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Mieszkańców sołectw, którzy korzystają ze stacji
uzdatniania wody w Grucie przepraszamy za wszystkie
niedogodności związane z dostawą wody. Przerwy
w dostawach były spowodowane zbyt dużym rozbiorem
wody w stosunku do możliwości produkcyjnych stacji
uzdatniania.
Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska
Tytułem wyjaśnienia Stacja Uzdatniania Wody
Gruta była zmodernizowana w 2009 r., z pisma wykonawcy tej modernizacji tj., przedsiębiorstwo EUROAQUA
z Poznania (korespondencja zamieszczona jest na stronie
internetowej www.gruta.pl) wynika, że stacja posiada
ograniczone możliwości uzdatniania wody, a w dostawach dużego zapotrzebowania na wodę nie nadąża
z uzdatnianiem. Konieczna jest kolejna inwestycja polegająca na zwiększeniu zbiorników retencyjnych pozwalających zgromadzić większy zapas wody uzdatnionej.
Obecnie podejmowane są czynności mające na celu
zwiększenie produkcji wody uzdatnionej. Nie zgadzamy
się z wszystkimi sugestiami przedsiębiorstwa EUROAQUA i trwa w tej sprawie korespondencja w tym
również wezwanie tego przedsiębiorstwa do dokonania
ustawień elektroniki sterującej zgodnie z projektem technicznym. Działania te poprawią zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną.

Ukazuje się od 1991 roku

VI sesja Rady Gminy Gruta
W dniu 27 czerwca 2011r odbyła się VI sesja Rady
Gminy Gruta. W sesji udział wzięło 14 radnych gminy
Gruta. Do grona radnych dołączyła radna Pani Grażyna
Bartoś, która złożyła ślubowanie. Przewodnicząca Rady
Gminy wręczyła legitymację radnej.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok, sprawozdania finansowego
oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gruta po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na wniosek Komisji Rewizyjnej,
radni jednogłośnie udzielili absolutoriom Wójtowi Gminy.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały: cd. str 2.
Gruta 27 czerwca 2011r.

APEL
Wójta Gminy Gruta do odbiorców wody
z wodociągów gminnych
zwracam się z prośbą o rozsądną gospodarkę wodą pozyskiwaną z wodociągów gminy

Apeluję o:

•

nie podlewanie ogródków, trawników wodą
z sieci gminnych wodociągów,

Ankieta oceny jakości usług świadczonych przez Urząd
Gminy Gruta
W celu podniesienia, jakości pracy urzędników
prosimy o anonimowe udzielenie informacji na temat
stopnia zadowolenia Pani/Pana ze sposobu obsługi oraz
spełnienia wymagań i oczekiwań interesantów przez pracowników naszego Urzędu.
Proszę Panią/Pana o wypełnienie ankiety, druki
będą wyłożone na stanowiskach pracy i na korytarzu,
urna zostanie umieszczona na I piętrze w budynku Urzędu.
Wójt Gminy Gruta

•

rozsądne planowanie dużych poborów wody
przez rolników, do przeprowadzania prac polowych lub innych prac na terenie gospodarstwa,

•

o niepobieranie wody z nieopomiarowanych ujęć
z sieci wodociągów gminnych.

Zwiększony obecnie pobór wody
w porównaniu do możliwości pozyskania wody uzdatnionej zgodnie z procesem technologicznym
w hydroforniach, powoduje przerwy w dostawie wody dla odbiorców.
Wójt Gminy Gruta
/-Halina Kowalkowska/

Informacja o sierpniowych
„URODZINACH GMINY”
Informacje na str. 5
Głos Gruty

VI sesja Rady Gminy Gruty

Fot. P.T.

- Uchwała Nr VI/30/11 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok.
- Uchwała Nr VI/31/11 w spawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gruta,
- Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 272
położonej w Okoninie (przystanek w Okoninie).
- Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta.
Gościem na sesji był Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
Pan Janusz Różański , który poinformował radnych, sołtysów, zaproszonych gości o zadaniach z zakresu planowanych inwestycji, remontów dróg, budowy chodników na
terenie gminy oraz odpowiedział na inne pytania radnych
oraz sołtysów. / H.U./

W trakcie uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2010/2011 uczniom, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych i zmaganiach sportowych wręczono nagrody Wójta.
Za najwyższe średnie w szkole i wzorowe zachowanie: Magdalena Wolska SP Boguszewo, Wiktoria Iterman
SP Słup, Alicja Materka SP Nicwałd, która otrzymała również nagrodę za osiągnięcia muzyczne, Aleksandra Drewnicz SP w Dąbrówce Królewskiej, Wiktoria Lewandowska
SP w Plemiętach wyróżniona została również za osiągnięcia
w sporcie, Michalina Lesińska SP w Grucie która również
otrzymała wyróżnienie za osiągniecia w konkursach przedmiotowych oraz Gabriela Chyła z Gimnazjum w Grucie. Za
osiągniecia w sporcie nagrody otrzymali: Katarzyna Granica i Daria Nowaczek SP z Plemiąt. Łukasz Ziętarski SP Słup
oraz Patrycja Kikulska SP Gruta otrzymali nagrody za osiągnięcia w Kangurku Matematycznym. Cezary Szytniewski
SP w Grucie otrzymał nagrodę Wójta za osiągnięcia sportowe. Za osiągnięcia w konkursie przedmiotowym z biologii
nagrodę otrzymała Karolina Pełka z Gimnazjum. Za udział
w II edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie" pod hasłem:
„Straty. Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć" nagrodę
Wójta otrzymały Ewelina Kozłowska i Marta Witkowska
z Gimnazjum w Grucie. Za osiągnięcia sportowe nagrodę
Wójta otrzymali: Marta Chociaj, Magdalena Rząca, Radosław Górski i Szymon Dziubkowski.
/ Informacje przekazała R.K /

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Grucie.
29. czerwca strażacy z OSP RP naszej gminy spotkali się
w Boguszewie, aby dokonać wyboru członków Zarządu
Oddziału Gminnego. Posiedzeniu przewodniczył druh
Teodor Fischer, na uroczystym spotkaniu zarządu obecna była również wójt gminy, Halina Kowalkowska.
Wyniki wyborów:
Prezes – Stefan Falkowski
Wiceprezes – Sławomir Chyła
Wiceprezes – Marian Kleszczewski
Komendant gminny – Henryk Klucznik
Sekretarz – Leon Kaszuba
Skarbnik – Hanna Szumotalska
Członek prezydium – Krzysztof Kopczyński
Członek zarządu – Krzysztof Dalka
Członek zarządu – Ryszard Wietrzycki
Do Zarządu Powiatowego ZOSP RP wybrano następujących przedstawicieli: Stefana Falkowskiego i Henryka
Klucznik.
/L.K./
Konkurs KRUS
W dniu 20 czerwca 2011r., w Grudziądzu dokonano podsumowania I regionalnego Konkursu pn.
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym z elementami prawa z zakresu rolnictwa obowiązującego w Unii Europejskiej”,
którego organizatorem głównym jest KRUS. Wśród nagrodzonych znalazł się nasz młody rolnik – Piotr Szczepanek z Orla. /C.C./
Walka z bezrobociem
PODNOSZĄ KWALIFIKACJE
Od 21 marca w budynku Gminnego Centrum Kultury w Grucie trwał kurs "Kompetencje zawód - praca. Program dla osób w wieku +45".
O jego szczegółach rozmawiam z panią
Kingą Stachowską, asystentem projektu firmy
TOP-PROJEKT Krzysztofa Derbiszewskiego, która
zajmuje się tym szkoleniem.

