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Nr 6               Czerwiec 2014      Ukazuje się od 1991 roku 

 XXXIII Sesja Rady Gminy 

 i absolutorium dla wójt 

29 maja odbyła się kolejna, XXXIII Sesja Rady Gminy 

Gruta.  

Jednym z punktów obrad było udzielenie wójt Halinie  

Kowalkowskiej absolutorium za wykonanie budżetu gminy 

Gruta za 2013 rok. 

Po zapoznaniu się radnych z opinią Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Bydgoszczy, a także po wysłuchaniu  

protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy radni udzielili Pani 

wójt absolutorium. 
Czwartkowe, kilkugodzinne obrady dotyczyły jeszcze między 

innymi: 

– przyjęcia protokołu z obrad poprzedniej sesji i informacji 

wójt o realizacji uchwał wówczas podjętych  

– sprawozdania wójt z wykonania uchwał Rady Gminy oraz 

wykonanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym 

– przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013” 

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Gminy głosowano 

nad następującymi uchwałami w sprawie: 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 

udzielenia wójt gminy absolutorium z wykonania budżetu  

za ub. r. (o czym wspomnieliśmy wyżej) 

dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w miejscowości Mełno (działka nr 127/4) 

Kolejne uchwały związane były z:  

piąta – z przystąpieniem do tworzenia i realizacji Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra  

Culmensii – Rozwój przez Tradycję” na lata 2014-2020 

szósta – dotyczyła uczestnictwa gminy Gruta w Zintegrowa-

nych Inwestycjach Terytorialnych w ramach ZIT Grudziądza (ten 

projekt uchwały chwilowo został przesunięty w czasie, gdyż  

– jak wyjaśnił radnym sekretarz UG Jarosław Poznański  

– prezydenci trzech miast (w tym Grudziądza) zamierzający  

uczestniczyć w ZIT wnieśli uwagi do projektu      

siódma – to sprawa ustalenia regulaminu określającego zasady  

i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Gruta  

ósma – w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji  

i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w Grucie (projekt uchwały nie znalazł uznania w oczach  

większości radnych) 

dziewiąta – w kwestii określenia szczegółowego sposobu  

konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami w art. 3 ustawy  

3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalno-

ści statutowej tej organizacji (projekt uchwały był konsekwencją  

wcześniejszej, ósmej, i nie mógł być poddany pod głosowanie) 

uchwała dziesiąta – związana była z upoważnieniem  

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie  

do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej. 

Na koniec obrad, po Wolnych wnioskach i zapytaniach wójt 

Halina Kowalkowska podziękowała radnym za udzielenie jej  

absolutorium. Osoby zainteresowane szczegółami XXXIII sesji 

mogą się z nimi zapoznać w Biurze Rady w Urzędzie Gminy.  
RAS        

Zapraszamy do zapoznania się z projektem  

Strategii Rozwoju Gminy Gruta   

na lata 2014-2020  

zamieszczonej na stronie www.gruta.pl.  

Wszelkie uwagi i wnioski można składać  

do dnia 10.07.2014 r. drogą elektroniczną na adres  

strategia@gruta.pl  

lub pocztą tradycyjną na adres 

Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.   

20.06.2014 r. URZĄD GMINY W GRUCIE NIECZYNNY 

W związku z Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy  

Gruta z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia  

dodatkowych dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy 

Gruta, w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne  

soboty w 2014 r., informuję, że 20 czerwca 2014 r. (tj. piątek) 

Urząd Gminy w Grucie będzie nieczynny.  

Jarosław Poznański, sekretarz Urzędu Gminy 

http://www.gruta.pl
mailto:strategia@gruta.pl
http://gruta.pl/14-sample-data-articles/464-urzad-gminy-w-grucie-dnia-20-06-2014-r-bedzie-nieczynny
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Dzień Matki w WTZ 
Jak co roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej zorganizowane 

zostało spotkanie z mamami i opiekunami uczestników z okazji 

Dnia Matki.  

W tym roku piękna pogoda sprawiła, iż impreza odbyła się na 

świeżym powietrzu. Uczestnicy pod okiem terapeutów i rehabili-

tantki przygotowali poczęstunek, ustawili pawilon ogrodowy,  

parasol , stoły i krzesła w ogrodzie przy Warsztatach. Po powita-

niu gości i złożeniu im życzeń uczestnicy wręczyli swoim  

mamom kwiaty oraz  upominki przygotowane w czasie zajęć.  

Mamy zostały ugoszczone ciastem przygotowanym w czasie zajęć 

kulinarnych.  Uczestnicy  Sławek i Łukasz mieli za zadanie  

przygotowanie kiełbasek z grilla,  pod bacznym okiem terapeutki 

Agnieszki .  

Po posiłku mamy zostały zaproszone do zabawy. Terapeutka 

Marlena przygotowała  na tę okazję kilka konkursów, w których 

mamy chętnie brały udział. Najwięcej radości dostarczył wszyst-

kim konkurs „Miss Mama”, podczas którego wszystkie obecne 

mamy  miały za zadanie wybrać spośród siebie mamę-modelkę  

Wizyta partnerów z Turcji w ramach Projektu  

Comenius Regio 

W dniach od 30 maja do 7 czerwca gościliśmy 13-osobową 

delegację z Turcji, w jej skład wchodzili: rektor i prorektor  

uniwersytetu w Siirt, dyrektorzy szkół, pracownicy Regionalnego 

Centrum Edukacji, przedstawiciele jednostki administracyjnej Siirt. 

Wizyta odbyła się w ramach realizacji mobilności wynikającej 

z projektu, której koszt został pokryty z funduszy unijnych  

Programu „Uczenie się przez całe życie”. 

W czasie pobytu w Polsce nasi goście zwiedzili wybrane mia-

sta, poznając kulturę i historię naszego kraju. 

