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Na sesję zaplanowano 14 uchwał, ale faktycznie było 15, ponieważ wójt Halina Kowalkowska zwróciła się do przewodniczącej Renaty Templin, aby do porządku obrad wprowadziła projekt
uchwały w sprawie upoważnienia wójt do zaciągnięcia większego
o 300 tysięcy kredytu w rachunku bieżącym. Radni podjęli
uchwałę w tej sprawie.
13 uchwał dotyczyło uchylenia poprzednich ustanowień w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Gruta. Natomiast uchwała oznaczona numerem 9 związana była ze sprawą
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ukazuje się od 1991 roku

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości określonej w
niniejszej uchwale.
§ 2. Uchwala się dopłaty dla taryfowych odbiorców usług:
do zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Gruta w wysokości141 043,82 zł brutto.
za odbiór ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Gruta oraz szamb z terenu
Gminy Gruta w wysokości 297 809,18 zł brutto.
§ 3. Po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy Gruta opłaty
za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla taryfowych odbiorców usług wynoszą:
opłata za zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Gruta w kwocie 2,70
zł,
opłata odbiór ścieków :
a) wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Gruta – 3,09 zł/m3 brutto,
b) z szamb z terenu gminy Gruta - 3,09 zł/m3 brutto,
c) przemysłowych i dowożonych spoza terenu gminy Gruta,
wprowadzonych do gminnej oczyszczalni ścieków w Mełnie 6,32 zł/m3 brutto.
§ 4. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej w wysokości 1,35 zł miesięcznie brutto.
§ 5. Ceny z §3 i § 4 zawierają obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej ¶w Grucie.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy oraz publikację w gazecie lokalnej

Treść uchwały:
UCHWAŁA Nr XXV/191/13
RADY GMINY GRUTA
z dnia 26 czerwca 2013r.
Uzasadnienie
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzeZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie wykonuje usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbioroGminy Gruta na okres od 01 lipca 2013r.¶ do 31 grudnia wego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu gminnej sieci
2013r. oraz uchwalenia dopłat dla taryfowych odbiorców wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni komunalnych
usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
¶w Mełnie, Gołębiewku oraz Salnie.
Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca
Do końca 2013 roku utrzymuje się stawki na poziomie obec2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa- nie obowiązujących.
dzaniu ścieków (Dz.U.z 2006r. Nr 123, poz. 858 z 2007r. Nr 147,
Ceny wskaźnikowe mediów zawarte w załączonych rozliczepoz. 1033 z 2009r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47,poz.278 i niach są wyższe od cen proponowanych na II półrocze 2013r, co
Nr 238, poz. 1578) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki w konsekwencji rodzi konieczność uchwalenia dopłat do sprzedaKomunalnej i Mieszkaniowej w Grucie o zatwierdzenie taryf dla nej wody i zrzucanego ścieku.
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
Na ścieki przemysłowe i dowożone spoza terenu Gminy Gruścieków na terenie Gminy Gruta na okres od 01 lipca 2012r. do 31 ta proponuje się cenę wskaźnikową bez dopłat z budżetu Gminy,
grudnia 2013r., uchwala, co następuje:
na poziomie dotychczas obowiązującej.
Głos Gruty
--