TOP-PROJEKT istnieje na rynku od 2008
roku i zajmuje się realizacją programów szkoleniowych dla osób indywidualnych, firm i instytucji
z wykorzystaniem środków unijnych. Program ten
obejmuje osoby powyżej 45. roku życia. Głównym
jego celem jest aktywizacja ludzi pozostających bez
zatrudnienia poprzez rozwinięcie ich kompetencji,
czyli zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności
zawodowych. – Dlaczego szkolenie odbywa się
w naszej gminie i jak długo trwa? – Gruta jest
jedną z gmin powiatu grudziądzkiego, na terenie
którego zaplanowaliśmy uruchomienie grupy szkoleniowej, dodatkowo cechuje ją wysokie bezrobocie
i mała ilość zakładów pracy. Szkolenie trwa ok. 3 mcy, rozpoczęło się 21 marca i zakończy się na początku lipca.– Jakie są tematy szkolenia?
cd. str 3
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– Cykl szkoleń, który przechodzą uczestnicy
obejmuje kolejno: doradztwo zawodowe wraz z indywidualnym planem działania (diagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników, mocne i słabe strony, ścieżka rozwoju zawodowego), kompetencje kluczowe (umiejętność
uczenia się, poprawnego porozumiewania się w języku
polskim, podstawowe kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, warsztaty poszukiwania pracy), szkolenie informatyczne „E-Obywatel” i na koniec szkolenie
zawodowe „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych
i przewlekle chorych. W jaki sposób odbywa się rekrutacja... Kieruje PUP? Ile osób jest średnio
w grupie? – Do pomocy w rekrutacji zapraszamy miejscowe ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy pracy. Zamieszczamy również ogłoszenia w prasie oraz wywieszamy
plakaty i rozdajemy ulotki. W przypadku rekrutacji w Grucie pomógł nam PUP w Grudziądzu. Uruchamiamy grupy
15-20 osobowe. – Co daje i do czego upoważnia zdobyty certyfikat? – Po szkoleniu komputerowym uczestnik dostaje certyfikat o ukończeniu szkoleń a także zdaje
egzamin ECDL, który potwierdza uzyskane kwalifikacje
i jest honorowany przez pracodawców. Natomiast po szkoleniu zawodowym uczestniczki również uzyskują certyfikaty potwierdzające posiadanie umiejętności zarówno
teoretycznych jak i praktycznych. – Słowo o zajęciach
praktycznych, które lada dzień rozpoczyna obecna grupa. – Szkolenia praktyczne będą odbywać się w
szpitalu w Grudziądzu i potrwają 8 dni. Uczestniczkami
kursu będzie się opiekowała doświadczona pielęgniarka,
która wprowadzi je w tajniki opieki nad osobami chorymi
i starszymi. – Czy panie po zdobyciu certyfikatu
i praktyce mogą dalej liczyć na pomoc firmy TOPPROJEKT, czy będą pozostawione same sobie?

Dzień prewencyjny
Przed budynek ZS w Grucie we wtorkowe przedpołudnie 14.
maja przyjechało kilka radiowozów policyjnych, straż miejska i wóz strażacki. Chwilę wcześniej dyrektor szkoły M.
Samborska, otrzymała informację telefoniczną o podłożonym ładunku wybuchowym w szkole. Sprawnie przeprowadzono ewakuację uczniów i pracowników szkoły. Ćwiczenia
nosiły nazwę „Zagrożenie”. Ćwiczenia zorganizowali policjanci z wydziału prewencji KMP w Grudziądzu. Po ćwiczeniach rozpoczęto dzień prewencyjny w którym młodzież
zdawała egzaminy na kartę motorowerową i rowerową. Uczniowie mogli zobaczyć wyposażenie radiowozu prewencyjnego i ruchu drogowego. Przeprowadzono akcję z wyszkolonym psem tropiącym. Ratownik medyczny Marcin Gizicki –
przedstawiciel firmy MED-SAR przedstawił i demonstrował
zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, od usztywnienia złamanej kończyny po reanimację serca. W tym dniu
rozstrzygnięte zostały dwa konkursy klasowe związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego; w plastycznym nagrodzono klasy II i VI SP, a w zmaganiach na najlepsze hasło
wygrali uczniowie klasy IIId gimnazjum. Na koniec dnia
prewencyjnego rozegrano mecz w piłce siatkowej pomiędzy
policjantami a uczniami, wygrali ci pierwsi 2:1.

/wil/

Czas wypełniony śpiewem
Jest ich obecnie
piętnaścioro.
– Uczestniczki szkoleń zostaną wyposażone w nowe kwalifikacje zawodowe, które sprawią, że staną się one bardziej atrakcyjne na rynku pracy oraz w profesjonalną
i przydatną wiedzę z zakresu poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych i zachowania na rozmowach kwalifikacyjnych. Wzrośnie ich pewność siebie,
a także świadomość mocnych stron. Niestety, nasza firma
nie zajmuje się poszukiwaniem pracy. Panie po praktycznym, bezpłatnym kursie, muszą liczyć na siebie.
Rozmawiał: S. Raginiak
W południe 5 lipca w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego nastąpiło
zakończenie szkolenia. Firma TOP-PROJEKT serdecznie
dziękuje za pomoc podczas prowadzenia kursu przede
wszystkim Pani Halinie Kowalkowskiej, Wójt Gminy
Gruta, za inicjatywę zorganizowania tego typu szkolenia
i za stworzenie bardzo dobrych warunków do przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych na terenie gminy.
Organizator szkolenia dziękuje również Panom
Markowi Nowakowi, dyrektorowi grudziądzkiego
szpitala i Tomaszowi Pacuszce, dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