Jednym z punktów programu była wizyta w Urzędzie Gminy w 

Grucie, podczas której Pani wójt Halina Kowalkowska po przywi-

taniu gości odpowiadała na pytania dotyczące położenia gminy, jej 

podziału administracyjnego oraz liczby mieszkańców. Wójt mówiła 

również o zaletach wynikających z członkostwa w Unii Europej-

skiej.   

Pani wójt podkreśliła znaczenie naszego udziału w Projekcie 

Comenius Regio, dzięki któremu zakupiono m.in. programy  

antywirusowe, uczniowie Szkoły Podstawowej w Grucie wzięli 

udział w wycieczce do Centrum Multimedialnego UTP  

w Bydgoszczy, zorganizowano konferencję dla nauczycieli  

i pracowników urzędu gminy na temat bezpieczeństwa w sieci. 

Ponadto Pani wójt zwróciła uwagę, że mimo odrębnych kultur, 

języków możemy porozumiewać się i wspólnie budować pokój na 

świecie. Po spotkaniu w Urzędzie Gminy delegacja turecka gościła 

w Zespole Szkół w Grucie. 

W czasie wizyty odbyło się również spotkanie koordynatorów 

projektu dotyczące zrealizowanych działań oraz zadań zaplanowa-

nych na przyszły rok. 

Tureccy goście opuścili nasz kraj pełni podziwu dla naszej 

przyrody, zabytków, kultury i naszej gminy. 

                       R. Kurkus i M. Samborska  

Promocja WTZ w Gminie Płużnica 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Grucie w niedzielę 25 bm. promowały 

swoją działalność podczas Festiwalu 

Aktywności Lokalnej w Płużnicy.  

 Impreza towarzyszyła jarmarkowi 

produktu lokalnego, na którym prezen-

towane były głównie artykuły spożyw-

cze. Ponad dwadzieścia stoisk przycią-

gało uwagę licznie przybyłych gości.     

 WTZ były jedyną z nielicznych tego 

typu placówek, która wystawiała  

i sprzedawała swoje artystyczne wyroby. Nasze stoisko cieszyło się 

sporym zainteresowaniem kupujących. Wystawą i sprzedażą wyro-

bów uczestników WTZ zajmowała się terapeutka Marlena  

Zakierska i uczestnik Warsztatów Michał. 

        Tekst: SyJa Foto: M. Zakierska 

Zabawa integracyjna 

W ubiegłym roku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie  

świętowały 10-lecie działalności. W tym roku taką uroczystość 

obchodziły WTZ z Grudziądza. Z tej okazji uczestnicy i kadra 

WTZ z Gruty wzięli udział w zabawie integracyjnej w lokalu 

„Czarci Młyn” w Grudziądzu.  

Zabawa odbyła się w klimacie folk. Do tańca przygrywał  

zespół muzyczny, w którym był skrzypek, akordeonista  

i kontrabasista. Mile widziane podczas zabawy były najróżniejsze 

dodatki do stroju (korale, wianki, kotyliony, itp. ). W czasie 

przedniej imprezy można było posilić się swojskim daniami oraz 

ciastem i kawą.  

W zabawie udział wzięło około 350 osób z 10 zaproszonych 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu naszego województwa. 

Były życzenia, kwiaty i upominki...  

Jednak  najważniejsza była integracja, zabawa i dobre  

samopoczucie niepełnosprawnych uczestników tego wydarzenia.  

          SyJa 
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i przygotować dla niej kreację używając krepy, taśmy klejącej  

i nożyczek. Na mamę modelkę wybrano Zofię Dumę, która  

fantastycznie sprawdziła się w tej roli.  

Przed rozpoczęciem uroczystości wszyscy uczestnicy  

rysowali portret swojej mamy, potem zostały zaprezentowane 

mamom, które miały za zadanie odnaleźć siebie. Kilka pań bez 

trudu odnalazło swoje podobieństwo.  

Dziękujemy wszystkim mamom i opiekunom uczestników  

za przybycie na spotkanie.          

 Tekst i foto : SyJa 

Szkolny Festyn w Nicwałdzie 

Trwający kilka godzin festyn był ze wszech miar udany. Zaczął 

się od mocnego uderzenia – strażacy z Gruty pod wodzą naczelnika 

Piotra Trackiego pokazali, jak wydobyć z samochodu ofiarę wy-

padku. Auto zostało pocięte, a nieszczęśnik wydobyty i odniesiony 

na noszach. Zaraz po tych przeżyciach (niczym w filmie Hitchcoc-

ka) nastąpił drugi  wyzwalające adrenalinę pokaz, policjanci Da-

mian Dorau i Piotr Chyła zaprezentowali tresurę psa oraz jego atak 

na intruza… Około godz. 16 na plac szkolny przyjechało kilkuna-

stu motocyklistów! Oj, było na kogo i na co popatrzeć, oryginalnie 

ubrani panowie znakomicie prezentowali się na swych lśniących 

maszynach. 

Szkolny Festyn w Nicwałdzie to jednak przede wszystkim naj-

różniejsza zabawa, od piosenek po taniec. Rada Rodziców, dyrek-

tor Aleksandra Materka z innymi nauczycielami wszystko przygo-

towali należycie i tak też prowadzili.  

Kolejne atrakcje imprezy to: loteria fantowa, „Angielski na 

wesoło”, malowania twarzy, gry, „Akademia Przyjaciół 

Pszczół” (szkoła należy do niej od marca br.). Nie zabrakło kawia-

renki z ciastem, kawą i napojami, Picolandu. 

Organizatorzy mają powody do satysfakcji. Tym bardziej,  

że i aura dopisała.  

