaproszonym mamom złożyła kierownik Sylwia
Jaszewska. Po części oficjalnej zespół „Sonata” wykonał kilka
piosenek, czytano też wiersze o matce. Zanim zaproszonym mamom wręczono misternie wykonane bukiety sztucznych kwiatów
(„dzieło” uczestników Warsztatów) raz jeszcze wystąpiła
„Sonata”. Jedna pani i trzech panów, przy odtwarzanym z płyty
utworze zespołu Queen, popisali się pląsami w iście kabaretowym
stylu, co wzbudziło ogólną wesołość.

Na przystrojonych bzem stołach na wszystkich czekało ciasto,
słodycze, kawa i napoje. Zaproszone mamy były pod wrażeniem
przygotowanej dla nich uroczystości.
Tekst/foto: eres

Dzień Matki i „Za rzeką czasu”

W szkole w Słupie odbyło się spotkanie z mamami z okazji
zbliżającego się ich święta. Prawie czterdzieści pań obejrzało
przygotowany przez uczniów ciekawy program artystyczny. Była
też wspólna kawa i ciasto. Uroczystość zorganizowali nauczyciele, kupili nawet z tej okazji piękny i smaczny tort.
Po przedstawieniu, życzeniach i rozmowach dyrektor Hanna
Pęksa zaprosiła mamy i oczywiście uczniów na spotkanie z Kazimierzem Trybulskim, autorem książki „Za rzeką czasu”, której
średniowieczna akcja toczy się właśnie w Słupie i okolicy. Literata powitano specjalnie upieczonym chlebem.
Po niedawnej promocji powieści w GCK przyszedł czas na
Słup. K. Trybulski ciekawie i barwnie opowiadał o opisanej historii, przybliżył rodzicom i dzieciom realia tamtej epoki.
Było sporo pytań do autora. Szczególnie jedno warte jest podkreślenia, brzmiało ono: dlaczego akurat Słup? Pan Kazimierz
lekko się uśmiechnął i oświadczył: – Kiedy wybierałem miejsce
akcji pomyślałem właśnie o tej wsi, o tej gminie. Prawdopodobnie
dlatego, że od lat znam waszą panią wójt Halinę Kowalkowską i
uznałem, że warto, aby tę wieloletnią znajomości przypieczętować książką o tej ziemi.
K. Trybulski zdradził wszem i wobec, że obecnie pracuje nad
kolejną powieścią, ale już nie historyczną.
Gdy po spotkaniu zapytałem go o refleksje ze spotkania odpowiedział, że jest zadowolony. – Bardzo chciałem być w Słupie, to
jakby oczywiste.
Po spotkaniu autor podpisywał sprzedane egzemplarze.
Teks/foto: RAS

FOTOGRAFIE DOMOWICZA
– Zdjęcie, które najbardziej mi się podoba? – sekretarz Jarosław Poznański zastanawia się przez chwilę i prowadzi mnie do
fotografii grudziądzkich spichlerzy. – To najbardziej przypadło
mi do gustu. Generalnie jestem pod wrażeniem wszystkich zaprezentowanych prac.
Lesław Domowicz, o którym szerzej pisaliśmy w marcu na
łamach „Głosu Gruty” przedstawił we wtorek 21 maja w Gminnym Centrum Kultury 18 prac w technice polaryzacyjnej
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MAMY ORLIKA!