W ubiegłym
roku
chór
„Złoty wiek”
z Gruty obchodził 25lecie.
Od
czterech lat,
przejmując muzyczną pałeczkę od Ireny Brzezińskiej,
kieruje nim Barbara Małgorzewicz, prezes Stowarzyszenia „Uśmiech”. Muszę przyznać, że w środowe
przedpołudnie 15. maja z przyjemnością wysłuchałem
kilku piosenek, m.in. „Babeczki”. Później były rozmowy-wspomnienia o dawnej Grucie i okolicy. Chórzyści
tryskali humorem, niejednokrotnie podkreślając jak
ważne w ich życiu jest to, że w każdą środę mogą się
spotkać w gminnej świetlicy i razem pośpiewać.
Tekst i foto: S. Raginiak
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Zjazd absolwentów—rocznik 1942
„Dobrze, że dziś się spotkaliśmy, bo od tego 1942r.,
trochę się zmieniliśmy”. Koledzy dziękowali organizatorowi zjazdu absolwentów gruckiej podstawówki p. Józefowi
Czmoch za możliwość spotkania się i powspominania tych
trudnych powojennych, ale jakże szczęśliwych szkolnych
lat. Ostatnia 7 klasa, która miała religię w szkole i modliła
się przed rozpoczęciem lekcji wspólnie z nauczycielem,
rozpoczęła spotkanie od udziału w mszy św. w kościele
w 59. rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii i 55. rocznicę
ukończenia szkoły.
Honory gospodarza pełnił p. J. Czmoch, który powitał, uczestników, księdza, rodziny oraz p. wójt, parafian,
organistę i wokalistkę Beatę Czmoch. Organizator spotkania podziękował ks. Henrykowi Szczodrowskiemu za uroczyście odprawioną mszę. Po nabożeństwie uczniowie
zapalili znicze na grobach: ks. prałata Jana Skwiercza,
Heleny Czuchy, Leopolda Chróstowskiego.
Absolwenci i zaproszeni goście po mszy udali się do
Zespołu Szkół w Grucie.
Pani Halina Kowalkowska, Wójt Gminy Gruta przywitała
serdecznie przybyłych na spotkanie seniorów i życząc im
zdrowia, zapraszała do ponownych odwiedzin rodzinnych
miejscowości wręczając im na pamiątkę spotkania, przewodnik turystyczny po naszej gminie.
Miłą niespodziankę przygotowała również dyrekcja
i uczniowie SP w Grucie. Gości przywitały panie dyrektor
oraz uczennice 6 klasy SP w Grucie. Dyr. szkoły Marzena
Samborska oprowadziła gości po nowej szkole, rocznik
1942 uczył się w starej szkole (budynek naprzeciwko poczty). Dyrekcja szkoły i uczennice wręczyły absolwentom
pamiątkowe laurki z datą spotkania oraz fotografię - historię budowy hali sportowej w Grucie.
Zaproszeni na uroczystość wznieśli toast, życząc sobie
zdrowia i kolejnych spotkań w takim gronie.
Wychowankowie p. Klementowskiej, p. Czuchy, panów
Chróstowskiego, Ochockiego, Sześciorki, Litwica oraz ks.
prałata Jana Skwiercza, wspominali to grono pedagogiczne, jako bardzo wymagające i jednocześnie życzliwe dla
uczniów. P. Klementowska po latach powiedziała im, że w
oczach nauczycieli byli bardzo zgraną, koleżeńską
i uczciwą klasą. Delegacja obecnych na spotkaniu absolwentów była u pani Klementowskiej w dniu zakończenia
roku szkolnego 22. czerwca 2011 r.
Wspominali jak rozumieli się z nauczycielami bez słów,
kiedy wprowadzono zakaz odmawiania modlitwy w szkole,
nauczyciel wchodził do klasy, kiedy uczniowie kończyli
modlitwę.
Dziś koledzy i koleżanki głośno publicznie opowiedzieli
o swoim spotkaniu z UB, kiedy to p. Matylda-Lila i p.
Edward, zniszczyli obrazy przedstawiające Cyrankiewicza,
Rokosowskiego i Bieruta, wiszące w ich klasie. Zgodnie
z ich ówczesną dewizą „nie gadaj pachole, co się dzieje
w szkole” nikomu nie odpowiedzieli na zadane im pytanie:
„kto zdjął obrazy ze ściany?” Jak cała klasa zgodnie milczała i nie wydała kolegów, tak samo zgodnie pomagała
sierocie od 8 roku życia, panu Janowi Kilijan.