Mieszkańcy Nicwałdu – oraz innych wsi gminnych,  

bo spotkaliśmy takich – nie pierwszy raz udowodnili, że jeśli  

zaproponuje się im coś ciekawego, to można liczyć na ich  

obecność.           Tekst/foto: RAS 

Znawcy mitologii  

W piątek, 23 bm. w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie, pod 

patronatem wójt gminy Haliny Kowalkowskiej, odbył się Gminny 

Konkurs Mitologiczny pt. ”W świecie mitów greckich”. Celem 

uczniowskiej rywalizacji było propagowanie starożytnej kultury 

greckiej, stale obecnej we współczesnym świecie.  

W konkursie brali udział przedstawiciele wszystkich szkół  

z gminy. Miłośnicy mitologii mogli sprawdzić stan swojej wiedzy 

rozwiązując test. Członkowie jury byli mile zaskoczeni nie tylko 

wysokim, ale także wyrównanym poziomem wiedzy uczestników 

zmagań o wierzeniach starożytnych Greków.  

Zwyciężyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, 

drugie miejsce z minimalną różnicą punktów zajęła  

SP w Boguszewie, trzecie SP z Plemiąt. Kolejne miejsca zajęli 

uczniowie ze szkół w Słupie i  Grucie.  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe 

ufundowane przez wójt. Atrakcją imprezy był występ przedstawi-

cieli poszczególnych szkół w mitologicznych strojach i prezentacja 

postaci wybranych bogów i herosów greckich. 

Tekst: B. Fiszer 

Foto: B. Fiszer i A. Barczak  

Dzień poświęcony Patronowi 

W poniedziałek 19 maja w szkole w Boguszewie było  

odświętnie i uroczyście. Ten dzień został poświęcony Patronowi 

szkoły świętemu Janowi Pawłowi II. Obchody wiązały się  

z niedawną kanonizacją naszego Papieża. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Linowie, 

do której to parafii należy Boguszewo. Mszę celebrował ksiądz 

proboszcz Mirosław Kaźmierski. W ławach zasiedli przedstawicie-

le władz samorządowych z wójt Haliną Kowalkowską  
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i przewodnicząca Rady Gminy Renatą Templin na czele,  

nauczyciele i uczniowie, a także zaproszeni goście i parafianie.  

Po modlitwie rozpoczęły się uroczystości w szkole. Najpierw 

złożone zostały wiązanki przy kamieniu upamiętniającym postać 

wielkiego Polaka, później proboszcz Linowa odmówił modlitwę,  

a na koniec polonistka Zofia Kwiatkowska odczytała list do  

Patrona szkoły. Chwilę później odbyło się uroczyste posadzenie 

drzewa magnolii. – Drogi Patronie, niech ten krzew, który nazwali-

śmy Lolkiem – imieniem z Twojego dzieciństwa – pięknie rośnie  

i kwitnie oraz przypomina o tym, że zawsze jesteś z nami, a także i 

o tym, że mamy wypełniać dane Tobie obietnice – usłyszeli zebrani 

od dyrektor szkoły Hanny Pęksy. Drzewko, po wyjęciu z donicy, 

jako pierwsza obsypała ziemią wójt. Wyłożona też została karta, na 

której można było wpisać swoje nazwisko, następnie odpowiednio 

zabezpieczona złożona została obok korzenia i zakopana.     

Dalsze uroczystości miały miejsce w sali gimnastycznej. Popro-

szona o zabranie głosu wójt H. Kowalkowska pogratulowała szkole 

tak ważnej i pięknej uroczystości, a na ręce dyrektor przekazała 

książkę „Święci i Błogosławieni każdego dnia. Imiennik według 

kalendarza Kościoła Katolickiego”.  To obszerna pozycja, ponad 

800 stron w formacie A4. W każdym dniu roku opowiedziane są 

historie świętych i błogosławionych oraz krótka modlitwa za ich 

wstawiennictwem. Można również dowiedzieć się, jaka jest etymo-

logia i pochodzenie naszych imion. Na pewno jest to wyjątkowa 

publikacja, która od 19 maja stała się własnością szkoły.  

Kolejny punkt uroczystości to słowno-muzyczne przedstawie-

nie, uczniowie i katechetka zaprezentowali obszerne fragmenty z 

życia świętego Jana Pawła II. Tego dnia rozstrzygnięty został  

Międzyszkolny – Gminny Konkurs Plastyczny. W grupie wiekowej 

klasy I-III pierwsze miejsce przyznano Natalii Arendt  

(SP Nicwałd), w grupie drugiej, klasy IV-VI komisja najwyżej 

oceniła pracę Szymona Bachanka (SP Plemięta). Po części oficjal-

nej dyrektor zaprosiła gości na ciasto i kawę. Należy podkreślić, że 

smakołyki przygotowali rodzice z Boguszewa. 

     wil 

Bibliotekarka w profesjonalnym wydawnictwie! 

 Julia Zabrodzka, warszawianka, z wykształcenia  

socjolog, z zawodu fotograf, na zlecenie Anny Rok, inicjatorki  

 Konkursu Stypendialnego im. Olgi Rok przyjechała do   

biblioteki w Okoninie 26maja, by zrobić sesję zdjęciową oraz 

wywiad z bibliotekarką Anną Fabrykiewicz, która dwa lata temu  
w I edycji tego ogólnopolskiego konkursu otrzymała,  

wraz z pięcioma innymi bibliotekarkami z Polski, wyróżnienie.  

Po II edycji okazało się, że laureatek jest dwanaście, czyli 

tyle, ile jest miesięcy, więc Anna Rok postanowiła wydać  

kalendarz na 2015 rok ze zdjęciami i opisami dotychczasowych 

laureatek. Wynikiem tego zamysłu była wizyta sympatycznej 

Julii w progach okonińskiej placówki, a także utrwalenie  

ciekawych miejsc w Grucie. 

Pani Julia była zauroczona placówką biblioteczną pełną  

czytelników i użytkowników. Zafascynował ją wyjątkowy  

klimat placówki aranżowany przez bibliotekarkę, a zwiedzając 

Grutę aparatem utrwalała sielskość naszej pięknej gminy. 