(częściowe lub całkowite odwrócenia obrazu negatywowego na
pozytywowy), na których zobaczyć można było m.in.: pałac w
Mełnie, zabytkową kuźnię w Salnie, kościoły z naszej gminy.
Było też kilka motywów grudziądzkich.
– Prace są nietuzinkowe i chociaż pozbawione szerokiej gamy
kolorów, to jednak w pełni akceptuję tę technikę. Takie spojrzenie
artysty na świat sprawia, że i ja zobaczyłem coś nowego w tym,
co znam – dzieli się refleksją Stanisław Korzeń, który przyjechał
z małżonką z Grudziądza.
Z kolei nastoletnia Karina Chyła, której towarzyszył tata Karol, dość długo zatrzymywała się przy każdym obrazie. Specyficzne ujęcia i technika wykonania zrobiły na niej spore wrażenie.
Przy okazji zdradziła, że od kilku lat robi zdjęcia, a w ubiegłym
roku w Kiełpinach (wielkopolskie) zdobyła I miejsce w konkursie
fotograficznym.
Obecny na wystawie pracownik grudziądzkiego muzeum Mariusz Żebrowski, który znany jest w mieście jako autor programów telewizyjnych „Fortyfikacje Grudziądza”, pogratulował L.
Domowiczowi znakomitych, nietuzinkowych ujęć, nowego artystycznego spojrzenia nie tylko na architekturę. – Dobry fotografik
potrafi w każdej rzeczy dostrzec coś kunsztownego, a tym samym
pokazuje innym coś odkrywczego, poszerza estetyczne przeżycia
odbiorcy – powiedział.
Wystawa, którą otworzyła dyrektor GCK Hanna Szumotalska
(kilka słów powiedział również autor), była niewątpliwie sporym
wydarzeniem kulturalnym.
Jarosław Poznański w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej
podziękował fotografikowi za wystawę. Wyraził też nadzieję, że
Lesław Domowicz przez swą sztukę (i współpracę z urzędem)
promował będzie gminę.
Mieszkający w Pokrzywnie artysta (przy całej jego zauważalnej skromności), nie krył, iż jest usatysfakcjonowany obecnością
wielu gości, docenił też wysiłek pracowników Centrum włożony
w przygotowanie ekspozycji.
Odbierając kwiaty anturium (ufundowane przez urząd i GCK)
obiecał, że kolejna wystawa będzie stricte związana z ziemią
grucką.

Zespół Szkół w Grucie od 4 czerwca 2013 roku ma swojego
Orlika. Jego powstanie wiąże się z realizacją ogólnopolskiego
rządowo-samorządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012".
Otwarcie obiektu miało wyjątkowy charakter.
Oprócz przedstawicieli naszych władz, z wójt Haliną Kowalkowską na czele, w uroczystości uczestniczyli poseł Janusz Dzięcioł, Krzysztof Pokora – kierownik Delegatury Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, obecny był również przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Na
otwarciu obiektu nie zabrakło naszego proboszcza księdza Henryka Szczodrowskiego, który poświęcił Orlika i wikarego Arkadiusza Relidzińskiego. Byli też radni gminy, sołtys, nauczyciele i
oczywiście uczniowie.

Uroczystość prowadził polonista Krzysztof Ficek. Uczniowie
Kamila Kurkus i Michał Pyszora przedstawili krótką historię
szkoły, a następnie dokonano przecięcia wstęgi. Po tej historycznej chwili wikary A. Relidziński wykonał pierwszy rzut piłką do
kosza.

Był czas na występ zespołu TiM, rozegrano też krótkie mecze.
Dyrektor Zespołu Szkół Marzena Samborska (notabene autorka zamieszczonych zdjęć) podziękowała wójt H. Kowalkowskiej
oraz samorządowi za piękny obiekt. Uczniowie wręczyli wójt
bukiet kwiatów.
(r)
Z sołtysami o ważnych sprawach

Tekst/foto: RAS
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Prawie trzy godziny w Gminnym Centrum Kultury trwało
spotkanie wójt Haliny Kowalkowskiej i Tadeusza Szczepanka,
kierownika ZGKiM z sołtysami gminnych wsi. Zebranie zaczęło
się dość nietypowo, ponieważ wójt zabierając głos jako pierwsza
powiedziała, że chciałaby, aby to przedstawiciele wsi rozpoczęli
dyskusję, powiedzieli o tym, co ich boli, a co cieszy w wykonywaniu ich codziennych sołeckich obowiązków.
Jednak zanim to się stało wójt H. Kowalkowska podziękowała
obecnemu na sali Zygmuntowi Gospodarewiczowi z Salna za
wieloletnie sprawowanie funkcji sołtysa. Podkreśliła dobrą współpracę z panem Zygmuntem i – zanim wręczyła kwiaty i upominek
– poprosiła, aby pozostał do końca na spotkaniu. Były też kwiaty
od koleżanek i kolegów, a od Ewy Schmidt dodatkowo oryginalny prezent – miniaturowa Kolumna Zygmunta.