Fot. P.T
Okazując tak dużą dojrzałość w młodym wieku, poważni dziś
dziadkowie, pradziadkowie z wypiekami na twarzy zaczęli
wspominać psikusy dziecięcego wieku, jakie robili nauczycielom i kolegom. W pamięci utkwił moim rozmówcom, pewien
mecz w hokeja, gra była tak zacięta, że do klasy wbiegli
w łyżwach na nogach.
Pan Ochocki zaskoczył chłopaków, kiedy wyjął z szuflady
rękawice bokserskie, kredą na podłodze wyrysował pole ringu i zaczął ich uczyć prawdziwego boksu. Panowie wspominali, że jego podopieczni zdobywali nagrody na zawodach,
a przy takim zapleczu, jakie posiada dziś ZS w Grucie osiągaliby jeszcze lepsze wyniki w różnych dyscyplinach sportowych. Dziś mieszkańców gminy do uprawiania sportu zachęca Pan Józef Czmoch, tworząc od podstaw drużynę koszykarzy.
Rocznik 1942, wspominał również jak to ks. prałat Jan
Skwiercz, niezależnie od pogody na rowerze docierał do szkół
na lekcje religii do Annowa, Orla, Mełna. Pamiętają go, jako
kapłana wymagającego, ale jednocześnie troskliwego. Przed
szkołą rano o godz. 7 każdy miał dyżur i pomagał przy mszy,
a następnie na godz. 8 szedł do szkoły na lekcje. Oczy absolwentom błyszczały, kiedy wspominali jak czekając na księdza
w czasie rekolekcji, kiedy kapłan poszedł do chorego z ostatnią posługą, sprawdzili jak to się z ambony przemawia i czy
gra na organach, jest tak trudna jak mówi organista. Ks. Jan
zaskoczył ich, bo pozytywnie ocenił mowę oratora, i pochwalił grającego na organach, kiedy wrócił niepostrzeżenie do
kościoła.
Żegnając się wszyscy życzyli sobie zdrowia i obowiązkowej
obecności na następnym spotkaniu. /C.C./
Co słychać w Filiach Bibliotecznych?
W poprzednich numerach „Głosu Gruty” pisaliśmy o
bibliotece w Grucie. Dziś kilka zdań o jej filiach.
Boguszewo – pracownik Izabela Ostrowska zorganizowała spotkanie ze Stanisławem Raginiakiem z okazji „Dnia
Matki”. W „Tygodniu Bibliotek” filia gościła najmłodszych
czytelników z Przedszkola Samorządowego w Mełnie.
Nicwałd – (punkt prowadzi Mariola Miąsko), tu odbyło
się spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego, maluchy
zapoznały się z pracą w bibliotece, rozmawiano też o bohaterach bajek.
Okonin – filia pełni dodatkowo rolę świetlicy wiejskiej,
ściśle współpracuje z Radą Sołecką i organizuje zajęcia dla
dzieci i młodzieży. Pracownik Anna Fabrykiewicz gościła
uczniów klasy III SP w Plemiętach. cd. str 5
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Co słychać w Filiach Bibliotecznych?
Dzieci poznały kilka ważnych cytatów o książkach, ich
czytaniu, rozwiązywały również krzyżówki i rebusy. Podczas „Międzynarodowego Tygodnia Czytania” dzieci słuchały baśni i bajek odczytanych przez dorosłych.
W czerwcu, w Grucie, na placu nieopodal biblioteki,
kilkudziesięciu najmłodszych czytelników spotkało się
z krakowskim bajkopisarzem Wiesławem Drabikiem.
(wil)
ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO – POMORSKIEGO
Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego obchodzone jest jak, co roku na pamiątkę wizyty Jana Pawła II
w naszym regionie. Z tej okazji dnia 9. czerwca przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu
przygotowało imprezę pod hasłem: „Szkoła demokracji
i samorządności”.
Zaproszenie do wzięcia udziału w programie
wystosowano do 11-latków, z którego skorzystali między
innymi nasi uczniowie z kl. IV. Dzięki przygotowanej
imprezie była okazja do poznania systemu funkcjonowania samorządowych władz województwa, struktury Urzędu Marszałkowskiego czy zobaczenia na własne oczy,
z jakimi problemami spotykają się na co dzień marszałek
i przewodniczący sejmiku. Dla najmłodszych zorganizowana była specjalna lekcja. Na tej lekcji nie było kartkówek ani ocen. Wśród uczniów znaleźli się przedstawiciele
22 placówek z Grudziądza i regionu. Po części teoretycznej – niespodzianka, władze w województwie kujawskopomorskim przejęła bajkowa postać. Lekcja przybrała
atrakcyjną formę nauki połączonej z zabawą. Były zagadki i ciekawostki dotyczące regionu, a treścią lekcji – demokracja. Wśród konkurencji między innymi: przeciąganie liny, zabawa z kolorową chustą edukacyjną oraz walki
rycerzy.
A. Kalinowska
„URODZINY GMINY”
W dniach 25 – 28 sierpnia tego roku po raz pierwszy zaprosimy mieszkańców na DNI GMINY lub, jak kto
woli, URODZINY GMINY. Cykl imprez przygotowywanych przez Gminne Centrum Kultury, przebiegać będzie
pod patronatem Pani Wójt, Haliny Kowalkowskiej i Rady
Gminy Gruty. Realizację zadań wesprze Urząd Gminy
w Grucie oraz wszystkie sołectwa. Program DNI przewiduje koncerty, wystawy i wernisaże, konkursy historyczne
i literackie, popisy teatralne, rajd historyczno – krajoznawczy, plener fotograficzny. Ukoronowaniem obchodów będą Dożynki Gminne z wieloma atrakcjami, turniejem sołectw, tańcami z ogniem i „gwiazdą wieczoru”.
Wszyscy znajdą coś dla siebie – od najmłodszych do najstarszych. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia
działające na terenie naszej gminy są zaproszone do
współpracy. Szczegółowy harmonogram DNI GMINY
GRUTY już wkrótce. Staraniem organizatorów będzie
dostarczenie harmonogramu imprez do każdego domu.
Zatem, spotkajmy się WSZYSCY na urodzinach NASZEJ
GMINY! Do zobaczenia!
Organizatorzy

Konkurs w Słupie
„Gmina Gruta ma swoją historię i legendy”
24 maja 2011r., w Szkole Podstawowej w Słupie odbył się
gminny konkurs wiedzy o historii, zabytkach i przyrodzie
Gminy Gruta.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o najbliższym środowisku, jego historii, zabytkach i kulturze materialnej.
W zmaganiach konkursowych wzięły udział dwuosobowe
drużyny z wszystkich podstawówek. Uczestnicy najpierw
zmierzyli się z częścią pisemną. Polegała ona na rozwiązaniu
testu. Uczniowie musieli wykazać się znajomością historii
wszystkich miejscowości od czasów średniowiecznych lokacji, aż po współczesne wydarzenia i osoby je tworzące. Książkowa wiedza o zabytkach i przyrodzie powinna zachęcić do
letnich wędrówek po najbliższej okolicy.
W drugiej części konkursu przedstawiciele drużyn w ok. 3
minutowym występie prezentowali wcześniej przygotowaną
legendę o swojej miejscowości. Występy wzbudziły duże zainteresowanie zarówno wśród komisji oceniającej jak i samych
uczniów.
Legendy w piękny sposób wyjaśniały etymologię nazw wsi
i ich średniowieczną historię. Wszystkie legendy zostaną
opracowane i przekazane do bibliotek szkolnych. Konkurs
zakończył się zwycięstwem uczniów z SP w Grucie – Michaliny Lesińskiej i Jakuba Franek, drugie miejsce przypadło
Magdalenie Wolskiej i Kacprowi Zaborowskiemu z Boguszewa, trzecie zaś gospodarzom – Karolinie Fiszer i Angelice
Supińskiej. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie
to: Alicja Materka i Karolina Biczkierów z SP w Nicwałdzie;
Aleksandra Drewnicz i Damian Gajos z SP w Dąbrówce Królewskiej; Radosław Gawron i Tomasz Partyka – SP w Plemiętach.
Honorowym patronem konkursu i fundatorem nagród była
Wójt Gminy Gruta pani Halina Kowalkowska. Pani dyr. szkoły Regina Sadowska oraz pani Wioletta Pacuszka pogratulowały wyników i wiedzy o „małej ojczyźnie”. Konkurs przygotowała Anna Kurzyńska – nauczyciel historii. /A.K/