Wyjeżdżając od nas podkreślała, iż bardzo się jej  

u nas podobało.  

Czekamy zatem na kalendarz poświęcony wyjątkowym  

bibliotekarkom, który zostanie wydany z okazji III edycji  

konkursu stypendialnego podczas Kongresy Bibliotek  

Publicznych w Warszawie w październiku 2014 roku. 

Gratulujemy Annie Fabrykiewicz!       

                wil 

VIII Gminny Konkurs 
Reprezentanci czterech szkół podstawowych stanęli w szranki 

VIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Historii, Zabytkach i Przyrodzie 

Gminy Gruta. Szkoły w Boguszewie, Grucie, Nicwałdzie i Słupie 

reprezentowało po dwóch uczniów. Z przyczyn obiektywnych nie 

stawił się duet z Plemiąt.  

Konkurs składał się z dwu etapów, w pierwszym należało roz-

wiązać 14 zadań testowych, niektóre były dość trudne (np. Plemię, 

które w X wieku zamieszkiwało obszar, na którym mieszkasz to: 

Polanie, Wiślanie czy Pomorzanie?). Etap drugi to prezentacja 

patrona szkoły do której uczęszczasz. Niektórzy z uczniów przygo-

towali nawet pokaz multimedialny. 

Jury w składzie Anna Kurzyńska (przygotowała pytania),  

Wioletta Pacuszka, Zofia Kwiatkowska, Barbara Fiszer, Agnieszka 

Wesołowska i Tomasz Piwowarski po sprawdzeniu testów 

 i wysłuchaniu prezentacji przyznało następujące miejsca: pierwsze 

duetowi z Gruty, drugie zajęli uczniowie ze Słupa, trzecie  

z Boguszewa, a czwarte z Nicwałdu.  

Nagrody książkowe ufundowane przez wójt Halinę  

Kowalkowską wręczyła w jej imieniu Renata Kurkus, inspektor 

oświaty.  

Kilka słów do rywalizujących powiedział dyrektor szkoły 

w Słupie Andrzej Kurnik, życzył zdobycia jak największej ilości 

punktów, a w przerwie zmagań zaprosił do stolika, gdzie czekały 

słodycze i napoje.              Tekst/foto: eser 

,,Żyjmy zdrowo – odlotowo!” 

W ostatnim dniu kwietnia piętnaścioro uczniów naszej szkoły 

uczestniczyło w I Wojewódzkim Przeglądzie Inscenizacji  

Teatralnych ,,Antonówka” w Bydgoszczy. Spotkanie miało na 

celu promowanie zdrowego trybu życia i było niejako jednym  

z elementów akcji prowadzonych w szkole: ,,Owoce i warzywa   

w szkole” oraz   „Mleko dla każdego ucznia”. 

Mali aktorzy pod kierunkiem Barbary Bratko, opiekuna szkol-

nego kółka teatralnego ,,Promyki”, która była również autorką  

scenariusza, wystąpili z krótkim przedstawieniem  pt.  „Żyjmy 

zdrowo – odlotowo!”. 

Nie udało się nam niestety zająć żadnego z trzech  

nagrodzonych miejsc, ale mieliśmy okazję skonfrontować nasze 

artystyczne możliwości z rówieśnikami z innych szkół  

i stwierdzamy, że nie jest źle. 

Otrzymaliśmy pamiątkowe gadżety oraz zapewnienie,  

że Przegląd będzie kontynuowany. Na pewno wybierzemy się  

ponownie, bo naprawdę warto. 

Organizator konkursu Agencja Rynku Rolnego stanęła  

na wysokości zadania i świetnie przygotowała tak dużą imprezę.  
AK 
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Projekt, panie, drewno i malowanie 

Rozmawiając z uczestniczkami zajęć, tuż po ich zakończeniu, 

kilkakrotnie    usłyszałem, iż niektóre z nich nie podejrzewały sie-

bie o tak duży talent malarski. Zaraz też dodawały, że to rezultat 

artystycznych umiejętności oraz komunikatywności Małgorzaty 

Góreckiej, prowadzącej zajęcia. Pochodząca z Ryńska artystka, 

znawczyni dzieła ludowego i artystycznego, biorąca udział  

w projekcie Fundacji Lokalnej Grupy Działania WIECZNO, we 

wtorek 27 maja w Gminnym Centrum Kultury edukowała malarsko 

kilkanaście pań, które zadeklarowały chęć udziału w warsztatach.     

Anna Kalinowska, Joanna Sokołowska, Elza Dobiasz, Renata 

Zgardowska, Izabela Ostrowska, Agnieszka Kurzyńska, Monika 

Chyła, Magdalena Głowacka, Anna Werner, Wioleta  

Kuna-Więcek, Sabina Kamińska i Elwira Nowaczek z pełnym  

zaangażowaniem słuchały rad M. Góreckiej, a później przez kilka 

godzin malowały na deskach między innymi motywy kwiatowe  

i anielskie postacie.  

Tego dnia w GCK powstały interesujące prace. Uczestniczkom 

projektu i dyrektor GCK tak spodobały się zajęcia,  

że postanowiono zorganizować je ponownie. 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie  

umiejętności i aktywizacja” wynikające z działania  

LGD WIECZNO to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa.  

Należy się cieszyć, że mieszkańcy gminy Gruta mogą korzystać 

z takich zajęć, że nasza gmina jest partnerem LGD WIECZNO.  

ars           

Wąbrzeskie opowieści o Wielkich Polakach 

Paweł Becker, młody historyk z Wąbrzeźna odwiedził Gminną 

Bibliotekę Publiczną  w Grucie. Podczas godzinnego spotkania  

z gimnazjalistami i pracownikami naszych czytelni, w czwartek  

29 maja, bardzo ciekawie opowiadał o swoje najnowszej książce.  