Podczas zebrania głos zabrali wszyscy sołtysi, informując
wójt o swoich bieżących sprawach, były słowa podziękowania: H.
Zalewski Mełno-Cukrownie za sfinalizowanie dostawy wody do
dwóch budynków kolejowych, a Artur Błędowski z Kitnowa, w
imieniu mieszkańców i własnym, za kolejny odcinek drogi asfaltowej. Dodał on, że przez poprzednie 20 lat władza jakby zapominała o tej wsi.
Oczywiście pojawiły się też inne sprawy, które chwilami
wzbudzały trochę emocji, jak chociażby kwestie związane z dziurami w nawierzchniach niektórych dróg, wykaszaniem traw, bezpańskich psów, problemów z zawilgoceniem części piwnicznej
świetlicy w Salnie. Wójt pytano też o zakup drzewek dla sołectw.
Wójt i kierownik ZGKiM udzielali konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi.
– Nie wszystkie, szczególnie większe problemy można rozwiązać z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc – podkreślała wójt.
– Jednak żadnej sprawy nigdy nie lekceważę, każdą interesuję się
na bieżąco. Jednakże trudno w ciągu dwóch-trzech lat postawić na
nogach to, co przez lata stawiane było na głowie.
Reasumując: kolejne spotkanie naszych władz samorządowych z sołtysami niewątpliwie wyjaśniło wiele spraw. Jednoznacznie też jedno udowodniło, że taka wspólna rozmowa tworzy
lepszą perspektywę do dalszej współpracy.
Czwartkowe spotkanie (13 czerwca) zakończyła Hanna
Szumotalska, dyrektor GCK, która poinformowała gości o planowanych letnich zajęciach z dziećmi w poszczególnych wsiach.
Wspomniała również o zbliżających się Dniach Gruty i Dożynkach Gminnych.
Tekst/foto: RAS

VII Konkurs Wiedzy

Z kim Fryderyk i Mikołaj z Kitnowa współtworzyli Towarzystwo Jaszczurcze? Między jakimi miejscowościami rzeka Osa
stanowi granicę? Jakie sołectwa otaczają Grutę? To tylko niektóre
pytania z szesnastu, na które musieli odpowiedzieć uczniowie
szkół podstawowych podczas VII Gminnego Konkursu Wiedzy o
Historii, Zabytkach i Przyrodzie Gminy Gruta.
Druga część rywalizacji to różne formy wypowiedzi (wywiad,
opowieść) o ludziach lub miejscach związanych z naszą ziemią.
Dwuosobowe zespoły przygotowały bardzo ciekawe informacje.
Duet z Dąbrówki Królewskiej opowiadał o historii kościoła w tej
miejscowości, przedstawiciele szkoły z Gruty przeprowadzili
wywiad z proboszczem Henrykiem Szczodrowskim o jego zmarłym poprzedniku księdzu Janie Skwierczu, a reprezentanci Nicwałdu zainteresowali się dawnym Pokrzywnem (w tym ubiorami
dziewcząt i chłopców).
Konkurs nie należał do łatwych, ale uczniowie byli dobrze
przygotowani (mieli kilka tygodni na zapoznanie się z materiałami wskazanymi przez pedagogów).
Kilkugodzinny sprawdzian wiedzy miał miejsce we wtorek w
szkole w Słupie. Jego organizacją i przygotowaniem pytań zajęła
się nauczycielka Anna Kurzyńska.
Uczniów powitała dyrektor Hanna Pęksa, która życzyła im jak
najlepszej lokaty. Jury, w którym zasiadali Joanna Różańska,
Sylwia Krajniewska, Barbara Fiszer, Wioletta Pacuszka, Zofia
Kwiatkowska, Dorota Kruszczyńska i niżej podpisany po sprawdzeniu testów i wysłuchaniu prezentacji przyznało następujące
miejsca:
1 – SP Gruta (Patrycja Kikulska i Jan Giemza), 2 – Słup
(Dominika Zych i Weronika Kurzyńska), 3 – Boguszewo (Izabela
Sułkowska i Julia Maciejewska), 4 – Dąbrówka Królewska
(Jagoda Matuszewska i Sebastian Kania), 5 – Plemięta (Marcelina
Witos i Bartłomiej Kurnik), 6 – Nicwałd (Marta Guz i Martyna
Korzeń).
Tekst/foto:RAS