Organizatorzy Pikniku Rodzinnego w Nicwałdzie
dziękują Wszystkim mieszkańcom za uczestnictwo w zabawie. Pokaz karate w wykonaniu szkoły SHORIN –Rhu z Gru-

dziądza, a szczególnie lekcja samoobrony dla dzieci przed
dorosłymi napastnikami, bardzo utkwiła w pamięci młodych
widzów.
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Dźwigają nie tylko swój los…
Z panem Zenonem Osuchem, ciężarowcem i instruktorem tej dyscypliny sportowej spotkałem się
w budynku… byłej paszarni w Grucie, który dzięki niemu (i przychylności władz gminy) powoli staje się
obiektem sportowym. To tu trenuje obecnie 20 osób
Ludowego Zespołu Sportowego Horyzont z Mełna, tu –
jak zapewnia mój rozmówca – od przyszłego roku odbywać się będą zawody w podnoszeniu ciężarów rangi krajowej i międzynarodowej.
Właśnie w minioną sobotę 25 czerwca w Grucie
miały miejsce zmagania siłaczy, walczono o Puchar
Wójta, którego fundatorem była pani Halina Kowalkowska (o zawodach i zawodnikach piszemy poniżej).
– Historia naszego klubu zaczęła się w 2004
roku, po latach występowania w grudziądzkim Starcie
postanowiliśmy z kolegą klubowym Jurkiem Śliwińskim stworzyć własną drużynę w gminie, w której
mieszkam, czyli w Grucie – wyjaśnia Z. Osuch. –
Pierwsze dwa lata ćwiczyliśmy w Mełnie, w byłej świetlicy cukrowni Mełno. Od kolejnego roku treningi odbywały się w moim garażu. Teraz mamy już prawdziwą
salę, której remont ukończymy w tym roku. Po trzech
latach ciężkiej pracy weszliśmy do pierwszej ligi. Podkreślę, że w historii polskiego sportu nie dokonał tego
żaden wiejski zespół. Faktem jednak jest, że od trzech
sezonów jesteśmy w II lidze, nie wynika to z braku możliwości czy ambicji zawodników – akcentuje instruktor.
– Otóż, musimy jeszcze „dotrenować” jednego ciężarowca, żeby osiągnął wyniki na poziomie I ligi, to kwestia
kilku miesięcy. W przyszłym roku postaramy się wrócić
do grona najlepszych zespołów. Oczywiście, moglibyśmy dokonać transferu, ale mnie to nie interesuje. Chcę
mieć w drużynie miejscowych siłaczy.
Zenon Osuch jest już w klubie pięćdziesięciolatków i można mu pozazdrościć nie tylko promieniującej energii, zdecydowania w działaniu, konsekwencji,
ale przede wszystkim znakomitych wyników jakie osiągał. Gwoli ścisłości przypomnę, że w 1995 r. był w Mielnie mistrzem Europy oldboyów (trzeba mieć ukończone
35 lat), rok później sięgnął po to samo trofeum w Czechach, a w 1997 r. wygrał mistrzostwa świata w Koszalinie, gdzie na 525 zawodników zdobył I miejsce, wygrał
też w punktacji Sinclaira! W 1998 r. w Austrii zdobył
złoty medal Mistrzostw Europy, a rok później na Węgrzech również sięgnął po złoto. W 2001 r. w Słowacji
powtórzył sukces.
Pisząc o Z. Osuchu trzeba wspomnieć, że jego
śladami idą synowie Bartek i Filip oraz 8-letni wnuk
Igor. Jestem dumny z wszystkich zawodniczek i zawodników, których trenuję. Zasługują na każdą pochwałę –
usłyszałem na koniec od Zenona Osucha.
Rozmawiał: S. Raginiak

Pierwsze w Grucie 25. czerwca br, zawody w podnoszeniu ciężarów poprowadził światowej klasy sędzia, wspaniały
speaker Jan Trudnowski. Zgromadzeni na sali widzowie poczuli smak zdrowej rywalizacji i prawdziwego sportowego ducha walki. W zespole „Horyzontu” wystąpiła Sabina Bagińska,
która kilkakrotnie startowała na mistrzostwach Europy i Świata Seniorek. Wręczając puchary i dyplomy wójt, Halina Kowalkowska, życzyła zawodnikom kolejnych sukcesów.
Nasi zawodnicy: Sabina Bagińska, Daniel Dądelewski, PawełDobrzański, Paweł Janowicz, Filip Osuch, Maciej Kacprzyk,
Paweł Fabrykiewicz, Bartłomiej Osuch, Igor Osuch , Łukasz
Kacprzyk. Zawody sędziowali: M. Sułecki, A. Paliwoda, J. Kubicki. Ogólna punktacja: Horyzont Mełno – 1365,3
punkty, Sokół – 1261,0 punktów.
Pan Jan Trudnowski oraz trener „Sokoła” Henryk Dueskau –
wielokrotnie podkreślali dużą klasę obu drużyn, wszyscy występujący mają już na swoim koncie medale, cisza panowała na
sali, kiedy najstarszy syn p. Osucha - Bartek podniósł w podrzucie 200 kg– to już jest poziom kadry narodowej. /CC/
Dnia 20.06.2011 r. w Starostwie Powiatowym
w Grudziądzu dokonano uroczystego zakończenia sportowego
roku szkolnego 2010/2011 i ogłoszenia końcowych wyników
międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół naszego
powiatu. Gruta uplasowała się na 2 i 3 pozycji 6 rywalizujących
ze sobą miejscowości. Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie Starostwa Powiatowego w zakładce: aktualności
/http://www.powiatgrudziadzki.pl/
Koszykówka
We wtorki i w czwartki od godziny 19 do 21 na hali sportowej
w Grucie odbywają się treningi koszykówki. Wszystkich chętnych chłopców zapraszamy do nauki gry w koszykówkę. Można
mile spędzić czas.
W czasie wakacji osoby, które chcą korzystać z hali
sportowej przy ZS w Grucie proszone są o kontakt
z Renatą Kurkus - pracownikiem Urzędu Gminy.
W lipcu br., czynne jest w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie ognisko przedszkolne dla dzieci
w wieku od 3 do 7 lat.
Odpłatność za wyżywienie - 1,5 zł za dzień.
Kontakt: 56 468 35 18

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl
Głos Gruty
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Mogą służyd za wzór