 Wąbrzeskie opowieści o Wielkich Polakach, to rzecz dla 

wszystkich miłośników historii. Autor opisuję w niej związki  

znanych postaci z naszym regionem. Czytając dowiemy się np. co 

robił w Wąbrzeźnie Kazimierz Przerwa-Tetmajer, a co Józef  

Piłsudski na zamku w Radzyniu Chełmiński i dlaczego kardynał 

Stefan Wyszyński trafił do Rywałdu tylko na miesiąc, choć miał 

być tam internowany dłużej. 

Lekcja biograficzno-historyczna w gruckiej bibliotece mogła 

zainteresować młodszych i starszych. Tym bardziej, że Paweł  

skorzystał z rzutnika, czyli uatrakcyjnił     swój monolog zdjęciami. 

W publikacji pojawiają się też nazwiska Mikołaja Kopernika  

(to akurat jakby oczywiste), Juliusza Słowackiego i Marii  

Curie-Skłodowskiej. 

Pomysł zorganizowania spotkania zasługuje na duże brawa. 

Szkoda jedynie, że gimnazjaliści mogli poświęcić autorowi  

zaledwie pół godziny. A utyskiwanie drugie wiąże się z tym,  

że może o przyjeździe Pawła Beckera mieszkańców gminy  

należało   poinformować dużo wcześniej, bo – podkreślę – rzadko 

słucha się tak znakomicie i frapująco opowiadającego autora. 

           RAS 

Cyrkowe cudeńka 
21 maja do Szkoły Podstawowej w Plemiętach przyjechali 

artyści cyrkowi i zaprezentowali bardzo ciekawy program.  

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem śledzili pokazy  

cyrkowców „Obimbolando”, oczywiście największą frajdą były  

dla nich te, w których brali bezpośredni udział.  

Młodzi artyści pochodzący z Ukrainy prezentowali między 

innymi pokazy z piłeczką, żonglerkę talerzami i chusteczkami, 

sztuczki z kartami i gazetą, akrobacje z kołami hula-hop oraz  

tresurę psa. Punktem kulminacyjnym programu był pokaz  

Dzień Matki w Salnie 

… W słowach dla matki zamyka się cały świat/W słowie mama 

zamykają się pierwsze nasze spotkania ze światem, nasze  

młodzieńcze i dorosłe plany/nadzieje i nieustanna wiara w to, że 

gdy będzie ciężko uciekniemy w jej ramiona… 

Do wyjątkowo ładnie przygotowanej świetlicy w Salnie zawita-

ło kilkadziesiąt mam. Oprawa artystyczno-kulinarna przygotowana 

została przez Gminne Centrum Kultury w Grucie, Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi Salno i sołectwo tej wsi. Na przybyłe mamusie 

czekał duży wybór ciast, napoje i kawa.  

Panie powitała dyrektor GCK Hanna Szumotalska, która popro-

siła wójt Halinę Kowalkowską o kilka słów. – Z wielką przyjemno-

ścią przyjęłam zaproszenie i jestem tu z wami przede wszystkim 

jako matka – zaczęła prowadząca samorząd i korzystając z okazji 

złożyła wszystkim obecnym matkom najlepsze życzenia. 

Spotkanie w Salnie to przede wszystkim piosenki wykonywane 

przez zespoły TiM, Nową Generację, PÓŁnaPÓŁ i Złoty Wiek. 

Były też specjalne życzenia przeczytane przez dyrektor GCK, także 

wiersz Renaty Strug Pewność. 

Instruktorki GCK wręczyły szanownym mamom wykonane 

przez siebie kwiaty i laurki z życzeniami.   

W imieniu obecnych na sali składamy podziękowania paniom, 

które natrudziły się przy pieczeniu znakomitych ciast.  

Zabawa trwała prawie trzy godziny. Było wspólne śpiewanie 

(szczególnie z zespołem wokalnym Złoty Wiek), a także rozmowy 

nie tylko o Dniu Matki. 

Tekst/foto: RAS                 



 

Głos Gruty 

-6- 

z wężem, w którym uczestniczyły dzieci. Po pokazie można było 

dotknąć „niebezpiecznego” gada, a już po wszystkich  

prestididikatororskich popisach zakupić akcesoria związane  

ze sztuką cyrkową.  

Zaproszenie ukraińskiego duetu było strzałem w dziesiątkę, 

ponieważ występ bardzo się wszystkim podobał.  

Opracowanie: A. Kręcisz 

II miejsce Agaty na konkursie wojewódzkim  
 Uczennica kl. II c Agata Weselak 

zdobyła drugie miejsce w wojewódz-

kim konkursie „Tajemnice regionu". 

Nagrodę odebrała na uroczystości  

w Bydgoszczy. Konkurs „Kujawsko-

Pomorskim Szlakiem Historii – II 

edycja – TAJEMNICE REGIONU"  

odbywał się pod patronatem Marszał-

ka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego oraz Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jego 

celem było zainteresowanie uczniów 

historią ziem polskich ze szczególnym 

uwzględnieniem historii regionalnej,   

popularyzowanie wiedzy odnoszącej się do historii regionu  

kujawsko-pomorskiego oraz przedstawienie i zaprezentowanie 

atrakcyjnych historycznie miejsc, położonych na terenie naszego 

województwa. 

Agata, pod opieką nauczyciela historii Tomasza  

Piwowarskiego, przygotowała prezentację multimedialną pod  

tytułem: „W świecie skarbów, podziemi i duchów gminy Gruta”, 

która  zapewniła jej miejsce w konkursie. 

Agato, gratulujemy! 

(r) 

ZŁOTY WIEK NA „ARS 2014”  
Działający w Gminnym Centrum Kultury w Grucie zespół  

wokalny ZŁOTY WIEK był uczestnikiem 16. Wojewódzkiego 

Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2014”, który  

w dniach 22-24 maja odbył się w sali widowiskowej Ośrodka  

Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu nad Wisłą.  