Zebranie w Boguszewie – wyniki konsultacji

Od kwietnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna im.
Wiktora Kulerskiego w Grucie uczestniczy w ogólnopolskim
programie rozwoju tych placówek. Jednym z jego elementów jest
współpraca z Fundacją Civis Polonus z Warszawy, którą w tym
wypadku reprezentuje koordynator, socjolog Miłosz Ukleja.
– Fundacja postawiła sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w
życiu publicznym, gminy, wsi. Dobre państwo jest wspólnotą
otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli – powiedział między innymi 3 kwietnia ub. r. M. Ukleja, który tego dnia
spotkał się z kierownikiem biblioteki Elżbietą PolakowskąLesińską, a także z wójt Haliną Kowalkowską. – W naszym projekcie uczestniczą 22 placówki z różnych stron kraju.
Kwietniowe spotkanie rozpoczęło cykl konsultacji z mieszkańcami przeprowadzany przez bibliotekę w porozumieniu z
Gminą Gruta. Wymieńmy kilka najważniejszych punktów związanych z Projektem „Biblioteka, jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”: 1) wybór tematu przez bibliotekarza i władze
gminy, 2) zebranie i udostępnienie informacji (danych, artykułów,
dokumentów), których poznanie pozwoli mieszkańcom na sprecyzowanie własnej opinii, 3) zaproszenie mieszkańców do udziału w

Głos Gruty
-5-

konsultacjach, 4) przeprowadzenie dyskusji w siedzibie biblioteki
oraz na e-platformie, 5) sporządzenie wraz z mieszkańcami lub
urzędnikami krótkiego sprawozdania z konsultacji.
Pierwszy temat konsultacji wspólnie ustalony przez Wójt
Halinę Kowalkowską reprezentującą Gminę Gruta , Elżbietę Polakowską –Lesińską – Biblioteka i Miłosza Ukleję z Fundacji Civis
Polonus budowy elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy.
Wybór nie był przypadkowy. Sprawą wiatraków interesuje się
wielu mieszkańców.
Badanie przeprowadzono na podstawie anonimowej ankiety
dotyczącej Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gruta
dla miejscowości Boguszewo, Kitnowo i Słup – rozdano 250,
oddanych zostało 121. Zdaniem M. Uklei sondaż spełnił swoje
zadanie.
– Jak na tej wielkości gminę wypełniło druk sporo osób –
stwierdził socjolog podczas środowego spotkania (29 maja) w
Boguszewie. Zaznaczył również, że reprezentowana przez niego
Fundacja zajmuje się jedynie badaniami, a nie techniczną stroną
budowy tzw. farm wiatrowych.
Socjolog dokładnie omówił wyniki ankiety, z której jednoznacznie wynika, że nasze społeczeństwo jest przeciwne budowie
wiatraków.
Oto kilka danych z ankiety. Pytanie pierwsze, jaki jest stosunek pani/pana do energii wiatrowej? Odpowiedź: 40% zdecydowanie na nie, 12% respondentów jest raczej przeciwna, niezdecydowani to 23%. Pytanie drugie, jaki jest pani/pana stosunek do
budowy wiatraków w Gminie Gruta? Odpowiedź: 60% na nie,
raczej przeciw 9%. Kolejne, jaka powinna być odległość farmy
wiatraków od najbliższego gospodarstwa domowego? Odpowiedź: 61% uważa, że przynajmniej 2 km.
Pytań było więcej, ale przytoczone wyżej odpowiedzi już
świadczą o jednym, że elektrownie wiatrakowe nie uzyskują społecznej akceptacji.
Żeby lepiej przyjrzeć się sprawie i dokładniej poinformować
społeczeństwo o ankiecie, właśnie w Boguszewie zaproszono
mieszkańców na zebranie. Dyskusja trwała ponad godzinę. Wypowiedziom uważnie przysłuchiwała się wójt Halina Kowalkowska.
– Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta zostało uchwalone, jednak co
do konkretnych ustaleń ewentualnej budowy wiatraków sprawa
jest nadal otwarta. Jesteśmy dopiero w początkowej fazie tego
tematu – powiedziała wójt H. Kowalkowska. – Tu i ówdzie mówi
się o mnie, że jestem przeciwna wznoszeniu farm wiatrakowych.
To nie tak, proszę państwa. Dla mnie najważniejsze jest to, co
mówią mieszkańcy, z ich opiniami muszę liczyć się przede
wszystkim. I to robię. Korzystając, że jestem w Boguszewie powiem państwu, że cieszy mnie wasza obecność. Zawsze i w każdym miejscu mówię do mieszkańców, żeby interesowali się życiem gminy, jej sprawami, bo przecież one dotyczą każdego z nas.
Proszę państwa, musimy budować społeczeństwo obywatelskie,
brać w swoje ręce sprawy wsi. Innej drogi nie ma.
Wójt wsłuchując się w dyskusję, wielokrotnie wyjaśniała niektóre aspekty związane z ewentualną budową wiatraków. Wspomniała o dyskusji senackiej, w której brała udział. Podkreśliła, że
nawet tam nie było jednoznacznych opinii, co do elektrowni wiatrowych.
Radny Krzysztof Brochocki, sołtys Jadwiga Wasiuta (oboje z
Boguszewa) oraz sołtys Kitnowa Artur Błędowski niejednokrotnie wspominali w dyskusji o szkodliwości działających wiatraków
(hałas, niszczenie krajobrazu, niezdrowe fale dla organizmów,
migotanie światła, zły wpływ na zwierzęta, ziemia w ich obrębie
traci na wartości).
– Wszystko wskazuje na to, że na najbliższej sesji trzeba będzie anulować niektóre uchwały podjęte w tej kwestii – ponownie
zabrała głos wójt H. Kowalkowska. – Wspólnie z radnymi musimy przedyskutować wiele spraw w tym temacie. Obejmując stanowisko wójta zastałam gminę z wieloma nierozwiązanymi problemami albo rozwiązanymi źle. Naprawiam, co mogę. Potrzebuję czasu, i to nie tylko w kwestii wiatraków, żeby jeszcze szereg
spraw postawić na nogi.