Radość ze śpiewu i tańca
Dorota Berent jest osobą nietuzinkową. To kobieta twórcza
artystycznie. I, co niebagatelne, swoim przykładem
rozbudza w młodzieży pasję do taoca i śpiewu.
– Kiedy w październiku 2010 roku Gminne Centrum
Kultury rozpoczynało działalnośd nie myślałam, że osiem
miesięcy później będę prowadzid trzy grupy dzieci
i młodzieży, które taocząc i śpiewając przyczynią się do
większej integracji środowiska, zmiany jego mentalności –
mówi Dorota Berent, instruktorka taoca i śpiewu. – Wszystko
zaczęło się od grupy tanecznej, początkowo liczącej aż 30
osób! Zajęcia ruchowe, gimnastyka i taniec stały się
nieodzownym elementem aktywnego spędzania wolnego
czasu przez młodzież. Poszłam za ciosem, w krótkim czasie
stworzyłam grupę wokalno-muzyczną. To był strzał
w dziesiątkę! Oba zespoły przychodziły na zajęcia
pozalekcyjne i solidnie pracowały. Od października tego
samego roku moi podopieczni zaczęli występowad publicznie
i to nie tylko lokalnie. W krótkim czasie grupa taneczna
Power Fight wzięła udział w Przeglądzie KOT w Grudziądzu
zdobywając wyróżnienie. Dziś zespół liczy jedenaście osób,
skonsolidował się, serio podchodzi do tego, co robi. Pokonali
tremę, nabrali scenicznego obycia.
– Jest jeszcze zespół wokalny TIM.
– Ci dopiero idą jak burza… – uśmiecha się D.
Berent. – To bardzo ambitna młodzież i mimo zróżnicowania
wiekowego – 13-19 lat – dla wszystkich śpiewanie stało się
czymś ważnym, potrzebnym. Naturalnie, młodzi wokaliści
wciąż się uczą, chcą osiągnąd jak więcej. Widzę, że wspólne
śpiewanie daje im dużą radośd. Potwierdzeniem ich
artystycznych ambicji niech będzie to, że od jakiegoś czasu
nie wystarczają im zajęcia raz w tygodniu. Niemal każdą
wolną chwilę wykorzystują na poprawę warsztatu.
Przychodzą do mnie do domu, podsuwają pomysł. Słucham
ich uważnie. Cieszy mnie, że próbują coś zmienid w sobie i…
gminie.
– Jakby tego było mało, narodziła się trzecia
grupa.
– W marcu 2011r. powstała drużyna harcerska
składająca się z członków Power Fight i TIM, nazywa się 31
DH "SKORPION", jestem jej opiekunką. Natalia Szumotalska
jest drużynową, Gabriela Chyła i Paweł Leśniewski –
przybocznymi. Ta trójka ma doświadczenie w harcerstwie,
posiadają wiedzę i niezbędne kwalifikacje.
– Jak przebiegają wasze zajęcia?
– Głównie pracujemy nad taocem, poszczególnymi
elementami, poznajemy nuty, wspólnie aranżujemy utwory,
uczymy się ich. Natomiast na zbiórkach harcerskich
omawiamy prawo harcerskie, poznajemy historię (początki)
scoutingu (ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany
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w szeregu organizacji młodzieżowych. W Polsce jego
prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę
harcerstwa – polskiej odmiany skautingu. Przyp. S.R.).
Rozmawiamy o patriotyzmie, dyskutujemy na temat
najważniejszych ludzkich wartości: honor, uczciwośd.
Staramy się zrozumied, co oznacza altruizm, poświęcenie dla
narodu i drugiego człowieka. Śpiewamy przy ognisku.
Uczymy się prawidłowych zachowao podczas alarmów,
poznajemy techniki wiązania sznurów, itd. Sporo czasu
poświęcamy dyskusjom na temat koleżeostwa, wzajemnej
pomocy. Harcerstwo to dobrowolna służba. Jeśli z czasem
nie pokocha się tej idei, obowiązków – trzeba zrezygnowad.
– Przypuszczam, że w tej całej muzyczno-wokalnoharcerskiej idei jest jakieś przesłanie, które chciałaby pani
przekazad mieszkaocom gminy Gruta.
– Przede wszystkim życzę młodym i starszym tej
pogody ducha i optymizmu jakie cechują moich
podopiecznych, którzy są dla mnie ogromnie ważni...
Niejednokrotnie ckni mi się, aby dzieci i dorośli jak
najczęściej się uśmiechali. Uśmiech czyni nas lepszymi i – jak
mówią słowa piosenki – nic nie kosztuje.
rozmawiał: Stanisław Raginiak

Harcerski biwak
Dwudziestu sześciu harcerzy spotkało się na biwaku nad
Jeziorem Rudnickim kolo Białego Boru. Swych podwojów
użyczył im Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im.
100-lecia Agrometu Unia.
– Jesteśmy tu od 14 do 17 czerwca i już
przygotowujemy się do letniej akcji, której najważniejszym
wydarzeniem będzie wyjazd i pobyt na Polach
Grunwaldzkich w kolejną rocznicę historycznej bitwy –
informuje
Andrzej
Kozłowski,
drużynowy,
uczeo
grudziądzkiej szkoły średniej. – Czas nad jeziorem
poświęcamy przede wszystkim szeroko pojętym sprawom
harcerskim, uczymy się też nowych piosenek, jest czas na gry
sportowe.

Na działce spotkały się dwie drużyny, właśnie
Andrzeja i druga, prowadzona przez Zuzannę Czerwioską.

| www.gruta.pl
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KULTURALNO - SPOŁECZNY

Wkrótce jej obowiązki przejmie drużynowa Afrodyta
Maliszewska.
Młodzież jest z naszej gminy, z Mełna, Salna
i Dąbrówki Królewskiej. Harcerskiego porządku pilnuje
podharcmistrz Elżbieta Fabioska.
Dodam, że przebywając krótko z druhami
i harcerzami byłem mile zaskoczony nie tylko urokliwym
miejscem, doskonałymi warunkami socjalnymi, ale także
(a może przede wszystkim) wspaniałą atmosferą wśród
młodzieży. Na podkreślenie zasługuje też samodzielnośd
i zaradnośd harcerzy, którzy sami przygotowują posiłki,
sprzątają. Brawo!
tekst i zdjęcie: Stanisław Raginiak

Piosenki Seweryna Krajewskiego

Wszyscy wsiedli do tego pociągu
– Myśli pan, że nasze piosenki wytrzymają próbę czasu? –
przed laty zapytał mnie Seweryn Krajewski, gdy udało mi
się namówid go na rozmowę w przerwie koncertu
w Grudziądzu. Odpowiedziałem twierdząco i zaraz
dodałem, że walorem utworów Czerwonych Gitar są
zarówno teksty piosenek i niekonwencjonalna muzyka.