W trzydniowych przesłuchaniach, które miały na celu  

wyłonienie najlepszych wykonawców w poszczególnych  

kategoriach konkursowych (zespoły wokalne i folklorystyczne, 

kabarety i soliści)  zaprezentował się nasz ZŁOTY WIEK.  
Zespół, którego instruktorem muzycznym jest Andrzej  

Derkowski zaprezentował trzy piosenki: Białe bzy, Pani szalona 

i Jambolaja.   

– Organizatorem dużej wokalno-muzycznej imprezy był  

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy – dodaje 

Barbara Małgorzewicz, kierownik artystyczny zespołu.  

– Ci, którzy znajdą uznanie w oczach jurorów zakwalifikowani  

zostaną na przegląd wojewódzki w Bydgoszczy. Chcę  

podkreślić, że dla nas już nagrodą był fakt zaproszenia nas do 

Świecia.                 wil 

… I jeszcze raz o naszych śpiewających  

seniorach 

  ZŁOTY WIEK 31 maja zajął III miejsce na XI Wojewódzkim 

Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie. Jest to kolejny  

sukces, kiedy instruktorem muzycznym został Andrzej Derkowski. 

Festiwalowi wielu lat patronuje Piotr Cełbecki, marszałek  

województwa kujawsko – pomorskiego i Wojciech Rakowski,  

wójt Zbiczna.  

Organizatorami byli: Zespół wokalny WESOŁE KUMOSZKI, 

gmina Zbiczno i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.  

Wystąpiło 15 zespołów. Były zespoły wokalne, folklorystyczne  

i wokalno-instrumentalne.  

Jak co roku po powitaniu gości, wszyscy odśpiewali piosenkę 

„Serce, to najpiękniejsze słowo świata”. Nasz zespół wykonał  

te same piosenki, co w Świeciu nad Wisłą.  

– Pogoda była wspaniała, humory dopisywały, były wspólne 

tańce, a potem nieco stresujące oczekiwanie na wyniki – opowiada 

Barbara Małgorzewicz. – Wszystko dobrze się skończyło, otrzyma-

liśmy trzecią nagrodę, dyplom i rzeźbę zakochanego wróbla.  

Wróciliśmy zadowoleni do Gruty. Teraz przygotowujemy się do 

kolejnego występu, tym razem pojedziemy do Łąkorza, gmina  

Biskupiec. 

Trzymamy kciuki za kolejny występ naszych śpiewających 

seniorów.                (r)  

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
 Chyba nikt nie zaprzeczy,  

że niedzielna (1 czerwca)  

rywalizacja drużyn strażackich  

nie przyniosła emocji, nie intere-

sowała mieszkańców gminy 

Gruta. Boisko w Mełnie zapełni-

ło się zarówno strażakami 

(młodymi i oldbojami), dopisali 

też kibice! To było prawdziwe 

strażackie święto 

 Zmagania rozpoczęły się  

o godzinie 13. Przedtem komen-

dant OSP w Grucie Sławomir 

Chyła złożył meldunek prezesowi ZOGZ OSP RP Stefanowi  

Falkowskiemu. Na uroczystości obecny był młodszy brygadier 

Dariusz Sengerski, z-ca komendanta PSP w Grudziądzu. Z kolei 

mł. bryg. Mariusz Wesołowski przewodniczył komisji zawodów. 

Nie zabrakło naturalnie wójt naszej gminy Haliny Kowalkowskiej, 

która już w epilogu  strażackich zmagań wręczała druhom  

odznaczenia, puchary i upominki, podobnie jak mł. bryg. Dariusz  

Sengerski i prezes Stefan Falkowski.  

W niedzielę w sportowe szranki stanęło 16 drużyn. I tak  

w grupie wiekowej chłopców 12-15 lat reprezentanci Boguszewa 

zdobyli 237,94 pkt. Z kolei w grupie dziewcząt (ten sam wiek) 

pierwsze miejsce przypadło OSP Gruta I, 245.65 pkt., II – OSP 

Słup i trzecie drugiej drużynie z Gruty. Wśród 15-18-latków OSP 

Salno zdobyło 110,91 pkt., a dziewczęta z OSP Gruta 138,34.  

W grupie żeńskiej OSP Boguszewo uzbierało 119,16 pkt. 
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Jeśli natomiast chodzi o seniorów , to rywalizacji ułożyła się 

następująco: I m. OSP Plemięta, II m. Boguszewo 1, III – Salno 1. 

Czwartą lokatę zajęli strażacy Salno 2, V – Boguszewo 2, VI – 

Gruta 2, VII – Słup. VIII – Gołębiewko i IX – Gruta 1. 

W niedzielnej strażackiej rywalizacji (poza konkursem) udział 

wzięły dwie drużyny seniorów, lepsi okazali się ratownicy medycz-

ni, którzy minimalnie pokonali oldbojów z Mełna. 

Oczywiście gminne zawody wspomogli sponsorzy:  Tomasz 

Kawski,  Grzegorz Szlas, Jan Neuman, Marian Neuman, Zakład 

Rolny w Salnie, Adam Sobociński, Władysław Szymczak, Jan  

Łopatka, Zenon Osuch i Marian Kleszczewski. 

Dodatkową atrakcją wynikającą z faktu, że niedziela była 

Dniem Dziecka było malowanie twarzy najmłodszych i częstowa-

nie ich cukierkami (zajmowały się tym Magdalena Głowacka  

z GCK i Natalia Szumotalska).  

Zamykając zawody prezes Stefan Falkowski podziękował 

wszystkim za pomoc w ich zorganizowaniu, w tym wójt Halinie 

Kowalkowskiej, przedstawicielom PSP z Grudziądza, paniom, 

które przygotowały poczęstunek oraz mieszkańcom tak licznie 

przybyłych na boisko w Mełnie.  

      Tekst: wil. Foto RAS, NaSz i Jacek G. 