Spotkanie w Boguszewie było ważne i potrzebne, zarówno dla
mieszkańców, pomysłodawców ankiety jak i wójt.
Projekt „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” okazał się bardzo trafiony i będzie kontynuowany w najbliższych miesiącach przez Bibliotekę.
Tekst/foto: RAS

Weekend nad Osą - pieszo, rowerem i kajakiem

Projekt dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ponad 60 osób stawiło się 8 czerwca na starcie, by wspólnie
spędzić kilka godzin w malowniczym terenie nad Osą. Plenerowa
impreza przygotowana była na piątkę. Mocno interesowała się nią
wójt Halina Kowalkowska, która jako pierwszych odwiedziła
kajakarzy na moście w Dąbrówce Królewskiej, później przywitała
zwolenników nordic walking, a dalej rowerzystów, którzy akurat
posilali się w Salnie (poczęstunek przygotowały panie ze Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Salno).
Ogłoszony został konkurs fotograficzny, który został rozstrzygnięty w dniu 11.06.br.
Kwestiami informacyjnymi, prezentacją wizualną
trasy
(pokaz multimedialny) zajmował się Tomasz Piwowarski, przy
technicznej pomocy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej
im. W. Kulerskiego w Grucie.
Daniel Żurawski, pracownik biblioteki publicznej w Grucie,
zajmował się komputerowym zgrywaniem zdjęć, pomagał też jury
konkursu w opracowaniu albumu zdjęć.
Sobotnie przedsięwzięcie wspierał również Henryk Mroziński, sołtys Salna. Obsługa techniczna i opieka to:
nordic walking – Monika Wróbel i instruktor Piotr Mroziński
(PTTK Grudziądz), kajaki – Edward Kaliński i pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie, (kajaki
udostępnił MORiW Grudziądz), rowery– komandor Mariusz Kurkus (w czasie postojów opowiadał o ciekawych miejscach, które
odwiedzaliśmy: park Annowo, obelisk Mełno, park Mełno ZZD,
cmentarz wojenny Mełno ZZD, postój przy kościele w Grucie),
opieka techniczna – Bartek Zadykowicz, Zabezpieczenie medyczne OSP Leon Kaszuba, Celestyna Cichocka.
(r)