kierowanym przez Krzysztofa Janikowskiego (notabene
zarządzający internetową stroną S. Krajewskiego). Pięd
uczennic i ich muzyczny opiekun zaśpiewali ponad
dwadzieścia piosenek z repertuaru Krajewskiego. Od
K. Janikowskiego usłyszałem, że dawny lider Czerwonych
Gitara napisał zaledwie kilka tekstów do wykonywanych
przez siebie utworów. – Słowa piszą dla niego inni, on
komponuje muzykę i śpiewa – sprecyzował szef PÓŁnaPÓŁ.
Jaki był koncert w Dąbrówce Królewskiej?
Odpowiadam: do oryginałów było daleko (pytanie: czy
można dorównad Krajewskiemu?) Jednak z całą
odpowiedzialnością stwierdzam, że ponad godzinny występ
uczennic i K. Janikowskiego należy uznad za udany. Trzeba
pogratulowad wykonawcom, że na czwórkę z plusem radzili
sobie z niełatwymi często kompozycjami („Niech żyje bal”,
„Remedium”). Nawet tak wybredny muzycznie facet jak ja,
niejednokrotnie z zachwytem słuchał dziewczynek (tak, bo to
jeszcze dzieci).
PÓŁnaPÓŁ dokonał rzeczy niecodziennej: starszej
publiczności przypomniał lata młodości, wzruszył ją,
a młodszą generację zaraził pięknymi kompozycjami
S. Krajewskiego... Nastolatkowie co rusz nagradzali zespół
oklaskami.
Kilkadziesiąt osób zebranych w sali gimnastycznej
przez ponad godzinę jechało tym samym pociągiem.
Muzycznie nie byle jakim.
tekst: Stanisław Raginiak

Co słychać w sołectwach?
Majowo-czerwcowe pikniki

(od lewej: Agata Gajewska, Sonia Szytniewska, Aleksandra Kanios,
Kamila Kurkus, Marta Waszewska)

Obok sukcesów odnoszonych z zespołem, z którym
rozstał się definitywnie w 1997 roku, Krajewski prowadził
i prowadzi działalnośd solową. Nagrał albumy utrzymane
w stylistyce muzyki pop, jest też autorem muzyki filmowej.
Komponował również dla innych wykonawców: Ireny
Jarockiej, Urszuli Sipioskiej, Maryli Rodowicz.
Minęło już sporo lat od chwili, gdy szlagiery
Czerwonych Gitar rozbrzmiewały na potaocówkach,
zachęcały do taoca (Nie zadzieraj nosa, Baw się razem
z nami, Bo ty się boisz myszy, Powiedz stary, gdzieś ty był),
lub zmuszały do zadumy (Dlaczego nie kochasz mnie tak jak
dawniej, Historia jednej znajomości, Jedno jest życie, Biały
krzyż). Faktem jest, że niektóre – na szczęście nieliczne –
piosenki zespołu ocierają się o banał, rażą ckliwością
(Pluszowe niedźwiadki, Stracid kogoś, Z marzeo powstał
świat). Nie zmienia to jednak faktu, że Czerwone Gitary
z Sewerynem Krajewskim w roli głównej, to jedna
z nielicznych grup, których piosenek słuchają kolejne
pokolenia.
Fakt ten niezaprzeczalnie świadczy o jednym, że
czas pozytywnie je zweryfikował.
Potwierdzeniem był wtorkowy (21 czerwca)
koncert zespołu PÓŁnaPÓŁ w Dąbrówce Królewskiej,
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Piknik rodzinny w Pokrzywnie
W dniu 28.05.2011r. na terenie świetlicy wiejskiej
w Pokrzywnie odbył się „PIKNIK RODZINNY” Rada Sołecka
oraz Grupa Organizacyjna z Pokrzywna przygotowały wiele
konkurów i nagród dla dzieci młodzieży i dorosłych. Zarówno
dorośli, jak i dzieci z równym zapałem bawili się
w poszukiwaczy skarbów. Dużym zainteresowaniem wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych cieszyły się przejażdżki
harleyami. Oblegany również był konkurs strzelecki:
strzelanie do patelni i tarczy koziołka.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się konkursy
rodzinne: przenoszenie jajka na łyżce oraz przeciąganie liny.
Wszystkie dzieci brały udział w różnorodnych konkursach
sprawnościowych: rzut piłką plażową do celu, picie wody
mineralnej na czas, skoki przez skakankę itd. w pracach
twórczych: rysowanie na kartonie portretów swoich mam,
które później musiały się odnaleźd. Świetlica wiejska tętniła
życiem, gwarem i śmiechem. Czas pikniku umilała muzyka
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bajkowa, klauni oraz Zespół Muzyczny „JACK” - przy muzyce,
którego wszyscy mieszkaocy wspaniale się bawili.
informacja: Sołtys wsi Pokrzywno

w/w osobom oraz wszystkim, którzy przyczynią się do
uświetniania imprez szkolnych.
tekst: B.B

Dzieo Dziecka w Annowie
W sobotę 4 czerwca wszystkie dzieci, które odwiedziły park
w Annowie spotkała miła niespodzianka. Przygotowano
wiele atrakcji i konkursów, w których dzieci chętnie brały
udział. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, słodkie paczki,
panie z Koła Gospodyo przygotowały pyszne gofry.
Powodzeniem cieszyły się także kiełbaski oraz chleb ze
smalcem. Panie z Annowa rozegrały mecz w siatkówkę
z „resztą świata”. Niestety panie przegrały, ale i tak humory
wszystkim dopisywały. Organizatorzy: Koło Gospodyo i Rada
Sołecka.
informacja: Sołtys wsi Annowo
Piknik w Kitnowie
Sołtys Kitnowa dziękuje Radzie Sołeckiej oraz mieszkaocom
Kitnowa za pomoc w zorganizowaniu i czynny udział
w pikniku z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca.

Słup „teatrem stoi”
W krótkim czasie w Szkole Podstawowej w Słupie miały
miejsce dwa wydarzenia, które na długo pozostaną
w pamięci mieszkaoców. Z okazji Dnia Matki licznie przybyłe
na uroczystośd mamy miały okazję, obejrzed ciekawy występ
uczniów poszczególnych klas w formie wierszy i piosenek
oraz przedstawienie na motywach bajek: „Czerwony
Kapturek”, „Tomcio Paluch” „Jaś i Małgosia”. Przedstawienie
to przygotowali uczniowie klas I – III w ramach Kółka
Teatralnego prowadzonego przez panią Barbarę Bratko.
Mamusie tak, zachwyciły się występem, że
postanowiły w ramach rewanżu wystąpid przed swoimi
pociechami. W szybkim tempie zrealizowały to
przedsięwzięcie i wystawiły na motywach bajki „Kopciuszek”
krótki występ z okazji Dnia Dziecka. Okazało się, że mają
wrodzony talent aktorski, ponieważ nagrodzone zostały
naprawdę gromkimi i zasłużonymi brawami. Wydarzenie to
z pewnością jest oryginalne i godne naśladowania. Dzięki
takim rodzicom można realizowad wiele ciekawych
projektów i szkoła na tym tylko zyskuje. Prym w Słupie
wiodą: p. Agnieszka Wesołowska, p. Ewelina Szymaniak,
p. Magdalena Zych, p. Katarzyna Osuch, p. Magdalena Osuch
– Templin, p. Katarzyna Kubacka, p. Kamila Wegner, p. Beata
Jaros, p. Agnieszka Jaros, p. Małgorzata Kalsioska. Cała
uroczystośd z okazji Dnia Dziecka obfitowała w wiele atrakcji
i nie odbyłaby się w tak bogatej oprawie gdyby nie hojnośd
sponsorów: Wójta Gminy Gruta, Banku BGŻ, p. Ziętarskich,
p. Brzyskich, Sołectwa wsi Słup, p. Kurzyoskich, p. Krzysztofa
Śniadły. Dyrektor szkoły p. Regina Sadowska oraz grono
pedagogiczne pragnie w tym miejscu z serca podziękowad