Na obradach obecny był radny powiatowy Grzegorz Masiota, pod jego i rady starostwa padło wiele zastrzeżeń, co do finansowania,
naprawy i remontu dróg. Apelowano do niego, aby na kolejnej sesji przedstawił plan naprawy dróg na najbliższe lata. Radny Bronisław
Florek zwrócił uwagę na zaniedbania w koszeniu poboczy dróg powiatowych (Gruta-Rogóźno). Z kolei wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Taranowicz upomniała się o naprawie odcinaka drogi Mełno-Boguszewo. Pan G. Masiota odpowiedział na niektóre zarzuty.
Obiecał wójt i radzie, że na najbliższym posiedzeniu w starostwie przekaże usłyszane dziś uwagi.
Na sesję zaproszono również Andrzeja Kłopotka, specjalistę do spraw kontraktacji, który omówił kwestię tegorocznego skupu zbiorów. Akcentował, że firma, którą reprezentuje płaci terminowo. – W tej chwili możemy jeszcze zakontraktować około półtora tysiąca
ton kukurydzy – stwierdził. Podkreślił też, że od lat dobrze mu się współpracuje zarówno z władzami gminy jak i rolnikami.
Podczas sesji przewodnicząca poprosiła obecnych na sali dyrektorów szkół gminnych o przedstawienie wyników egzaminów gimnazjalistów i szóstoklasistów. Generalnie wypadły one lepiej niż w roku ubiegłym.
WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W punkcie „Wolne wnioski i zapytania” zwracano się do wójt między innymi z pytaniami dotyczącymi remontu i napraw dróg oraz
placów zabaw dla dzieci.
Wójt udzieliła wyczerpujących odpowiedzi jeśli chodzi o drogi. Natomiast w temacie placów powiedziała, że wszelkie prace moją
być zakończone do końca sierpnia. – Jeśli wykonawca nie zdąży, zapłaci karę, którą uwzględniliśmy w umowie – usłyszeli zebrani na
sali.
Tekst/foto: S. Raginiak
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Harmonogram odbioru śmieci w Gminie Gruta

Koniec Roku Szkolnego

Jak co roku wójt Halina Kowalkowska nagrodziła najlepszych uczniów, zarówno jeśli chodzi o wyniki w nauce jak i
osiągnięcia sportowe. I tak nagrody pieniężne za najlepsze oceny
otrzymali:
Oskar Gawział (gimnazjum), Julia Nowaczek, Kacper Dziubkowski (SP Gruta), Bartłomiej Kurnik (Plemięta), Sebastian
Kania (Dąbrówka Królewska) Wiktoria Wasielewska (Słup),
Marta Guz (Nicwałd), Julia Buczkowska, Agnieszka Maciejewska, Julia Maciejewska i Izabela Sułkowska (Boguszewo).

Piątek 28 czerwca był szczególnym dniem dla nauczycieli,
uczniów i ich najbliższych.
W naszych szkołach (Boguszewo, Dąbrówka Królewska, Gruta, Nicwałd, Plemięta, Słup) rozdano świadectwa, nagrody i dyplomy.
Uczniowie podziękowali pedagogom za trud włożony w ich
edukację. Były momenty radości i wzruszeń. Nie zabrakło kwiatów.
PS Zdjęcia wykonaliśmy w Zespole Szkół w Grucie, gdzie
pod nieobecność wójt Haliny Kowalkowskiej (uczestniczyła w
uroczystości w szkole w Nicwałdzie), nasze władze reprezentowali przewodnicząca Rady Gminy Renata Templin i sekretarz
Jarosław Poznański. Obecni byli też księża – proboszcz Henryk
Szczodrowski i wikary Arkadiusz Relidziński.
Życzymy uczniom i ich wychowawcom udanych wakacji.

Nagrodzeni przez wójt za osiągnięcia sportowe (nagrody
książkowe): Piotr Rogoziński, Gracjan Graczyk, Mateusz Lewicki, Tomasz Barański, Filip Ostrowski, Jakub Tychman, Natalia
Osmańska, Kamila Kurkus, Karolina Rusoń, Agata Weselak,
Daria Nowaczek, Klaudia Kozłowska, Klaudia Pawlos, Szymon
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Pyżewicz, Sonia Szytniewska, Aleksandra Sosik, Julia Nowaczek,
Magdalena Woźniak, Sandra Kowalska, Natalia Barszczewska,
Agnieszka Kozłowska, Łukasz Templin, Dawid Tuleja i Bartosz
Klasiński.
Nagrodzona też została (jako jedyna) Michalina Lesińska (za
osiągnięcia przedmiotowe).
Tekst/foto: RAS

Sukces Uczniów, Przedszkolaków i Myśliwych

Wyjazd był także małą lekcją turystyczno-krajoznawczą, dzieci z okien autobusu mogli zobaczyć m.in.: Zamek Królewski,
Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy. Uczniowie i przedszkolaki dobrze znieśli podróż. Spora w tym zasługa prowadzącego autokar Marcina Krucy, który jechał ostrożnie, zrobił też przerwy w podróży (dzieci mogły pójść na lody). Mieliśmy na
„pokładzie” dwie małe Julie (jedna akurat obchodziła urodziny),
które wyśpiewywały nam do mikrofonu przedszkolne piosenki.
Wszyscy dziękują wójt Halinie Kowalkowskiej za to, że dzięki niej mogliśmy pojechać do Warszawy, odebrać nagrody, powiedzieć skąd jesteśmy… Nasza obecność w Finale, to znakomita
promocja gminy!
Dodajmy, że koordynatorami akcji byli: Sławomir Chyła i
Krzysztof Kopczyński (Koło Łowieckie), Beata Chyła
(przedszkole w Mełnie) i Agnieszka Wolska (SP Boguszewo).
Tekst/Foto: RAS