OSP: nasze panie najlepsze! 
 Prawie 40 drużyn 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej rywalizo-

wało 7 czerwca w 

Małym Rudniku o 

palmę pierwszeństwa 

w powiecie gru-

dziądzkim.  

 Miło nam poin-

formować, że żeńska 

ekipa z Boguszewa zajęła pierwsze miejsce. Trenerem dzielnych 

druhen jest Roman Feliks z Boguszewa. Konkurencje jakie się  

odbyły to bieg sztafetowy i ćwiczenia bojowe.  

– Dzielne i ambitne dziewczyny pojadą na zawody wojewódzkie  

14 bm. do miejscowość Baruchowo, powiat włocławski. 

Zdobywczynie I miejsca to: Sylwia Górska, Ewa Tarnowska, 

Klaudia Jeziorowska, Małgorzata Krawczewicz, Renata  

Zgardowska, Agata Tarnowska, Gabriela Chyła, Barbara  

Ostrowska i Justyna Samol (zawodnik rezerwowy). Gratulujemy. 

          (r) Foto: P. Bilski Gazeta Pomorska 

Miały dzieci frajdę! 

Dzień Dziecka zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe 

w Mełnie na placu Gminnego Centrum Kultury w Grucie na pewno 

na długo zapisze się w pamięci uczestników. Bogaty program, wie-

le atrakcji, świetna pogoda – wszystko to zrobiło wrażenie na malu-

chach i ich rodzicach.  

Zaczęło się tradycyjnie od powitania wszystkich gości, zrobiły 

to dwie panie,  B. Chyła i wójt Halina Kowalkowska, która życzyła 

dzieciom dużo uśmiechu oraz słońca świecącego z nieba i z serc 

rodziców  i najbliższych 

Były najróżniejsze, wyjątkowe zabawy. Dech w piersiach  

zapierał kaskaderki popis Mirosława Dymurskiego z jego wspania-

łym koniem Rapierem. Niebywałą atrakcją dla dzieci była też  

przejażdżka na rycerskich koniach z Rolniczej Spółdzielni  

Produkcyjnej Przełom, której prezesem jest Leszek Sułek. Dzieci 

dziękują rycerzom Robertowi Zgardowskiemu i Mateuszowi  

Rzepce i ich giermkom.  

W piątek (imprezę z powodu złej aury z poniedziałku przełożo-

no na 6 czerwca) na placu GCK była zabawa przy muzyce,  

Picoland, malowanie twarzy, konkursy, wystawa fotografii  

zwierzątek z Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie,  

galeria fotografii pokazująca współpracę przedszkola z Kołem  

Łowieckim Sokół, nie zabrakło najróżniejszych gier i zabaw  

i oczywiście poczęstunku (od słodyczy po kiełbaski grillowane). 

 Wdzięczna jestem wszystkim za każdą pomoc, wszystkim tatu-

siom, moim pracownikom, instruktorkom z GCK – mówi  

B. Chyła. – Dzięki naszym sponsorom i ogólnemu zaangażowaniu 

wielu osób mogliśmy ten dzień uczynić dla dzieci naprawdę  

wyjątkowym. 

Gratulujemy organizatorom świetnej zabawy. Cieszymy  

się z radości dzieci. 

Z przyczyn naturalnych wymieniamy sponsorów: Piotr  

Zapalski, Jarosław Baranik, Tytoniowa Spółka Mełno, Bożena  

i Mirosław Dobrowolscy, Magdalena Wrzos i Marcin Bober, Maria 

i Czesław Kaczmarek, Ewa Lubiszewska, Agnieszka i Jan Niedzin, 

Justyna Wiśniewska, Małgorzata i Leszek Dubowscy, państwo 

Lubiszewscy, Sławomir Łazarski, Jeronimo Martins, Mirosław 

Garbacz, Tomasz Kawski i Leszek Sułek.  

         (wil). Foto: M. i B. Chyła  

III Bieg pod Górę przeszedł do historii 
 Kolejny, trzeci już Bieg pod 

Górę organizowany przez  

Andrzeja Mathiaka (sołtys wsi 

Dąbrówka Królewska) i jego 

syna Rafała stał się już faktem. 

W tym roku do wyścigu zgłosiło 

się w sumie 139 zawodniczek  

i zawodników. Pogoda dopisała. 

Bieg pod Górę z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. 

Zawody promują w regionie i kraju nie tylko Dąbrówkę  

Królewską, ale także gminę Gruta. 

Start nastąpił o godz 11.05, honorowy strzał oddała wójt Halina 

Kowalkowska. Niełatwą trasę długości ponad 10 km najszybciej 

pokonał Paweł Tarasiuk, żołnierz zawodowy, szef sekcji wychowa-

nia fizycznego i sportu w jednostce lotniczej Krzesiny. Absolwent 

AWF dba o kondycję polskich pilotów, i nie tylko. Urodził się  

w Ostródzie. Zaczynał od biegów przełajowych. W ub. r. zajął  
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II miejsce w ogólnopolskich zmaganiach kadry wojska polskiego.  

Ma 30 lat, żonaty, synek Kuba. 

 P. Tarasiuk wygrał  

w Dąbrówce Królewskiej 

zdecydowanie. Drugi był 

Bartosz Truchcik z  

Łubianki, trzeci Mariusz 

Kowalski ze Sztumu.  Jeśli 

chodzi o najszybsze panie, 

to kolejność wyglądała 

następująco: 1. Angelika 

Dzięgiel (Toruń), 2.  

Barbara Bączek Motała (brak miejscowości) i trzecie Kamila 

Grzonka (Chojnice). 

Na liście startowej znalazło się wielu grudziądzan.   

 Najlepszym biegaczem z naszej gminy był 

Andrzej Miąsko (Salniak), zajął doskonałe  

16 miejsce.    

 Każdego roku chwalimy pomysłodawców  

i organizatorów biegu. Nie inaczej jest dziś. 