3

www.gckgruta.pl

Dzieo Dziecka w Salnie
Dnia 4 czerwca 2011r., odbył się Dzieo Dziecka w Salnie,
słoneczna pogoda pozwoliła na miłą i przyjemną zabawę.
Sponsorom którzy pomogli w zorganizowaniu tej imprezy
czyli Urzędowi Gminy Gruta, firmie Pacht Salno, paostwu
Haczkowskim oraz hurtowniom: LEW-TECH i GRALL
z Grudziądza, p. M.R. Gronowskim, OSP Salno. Zabawy dla
dzieci przygotowali: A. Gajewska, Ł. Leszczyoski,
K. Szczepaoski, A. Mathiak, R. R. Głowaccy, M. Miąsko.
Serdecznie
dziękują
sponsorom,
organizatorom
i mieszkaocom za zabawę Sołtys i Rada Sołecka.

informacja: Organizatorzy
Przednia zabawa
W sobotnie popołudnie 25 czerwca mieszkaoców Mełna na
„Rodzinnym Pikniku” powitała p. Dorota Leśniewska
w imieniu organizatorów i sponsorów. Panie ze
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy razem”
w pierwszy weekend wakacji przygotowały sporo
niespodzianek dla najmłodszych uczestników. Organizatorzy
zaprosili zespół TIM z GCK oraz p. Jana Szlasa – zespół DOBA,
który czuwał nad oprawą dźwiękową, a p. Dorota Berent
poprowadziła koncert. Po występach zespołów tanecznych
POWER FIGHT z GCK oraz DZIEWCZYN z MEŁNA najmłodsi
biorący udział w zabawie dzielnie i z uśmiechem na twarzy
sami wymyślali swoje układy taneczne. Maluchy dały
przykład dorosłym, którzy przy muzyce DOBA i ognisku bawili
się prawie do rana. Sponsorzy ufundowali łakocie i napoje
dla najmłodszych uczestników. Sporą atrakcją i wyzwaniem
było pieczenie kiełbasek przy dużym ognisku. Mieszkaocy
Mełna z przyjemnością wysłuchali przygotowanego na ten
dzieo repertuaru i powiedzieli, że warto iśd na następny
koncert TIM-u, czy popatrzed na występy grup tanecznych,
zgodnie przyznali, że p. Dorota Berent przedstawiając
wykonawców mówiąc „cudze chwalicie, swego nie znacie”
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miała rację. Brawa, jakie otrzymali wszyscy występujący tego
popołudnia były największą nagrodą i uznaniem dla Natalii,
Gabrysi, Patrycji, Cezarego, Nikodema, Pawła, Daniela – TIM,
oraz dla Oli, Michaliny, Kamili, Gabrysi, Pauliny, Anki,
Martyny, Dominiki, Kingi, Eweliny i Pawła – POWER FIGHT;
dla Juli, Natalii i Sonii – Dziewczyn z Mełna. Organizatorzy
dziękują Pani Wójt Halinie Kowalkowskiej radzie sołeckiej
i sołtysowi Mełna oraz Panu Łazarskiemu za udzielenie placu
przy byłej Cukrowni Mełno.
tekst: CC

zabrakło pokazów z udziałem kaskaderów i koni. Wycieczki
zorganizowały: Mirosława Trześniewska i Irena Zapalska.

Wycieczki przedszkolaków
W maju Krasnale z Przedszkola Samorządowego
w Mełnie z wychowawczynią Ireną Zapalską odwiedziły
Bibliotekę Gminną i SP w Boguszewie. Bibliotekarka Izabela
Ostrowska opowiedziała dzieciom o swojej pracy, zapoznała
z księgozbiorem, głównie z literaturą dziecięcą. Następnie
Dorota Banaszkiewicz zaprosiła maluchy do zwiedzania
szkoły (pomieszczeo klasowych, gabinetu dyrektorki, pokoju
nauczycieli, sali gimnastycznej, kącika patrona Jana Pawła II,
galerii dla dzieci). Mali goście byli też obecni na lekcjach
j. angielskiego, informatyki. Wzięli udział w konkursie „Jaka
to bajka?”, zostały pasowane na „Mola książkowego”.
Otrzymały medale „Małego informatyka” oraz kolorowe
zakładki do książek. Na koniec spotkania dzieci zaproszono
na słodki poczęstunek.
W czerwcu „Zuchy” udały się pieszo do biblioteki
i na posterunek policji w Grucie. Przedszkolaki zwiedziły
czytelnie, a bibliotekarka Elżbieta Polakowska-Lesioska
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” przeczytała im
„Awanturę na podwórku” Wiesława Drabika. „Zuchy”
poznały dzielnicowego, aspiranta sztabowego Ryszarda
Jaworskiego, który pokazał im posterunek i wóz policyjny.
Funkcjonariusz sprawdził wiedzę dzieci na temat znajomości
zagrożeo i numerów alarmowych. Maluchy odpowiadały
celująco.
8 czerwca 5 i 6-latki z grupy „Krasnali” i „Zuchów”
wyjechały na wycieczkę do Magaparku w Grudziądzu, który
miał charakter rekreacyjny, ale też i edukacyjny. Dzieci
uczestniczyły w lekcji przyrody na żywo, podziwiając wiele
zwierząt. Zobaczyły też repliki prehistorycznych stworzeo
(dinozaury), które dzięki urządzeniom poruszały się,
oddychały, wydawały dźwięki. Ponadto dzieci spotkały się
z postaciami ze znanych bajek. Bawiły się w osadzie
Flinstonów. Wielką atrakcją był przejazd bryczkami oraz
pociągiem Kansas City-Ekspress. Na zakooczenie maluchy
uczestniczyły w godzinnym przedstawieniu „Miasteczko
Kansas City”, po wejściu do którego mogli zobaczyd
codzienne życie Dzikiego Zachodu, niesamowite przygody
dzielnego szeryfa Luki Luke`a, bandę braci Dalton. Nie
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