Poświęcenie żłobka

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży jest bardzo ważnym
elementem kształcenia. Uczy szacunku dla otaczającej nas przyrody i uświadamia, jakie jest miejsce człowieka w środowisku i jak
wiele od niego samego zależy.
(Cytat z pisma „Łowiec Polski”.)
– „Rok kaczki” trwający od lutego 2012 do czerwca 2013roku
miał wysoki poziom merytoryczny i wyróżnił się nowymi inicjatywami w wielu rejonach Polski – powiedział Mirosław Głogowski, ogólnopolski koordynator akcji „Ożywić pola”. – W siódmej
edycji naszej akcji uczestniczyło 126 szkół. Wiele z nich to nowi
uczestnicy, co nas bardzo cieszy. Ważny jest fakt, że w obecnej
edycji wiele szkół i kół łowieckich wciągnęło do współpracy ekologów, wędkarzy, a nawet strażaków. Wyraźnie widać w wielu
regionach spore zaangażowanie władz lokalnych, wójtów i burmistrzów. Program „Ożywić pola” wyraźnie integruje społeczności
lokalne i zbliża do nich koła łowieckie. To bez wątpienia jest także wielkim sukcesem „Roku kaczki”.
Szanowni mieszkańcy gminy Gruta, miło nam poinformować,
że w tej wielkiej ogólnopolskiej akcji szkoła podstawowa w Boguszewie uplasowała się na 12 miejscu, a nasze przedszkole
otrzymało jedyną nagrodę w kraju, aczkolwiek stratowały też i
inne placówki. Gratulacje!
Oczywiście, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie inicjatorzy tej
akcji i siła napędowa całego przedsięwzięcia, czyli Witold Tęgowski (prezes Koła Łowieckiego „Sokół”), oraz członkowie
Janina Arczykowska-Gościak, Jan Rochewicz, Sławomir Chyła i
Krzysztof Kopczyński.
Zaproszeni do Warszawy laureaci nie wiedzieli, które miejsce
im przypadło, czyli przez całą podróż (kilka godzin w upale, ale z
klimatyzacją w autokarze) zarówno członkowie Koła, uczniowie i
maluchy rozmyślali, co też ich czeka w stolicy? A konkretnie – w
wielkiej nowoczesnej hali, gdzie zorganizowano finał.
Zjechały niemal wszystkie zaproszone szkoły, od Rzeszowa
po Szczecin. Było nas bardzo, bardzo dużo. Organizatorzy, redakcja „Łowca Polskiego”, przygotowali się świetnie. Już chwilę po
dotarciu na miejsce i po opuszczeniu autokaru dzieci poczęstowano wodą mineralną, a po uroczystości był naprawdę smaczny i
obfity poczęstunek.
Nagrody wręczali: szef redakcji Paweł Gdula, poseł Stanisław
Wziątek i Andrzej Gdula, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.
Wśród nagród otrzymanych przez naszych laureatów są: mikroskop, mikrofony bezprzewodowe, lornetka, oczywiście puchar
dla przedszkola i szereg innych ciekawych nagród.
Na sali pojawił się znany aktor Andrzej Grabarczyk, który z
największą przyjemnością pozował do zdjęcia z naszymi przedszkolakami.

Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie
szorstko zabraniali im tego. Lecz
Jezus rzekł: "Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do
Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie". Włożył na
nie ręce i poszedł stamtąd.
(Ewangelia wg świętego Mateusza.)
Uroczystość poświęcenia otwartego w maju żłobka w Nicwałdzie przypadła na pierwszy dzień lipca. Konsekracji dokonał
ksiądz proboszcz okonińskiej parafii Marek Wysiecki. Kapłan
powiedział też kilka zdań o najmłodszych mieszkańcach naszej
gminy, którzy tu maja swój domek. W modlitwie powierzył dzieci i żłobek Bogu. Przekazał też krzyże. – Niech strzegą tego miejsca, niech Pan Bóg będzie tu obecny.
Po poświęceniu i wspólnej modlitwie dyrektor placówki Elżbieta Fabińska zaprosiła gości do sali zabaw, gdzie na dorosłych
czekała niespodzianka. Maluchy, oprócz wierszyka i piosenki,
zaprezentowali inscenizację wiersza Aleksandra Fredry „Małpa w
kąpieli”.
Dzieciom wręczono prezenty. A katechetka Dorota Kruszczyńska na ręce dyrektor przekazała namalowany przez siebie
obraz z motywem anioła.

– Proszę popatrzcie jak to wszystko pięknie wygląda – powiedziała jeszcze przed poświęceniem zadowolona wójt Halina Kowalkowska, która później, przy kawie, podkreśliła zasługę Tomasza Sobocińskiego, który podjął się napisania projektu i pozyskania pieniędzy (ogólny koszt inwestycji to kwota 639.900.16 złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 541.365.14 –
przyp. RAS). Druga osobą, której wójt dziękowała był Patryk
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Steciuk, który nie tylko z ramienia urzędu kierował budową, ale
był też zaopatrzeniowcem. – Jestem naprawdę bardzo zadowolona, że żłobek działa. Jest to jedyna taka placówka na wsi w powiecie grudziądzkim.
Głos zabrał poseł Janusz Dzięcioł, który – jak zauważyła wójt
– jest częstym gościem w naszej gminie. – Pamiętam początki tej
inwestycji… Jako polityk i wasz przedstawiciel gratuluje pani
wójt i gminie – mówił. – W czasach, gdy niemal wszyscy narzekają na brak wszystkiego, wasza gmina zaskakuje wieloma pozytywnymi działaniami i niewątpliwymi sukcesami.
Poświęcenie żłobka przypadło w imieniny Haliny… Nic zatem dziwnego, że wójt, oprócz życzeń, otrzymała kwiaty, odśpiewano jej „Sto lat”, a panie ze Stowarzyszenia w Nicwałdzie upiekły tort.
Tekst/foto: RAS

wali swoich druhów. (jeśli komuś zabrakło sił, mógł się posilić
znakomitą grochówką).
Nad całością zawodów czuwał komendant gminny OSP w
Grucie kapitan Sławomir Chyła.
Sponsorami zawodów byli: Halina Kowalkowska, wójt gminy, p. A. Sobociński (Mełno) i p. J. Neuman (Gruta) – właściciele
masarni oraz p. T. Kawski (Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Gruta). Strażackie zwody wspomogli także: p. W. Szymczak, prezes
ZZD Mełno, panowie J. Łopatka i Z. Osuch (wł. piekarni), G.
Szlas (wł. ubojni).
Tekst/foto: RAS

Działanie bibliotek

Pokazali, co potrafią!

Zawody strażackie w Mełnie były pokazem sprawności młodych i starszych druhów. Wszystko wypadło na piątkę z plusem!
Obyło się bez jakichkolwiek wypadków.
Z urzędu dopingowała strażaków wójt Halina Kowalkowska,
którą wspierał starszy brygadier Leszek Głowacki, szef Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.
W zawodach uczestniczyło 12 drużyn – 6 seniorów, 5 młodzieżowych i jedna żeńska. Dopingowaliśmy strażaków z Gruty,
Boguszewa (dwie drużyny) Salna i Słupa.
Przeprowadzono następujące konkurencje: bieg sztafetowy i
ćwiczenia bojowe.
Komisja, pod przewodnictwem młodszego brygadiera Piotra
Kołtackiego, po zsumowaniu punktów przyznała następujące
lokaty:
I grupa – grupa chłopcy – 1 m. OSP Boguszewo
I grupa dziewczęta – 1 m. Gruta
II grupa chłopców – 1. M. Salno
II grupa żeńska – I m. Boguszewo
III grupa seniorzy – 1. m. Boguszewo II
W otrzymanym protokole z sobotnich zmagań (15 czerwca)
przeczytaliśmy również, że wszystko odbywało się przy temperaturze powietrza 23 stopnie Celsjusza (strażacka precyzja!)
Po zakończeniu zawodów wręczane były Odznaki Strażaka i
puchary. Wójt ufundowała też szereg nagród rzeczowych.
Dopisała nie tylko pogoda, ale także mieszkańcy gminy. Każda z drużyn miała swoich „kibiców”, którzy z całych sił dopingo-

W Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie pracownic bibliotek. Zorganizowała je Elżbieta Polakowska-Lesińska.
Oprócz bibliotekarek z naszej gminy Anny Fabrykiewicz, Izabeli
Ostrowskiej i Marioli Miąsko, obecne były Janina Lis, Mariola
Olszewska i Estera Szramka z Jabłonowa Pomorskiego oraz Justyna Rosada z Radzynia Chełmińskiego.
– Spotkanie wiąże się z projektem Mikrogrand „Podaj dalej”,
który realizujemy jako biblioteka wiodąca – informuje Elżbieta
Polakowska-Lesińska. – Naszym obowiązkiem jest poinformowanie o nim bibliotek partnerskich, współpracujących z naszą. Jesteśmy zobowiązani dzielić się z koleżankami naszym doświadczeniem, mówimy o swoich najbliższych zamierzeniach.
Podczas prawie dwugodzinnego spotkania, na którym obecni
byli również sekretarz naszego urzędu Jarosław Poznański i dyrektor GCK Hanna Szumotalska, Elżbieta Polakowska-Lesińska
opowiedziała (była też prezentacja multimedialna) o tym, co dzieje się w prowadzonej przez nią bibliotece, a także w filiach w
Okoninie, Boguszewie i Nicwałdzie. Kierownik podkreśliła dobrą
współpracę z Urzędem Gminy w Grucie.
Sekretarz, w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej, zapewnił,
że urząd – w miarę możliwości – nadal wspierać będzie wszelkie
poczynania biblioteki gminnej. Wspomniał o doposażeniu wszystkich naszych placówek, którym w ostatnim okresie przybyło komputerów, drukarek, rzutników i aparatów fotograficznych. Z satysfakcją przyjął informację, że kierownik Elżbiecie PolakowskiejLesińskiej dobrze układa się współpraca z nową dyrektor GCK.
Głos zabrała również Anna Fabrykiewicz, która szeroko i
fachowo opowiedziała o wszelkich kulturalnych poczynaniach
realizowanych w Okoninie.
Na zakończenie spotkania panie z zaprzyjaźnionych placówek
z Jabłonowa Pomorskiego i Radzynia Chełmińskiego otrzymały
drobne upominki. W epilogu wystąpił kabaretowy zespół Sonata z
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Tekst/foto: RAS

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUCIE
Podsumowanie projektu\: „Jak to matka z dzieckiem swoje miejsce w bibliotece odnalazła”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie wraz z filiami w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie realizowała w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku projekt „Jak to matka z dzieckiem swoje miejsce w bibliotece odnalazła”. Autorem i zarazem koordynaGłos Gruty
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torem projektu była Anna Fabrykiewicz – bibliotekarz z Filii w
Okoninie, realizacja przy współpracy bibliotekarek: Izabeli
Ostrowskiej (Boguszewo), Elżbiety Polakowskiej – Lesińskiej
(Gruta) i Marioli Miąsko (Nicwałd). Projekt ten został przeprowadzony w ramach udziału naszej placówki w Programie Rozwoju
Bibliotek, który jest realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Natomiast Fundacja została
ustanowiona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
która z kolei jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w
przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń
Projekt ten był skierowany do mam z małymi dziećmi (łącznie
60 osób z terenu gminy Gruta). Harmonogram projektu zakładał
spotkania: z pediatrą (31.01), pedagogiem (22.02), dietetykiem
(17.04) i logopedą (24.05), warsztaty plastyczne Wielkanoc 2013
(12.03), spotkania integracyjne przy filmie ( 10.05 i 5.06), wyjazd
do kina Helios ( 11.04) oraz wyjazd do Picolandu (19.06). Całość
zakończyło spotkanie w Gminnym Centrum Kultury w Grucie 24
czerwca, gdzie wszyscy mieli możliwość obejrzenia galerii fotograficznej i filmików wykonanych w czasie trwania projektu. Plan
projektu został w pełni zrealizowany.
Podczas spotkań tematycznych dzieci miały zapewnioną opiekę, brały udział w zajęciach plastycznych i sportowych, oraz słuchały czytanych bajek i wierszy. Wszyscy uczestnicy projektu
byli zawsze bezpłatnie dowożeni i odwożeni autobusem udostępnionym przez Urząd Gminy Gruta.
Celem projektu było propagowanie biblioteki, jako miejsca
przyjaznego i otwartego na wszystkie działania.