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami
– Przedszkolakom
Najważniejsze jest sprawianie radości innym,
to najlepsze co można zrobić na tym świecie.
(Phil Bosmans)

3 czerwca w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie na malców
i personel czekała wielka niespodzianka! Z okazji Dnia Dziecka
właściciel Ośrodka Opieki nad Zwierzętami oraz myśliwy Koła
Łowieckiego „Sokół” Artur Zielaskowski wraz z kolegami z koła
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Krzysztofem Kopczyńskim i Sławomirem Chyłą zaskoczyli dzieci
nie tylko swoim niespodziewanym pojawieniem się, ale także pięknymi prezentami. Pan Artur zafundował przedszkolakom trampolinę na plac zabaw, kino domowe z monitorem telewizyjnym, piłki
do gry nożnej oraz zestaw bajek na płytach DVD!
Pedagodzy oraz dzieci
są wdzięczne za tak miłą i
wspaniałą niespodziankę.
W podzięce maluchy przekazały sponsorowi karmę
dla zwierząt, którymi się
opiekuje (było tego kilka
dużych worków).
Przedszkolaki i Beata
Chyła zapewnili darczyńcę, że będą dalej rozwijać współpracę z
Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie oraz Kołem Łowieckim „Sokół” z Grudziądza.

(r) Foto: S.CH.

Dzień Dziecka w Annowie

szy dla dzieci, krzyżówka, recytacja i rysunek), wywołał wiele
emocji u uczniów z klas 1-3.
Po prawie trzygodzinnych zmaganiach jury wyłoniło zwycięzców, rywalizowano w zespołach trzyosobowych. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ze Słupa (opiekun Barbara Bratko), II –
Plemięta (Anna Kręcisz), III – Boguszewo (Aldona Szczapińska),
IV – Gruta (Hanna Dziubkowska), V – Nicwałd (Aleksandra
Materka) i miejsce VI – SP Dąbrówka Królewska (Grażyna
Jabłońska).
Podczas przerw
dzieci częstowane były słodyczami i napojami, wspólnie
z Barbarą Bratko (grającej na
gitarze i śpiewającej) mogli
też popisać się
wokalnymi
zdolnościami na przyszkolnym trawniku. Jednym słowem – było
pięknie!
Skład jury: Hanna Szumotalska, Elżbieta PolakowskaLesińska, Anna Fabrykiewicz i niżej podpisany.
Wszystko znakomicie przygotowały: Aldona Szczapińska,
Izabela Ostrowska i Elżbieta Polakowska-Lesińska.
Konkurs otworzyły i kilka słów powiedziały: dyrektor GCK
Hanna Szumotalska i dyrektor szkoły Hanna Pęksa.
Fundatorzy nagród: Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna.
Lista uczestników: BOGUSZEWO: ALINA RAFALSKA,
OLIWIA CHOJNOWSKA, AGATA SZMEICHEL. DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA: OLIWIA BEMBENEK, PATRYCJA WOJTASZEWSKA, KORNELIA LEWANDOWSKA. GRUTA: KATARZYNA KUFEL, NIKODEM WORYTKO, MARTA SAMBORSKA. NICWAŁD: KLAUDIA KALICKA, MAŁGORZATA
DZIEWICKA, JAKUB PRAHL. PLEMIĘTA: SZYMON WALTER, KINGA ABRAMEK, JOWITA WITKOWSKA. SŁUP:
OLIWIA JARANOWSKA, JANUSZ MAZUR, PAULINA JARANOWSKA.
Tekst/foto: RAS

DBAJĄ O ZWIERZĘTA,
POJECHALI DO WARSZAWY!