Myślę, że rozwijająca się impreza sportowa  

ma szansę za kilka lat stać się jedną z bardziej 

znanych w Polsce. 

Plusem jest i to, że Bieg pod Górę przyciąga coraz więcej  

kibiców. Pochwalić należy panie (są na zdjęciu), które upiekły 

ciasto, ugotowały grochówkę, serwowały kawę i napoje.  

Reasumując, organizacyjnie było bardzo dobrze. 

Spikerem zawodów – podobnie jak rok temu – był Ryszard 

Mazerski ze Sztumu. 

Nagrody, puchary i upominki wręczali wójt Halina  

Kowalkowska, Izabela Piwowarska, dyrektor MORiW Grudziądz 

(wyróżniła trzy najszybsze grudziądzanki), Marek Gospodarewicz, 

właściciel PPUH Kowal i oczywiście Andrzej Mathiak, który  

każdemu, kto zdobył miejsce na podium wręczał miód z własnej 

pasieki.  

– Dziękując za kolejny bieg sołtysowi Andrzejowi Mathiakowi 

i jego synowi Rafałowi, jestem przekonana, że za rok znowu  

spotkamy się w Dąbrówce Królewskiej – zabrała glos na koniec 

imprezy wójt Halina Kowalkowska. – Dziękuję panu Ryszardowi 

za profesjonalne prowadzenie zawodów, sponsorom, strażakom, 

policji, paniom, które serwowały posiłek. Dziękuję wszystkim, 

którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do tego, 

że dzisiejszy Bieg pod Górę wypadł tak wspaniale. Już dziś  

zapraszam na następny rok.           Tekst/foto: Stanisław Raginiak 

Oliwia Średzińska w kadrze narodowej! 
W kwietniu skończyła… 13 lat i już została powołana do kadry 

narodowej w kategorii młodziczek do lat piętnastu! Podczas wizyty  

w redakcji skromna, silna pewnie nie tylko fizycznie dziewczyna była 

jakby trochę zaskoczona faktem, że znalazła się w kadrze  

Polski.  

Gratulujemy ci Oliwio! Gratulujemy trenerowi Zenonowi  

Osuchowi, który sportowo prowadzi dziewczynę od prawie  

czterech lat! Od tego roku Oliwia będzie się przygotowywać do  

mistrzostw Europy w 2015 roku. Uczestniczyć też będzie w central-

nych obozach kondycyjnych. Oliwia jest uczennicą VI klasy SP  

w Grucie. Od trenera Osucha dowiedzieliśmy się, ze z przedmiotów 

najlepiej lubi język angielski, którego uczy ją pani Elżbieta  

Czubaszek. O fakcie powołania do kadry Oliwii Średzińskiej poinfor-

mował Z. Osucha trener Ireneusz Pepłowski.        RAS 

HORYZONT MEŁNO  

NAJLEPSZY W MALBORKU 
W Malborku odbył się pierwszy z II-ligowych turniejów ciężaro-

wych mężczyzn II rundy Mistrzostw Polski. Spory sukces odnieśli 

siłacze HORYZONTU MEŁNO zajmując pierwsze miejsce. Nasi 

siłacze zdobyli 1626,8 punktów, wyprzedzając  UKS RZEMIEŚLNIK 

MALBORK i CWSPC ZAWISZA BYDGOSZCZ.        (wil) Foto. AŚ  

Gruta kolarstwem stoi... 
W dniach 7-8 czerwca odbył się I Ogólnopolski Wyścig Kolarski 

o Puchar Wójta Gminy Gruta. W kolarskich zmaganiach wzięło 

udział 160 zawodników, co jest liczbą rekordową.   

Sobota rozpoczęła się jazdą indywidualną na czas w Grucie.  

Zawodnicy z UKS Omega Gruta zajęli następujące miejsca: Bartosz 

Klasiński (Młodzicy) III miejsce, Marcel Baranik (Żak) III m., Agata 

Średzińska (Młodziczki) – IV.  

Po południu tego samego dnia odbyło  się kryterium uliczne  

w Łasinie z następującym rezultatem naszych zawodników:  

M. Baranik – II m., B. Klasiński – III, A. Średzińska – VI. W niedzie-

lę odbył się wyścig ze startu wspólnego w Słupie, wyniki naszych 

przedstawiają się następująco: B. Klasiński I m., Oskar Reich – III m. 

Po dwóch dniach zmagań klasyfikacja generalna w poszczegól-

nych kategoriach przedstawiła się następująco: kat. Młodzik  

I m. B. Klasiński, kat. Żak M. Baranik – III i Agata w swojej katego-

rii miejsce IV.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż gościem wyścigu był pan Marian 

Więckowski, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne. W trakcie  

ceremonii znakomity kolarz wręczył wójt Halinie Kowalkowskiej 

Temidę, symbol sprawiedliwości i bezstronności, co wójt wielokrotnie 

potwierdziła oddając serce młodzieży kolarskiej, która w naszej  

gminie tak wspaniale się rozwija. 

Z kolei H. Kowalkowska, wręczając symboliczną statuetkę  

Marianowi Więckowskiemu, podziękowała mu za długoletnią,  

bezinteresowną pomoc i życzliwość.   

Przygotowanie i zorganizowanie tak wspaniałej kolarskiej  

imprezy nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i wsparcie sponsorów:  

Firmy Linodrób z Linowa, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Tadeusz 

Górski z Maruszy, Piekarni-Ciastkarni Bogdana Jarząba  

z Grudziądza. 

Na uznanie zasługuje również fakt, iż pan Tadeusz Górski  

zasponsorował naszym kolarzom 7 rowerów – 6 górskich MTB  

oraz szosowy. 

Bardzo dziękujemy Sponsorom za okazane serce.  

PS Wszystkie informacje nt. wyścigu i naszych kolarzy  

zamieszczone są na facebooku UKS OMEGA GRUTA.  

         R. Kurkus i A. Zadykowicz 

A. Miąsko 