W realizację projektu zaangażowane były następujące instytucje: Urząd Gminy Gruta (transport), Szkoły Podstawowe w Boguszewie i Nicwałdzie (udostępnienie lokali, spotkanie z logopedą),
Warsztaty Terapii Zajęciowej (przeprowadzenie warsztatów),
Ośrodek Zdrowia (spotkanie z pediatrą), Zespół Szkół w Grucie
(spotkanie z pedagogiem). W projekcie pomagało też czworo
wolontariuszy.
Tekst: AFA

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
AKADEMIA MŁODYCH NOBLISTÓW
W dniach 18-19 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja
podsumowująca projekt „Akademia Młodych Noblistów" pn.
"Czy polska szkoła kształci noblistów?", w której z naszej placówki wzięli udział: Jolanta Kanios, Marzena Samborska i Roman
Zadykowicz. Konfer encja poświęcona była podsumowaniu
efektów projektu Akademia Młodych Noblistów oraz zagadnieniom związanym z oświatą i szkolnictwem wyższym i zawodowym, rynkiem pracy i kompetencjami kluczowymi. W programie
znalazły się również wystąpienia na temat założeń i rezultatów
projektu Akademia Młodych Noblistów (prof. dr hab. Mirosław
Grewiński - prorektor WSP im. Janusza Korczaka). Scharakteryzowano wpływ projektu na szkoły, kompetencje
kluczowe uczestników projektu i doświadczenie zawodowe nauczycieli. Dyrektor Zespołu Szkół w Grucie dr Marzena Samborska – koordynator projektu, opiekun Interdyscyplinarnego