Sołectwo Annowa przygotowało szereg atrakcji dla najmłodszych z okazji ich niedawnego święta. Plenerowa impreza miała
miejsce w minioną sobotę. Nauczycielki Aleksandra Materka i
Barbara Drewnicz, co rusz zaskakiwały dzieci konkursami i zabawą. Za każde zmagania przyznawane były nagrody.
– Około pięćdziesiąt dzieci powitaliśmy w parku przy pałacu,
każde otrzymało przygotowaną przez sołectwo paczuszkę – mówi
sołtys Krzysztof Chociaj. – Nie zapomnieliśmy o dorosłych, oni
podobnie zresztą jak ich pociechy zaproszeni byli na kiełbaski.
Mamy upiekły znakomite ciasto, które można było skosztować.
Konkursy odbywały się przy świetnej muzyce z płyt. Nad całością
czuwała Aleksandra Materka. W imieniu własnym i sołectwa
dziękuję dzieciom i dorosłym za tak liczne przybycie.
(r) Foto: K. CH.

Konkurs gminny w Boguszewie
„Znamy i lubimy wiersze dla dzieci
Juliana Tuwima”

– To spory sukces i jeszcze większa satysfakcja – mówi Krzysztof Kopczyński z Koła Łowieckiego „Sokół”. – Na moje ręce wpłynął właśnie faks informujący, że nasza społeczność szkolnoprzedszkolna, z Boguszewa i Mełna, znalazła się w gronie laureatów siódmej ogólnopolskiej edycji programu „Ożywić pola”.
„W związku z sukcesem zapraszamy na tradycyjny tzw. Wielki
Finał Akcji Ożywić pola 2012/2013 – Rok kaczki, który odbędzie się
20 czerwca o godz. 13. w Warszawie w sali konferencyjnej MT
Polska, ul. Marsa 56”.
Program Finału: część oficjalna połączona z wręczeniem nagród
i wyróżnień dla szkół, uczniów, nauczycieli i myśliwychkoordynatorów, a następnie, po godz. 15 poczęstunek dla uczestników. Organizatorem jest Redakcja Miesięcznika „Łowiec Polski”.
Gratulujemy!
PS O finale w Warszawie napiszemy szerzej w lipcowym wydaniu „Głosu Gruty”.
RAS

UWAGA!
WYDZIERŻAW DZIAŁKĘ
Urząd Gminy w Grucie informuje, że istnieje możliwość
wydzierżawienia ogródków działkowych w miejscowości
Mełno – za boiskiem sportowym w kierunku Gruty.
Więcej informacji uzyskać można u Pana Henryka Zalewskiego, telefon 669152231 lub w Urzędzie Gminy w
Grucie, tel. 663916759.

Świetnie zorganizowano Konkurs Gminny o Julianie Tuwimie
i jego twórczości (obchodzimy Rok Poety) w Szkole Podstawowej w Boguszewie. Podzielony na kilka etapów (znajomość wier-
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Przewodnik i szaradziści
W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu w dniach 17-18 maja odbyły się IV Szaradziarskie Mistrzostwa Grudziądza. Patronat
honorowy nad imprezą objął Piotr Całbecki,
Marszałek
Województwa
KujawskoPomorskiego.
Goście z całego niemal kraju rozwiązywali
krzyżówki, diagramy i szarady. Niektóre zadania były związane z Grudziądzem, regionem i

Zmagania kolarzy odbyły się przy słonecznej pogodzie. Uczestnicy i organizatorzy imprezy bardzo często podkreślali gościnność
włodarza gminy Gruta.

województwem.
Na tym popularnym spotkaniu miłośników łamania sobie głowy nad jolkami, krzyżówkami, logogryfami i oczywiście szaradami był znaczący nasz akcent, wójt Halina Kowalkowska przekazała na ręce organizatorów 60 egzemplarzy przewodnika po naszej gminie.
(r)

Byli na Helu
W Y N I K I - KATEGORIA - Młodzik
1 KWIATKOWSKI Maciej UKS Sprint Grębocin
2 GOITOWSKI Krzysztof GKS Cartusia Kartuzy
3 BURCZAK Dawid LKK Warmia Biskupiec
4 BONDARCHUK Nikita Kaliningrad
5 KLIMKOWSKI Piotr UKS Sokół Wielkie Rychnowo
KATEGORIA - Młodziczka
1 KONOPKA Wiktoria BCM NOWATEX Ziemia Darłowska
2 BIELAWSKA Klaudia UKS Koźminianka Koźminek
3 SZYSZKA Julia UKS Orion Gm. Grudziądz
4 PRZYBYLAK Karolina KKS Gostyń
5 TRZEBIŃSKA Aleksandra UKS Koźminianka Koźminek
KATEGORIA - Juniorka młodsza
1 RÓŻYŃSKA Nikola ALKS STAL Grudziądz
2 PIKULIK Daria BCM NOWATEX Ziemia Darłowska
3 ZIĘBA Marta MKS Emdek Budopol Bydgoszcz
4 KACZMARCZYK Karolina ALKS STAL Grudziądz
5 RZĄCA Magdalena ALKS STAL Grudziądz

23 maja uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie
wraz z opiekunami, kilkoma rodzicami i osobami zaprzyjaźnionymi wyjechali na jednodniową wycieczkę na Hel. Wyjazd zorganizowała kierownik WTZ Sylwia Jaszewska.
Początkowo pogoda nie nastrajała optymistycznie, gdyż podczas podróży towarzyszył nam deszcz. Na szczęście z każdym
przejechanym kilometrem aura poprawiała się. Byliśmy w helskim fokarium, po obejrzeniu karmienia fok i treningu medycznego udaliśmy się na spacer do portu. Wreszcie pokazało się słońce !
Najważniejszym punktem wycieczki był spacer przez las na
cypel Półwyspu Helskiego, gdzie naszym oczom ukazało się
morze, które otaczało nas z trzech stron. Niezapomniane wrażenie! Zrobiliśmy tam sporo zdjęć. Kładką wybudowaną ponad
wydmami przeszliśmy wzdłuż brzegu morza do miasta. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zakupienia pamiątek znad morza
oraz zajadania się różnymi pysznościami.
Znad morza wracaliśmy zmęczeni, ale zadowoleni i ze śpiewam na ustach.
Tekst/foto. SW

WYŚCIGKOLARSKI
Kolarska Liga
Szlakiem Uczniowskich Klubów Sportowych
IV MEMORIAŁ ZDZISŁAWA ŻUCHOWSKIEGO
W wyścigu wzięło udział 254 zawodników z całej Polski. Puchary i nagrody wręczała wójt Halina Kowalkowska, Marian
Więckowski, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne oraz Aleksander Zadykowicz. Organizacja wyścigu została oceniona bardzo wysoko.

KATEGORIA - Junior młodszy
1 STANISZEWSKI Daniel KKS Ciechanów
2 SAJNOK Szymon GKS Cartusia Kartuzy
3 KORCZ Szymon UKS Jedynka Limaro Kórnik
4 ŁĄCZKIEWICZ Dawid UKS Koźminianka Koźminek
5 BANASZEK Alan BDC NOSiR N.D.Mazowiecki
KATEGORIA - Juniorka
1 DROZDEK Agata BCM Nowatex Ziemia Darłowska
2 PIETRZAK Łucja UKS Koźminianka Koźminek
3 DZIUBA Bogumiła BCM Nowatex Ziemia Darłowska
4 RADZICKA Natalia UKS Jedynka Limaro Kórnik
5 KOSMECKA Anna KS Romet Bydgoszcz
KATEGORIA - Junior
1 SOŁTYS Aleks LKS Baszta Golczewo
2 SOLIŃSKI Patryk GKK OPTY Grodzisk Mazowiecki
3 GÓRECKI Patryk KS Olimpic Piaseczno
4 SZELĄG Gracjan KK Tarnowia Tarnowo Podgórne
5 KARBOWY Marcin KK Tarnowia Tarnowo Podgórne
KATEGORIA - Kobiety Open
1 PAWŁOWSKA Katarzyna GSD KALISTO
2 KARDAS ALEKSANDRA ALKS „STAL- Ocetix-Iglotex”
Grudziądz
3 DROZDEK Agata BCM Nowatex Ziemia Darłowska
4 WASIUK Olga MAYDAY TEAM Start Lublin
5 ZIEMIŃSKA Małgorzata MKS Emdek-Budopol Bydgoszcz
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