Ruchu Naukowego wystąpiła z prezentacją, zatytułowaną
„Wpływ realizacji projektu Akademia Młodych Noblistów na
środowisko lokalne, szkołę, doświadczenie zawodowe nauczycieli oraz kompetencje uczestników projektu”. Mar ek Zbytniewski - doradca zawodowy oraz trener w projekcie Akademia
Młodych Noblistów podsumował efekty zajęć "Klucz do sukcesu". Młodzież uczestnicząca w projekcie zaprezentowała swoje
zwycięskie projekty uczniowskie. Odbyły się również panele dyskusyjne na temat dobrych praktyk i wymiana doświadczeń z realizacji projektu w szkołach. Nauczyciele, doradcy zawodowi oraz
przedstawiciele wielu instytucji z regionu wzięli udział w warsztatach z zakresu przygotowania autorskich programów nauczania,
pracy metodą projektową w szkole, rozwijania kompetencji kluczowych i nowoczesnych form rozwoju. Drugiego dnia konferencji odbyły się seminaria dyskusyjne na temat potrzeb rozwijania
kompetencji kluczowych w podziale na trzy obszary tematyczne:
szkoły wyższe, oświata, szkolenia zawodowe.
W konferencji wzięło udział blisko 300 osób, w tym przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty or az
Pomorskiego Kuratorium Oświaty, zastępca prezydenta Olsztyna, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Dyrektor Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie), przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oddział
w Olsztynie, dyrektorzy kilkudziesięciu szkół i przedstawiciele
nauczycieli z trzech województw, a także psychologów i pedagogów, trenerów, ekspertów on-line projektu oraz uczniów zaangażowanych w realizację projektu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miejskiego
Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Urzędu Pracy Powiatu
Olsztyńskiego, powiatowych urzędów pracy, olsztyńskiego szkolnictwa wyższego oraz placówek związanych ze szkolnictwem
zawodowym, przedstawiciele ośrodków doradztwa nauczycieli,
dyrektorzy
i
pracownicy
poradni
psychologicznopedagogicznych, OHP, urzędów pracy oraz liczni reprezentanci
instytucji zrzeszonych w ramach Warmińsko-Mazurskiego Paktu
na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.
*Projekt Akademia Młodych Noblistów trwał 36 miesięcy od
01.06.2010 roku do 30.07.2013 roku. *Wartość projektu to 10,5
mln złotych. * 3331 uczestników projektu.
W naszej placówce w ciągu trzech lat trwania projektu
AKADEMIA MŁODYCH NOBLISTÓW:
*Uczestniczyło 57 uczniów gimnazjum. *Zatrudnionych było
4 nauczycieli i pedagog. *Odbyło się 210 godzin laboratorium
biologiczno-chemicznego, 210 godzin – matematycznofizycznego, 210 godzin – laboratorium języka angielskiego i 210
godzin – laboratorium ICT. *Odbyło się 105 godzin pogotowia
biologiczno-chemicznego, 105 godzin – matematycznofizycznego, 105 godzin – pogotowia języka angielskiego i 105
godzin – pogotowia ICT. *Odbyło się 180 godzin konsultacji z
pedagogiem. *Uczniowie wzięli udział w 6 wycieczkach edukacyjnych, jednym obozie letnim w Turawie, spotkaniu z ciekawym
człowiekiem, prelekcji ‘Zostań Noblistą’ oraz w warsztatach
‘Klucz do uczenia się’, festynach naukowych. *Uczniowie otrzymywali artykuły papiernicze, pomoce naukowe, materiały przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. *Uczniowie brali udział w
konkursach i olimpiadach, często zajmując czołowe pozycje i
zdobywając nagrody. *Szkoła otrzymała pomoce naukowe do
realizacji zajęć. *Koszt realizacji projektu w naszej szkole to
kwota ok. 150 tys. złotych, którą udało się pozyskać, uczniowie
nie ponosili żadnych kosztów.
W czasie konferencji podsumowującej odebrałam certyfikat –
Gimnazjum w Grucie otrzymało tytuł „SZKOŁY MŁODYCH
NOBLISTÓW”.
Marzena Samborska

Kolejne spotkanie
Na kolejne spotkanie mające na celu połączenie sił w dziedzinie kultury dyrektor Hanna Szumotalska zaprosiła panie pracujące
w naszych bibliotekach. Elżbieta Polakowska-Lesińska, Izabela
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Ostrowska, Anna Fabrykiewicz i Mariola Miąsko zapoznane zostały z najbliższymi planami GCK.

Już planujemy wyjazd w przyszłym roku, by poznawać kolejne zakątki Kaszub. Dziećmi na wycieczce opiekowali się: Dorota
Kruszczyńska, Hanna Szadkowska i ks. proboszcz Marek Wysiecki.
Tekst: ks. Marek Wysiecki Foto: Dorota Kruszczyńska

Festyn Sołectwa i GCK

Dyrektor główny akcent w dyskusji położyła na współpracę, aby była ona szersza i bardziej konkretna. Apelowała również do pań, aby dzieliły się z nią pomysłami, ponieważ łącząc
siły i możliwości można zrobić dużo więcej i niewątpliwie lepiej.
Podczas rozmowy sporo czasu poświęcono wakacyjnym
zajęciom dzieci w świetlicach wiejskich i szkolnych.
Tekst/foto: (ars)

WYJAZD DZIECI DO JASTRZĘBIEJ GÓRY

W dniach 5-8 maja 21 dzieci z naszej szkoły uczestniczyło w
dydaktyczno-rekreacyjnym wyjeździe do Jastrzębiej Góry. Osoby,
które wyjechały to ci, którzy przez rok szkolny nie szczędzili
czasu i sił na pracę w kołach Caritas, kole teatralnym i scholii.
Dlatego wycieczka była swego rodzaju podziękowaniem i nagrodą za pracę.
Pensjonat w Jastrzębiej Górze był dla nas miejscem zamieszkania przez cztery dni. Stamtąd udawaliśmy się na dydaktyczne i
rekreacyjne wyprawy. Podczas pobytu nad morzem odbyliśmy
rejs statkiem z Gdyni do Helu, gdzie uczestniczyliśmy w żywej
lekcji przyrody w fokarium. Podobna lekcja odbyła się też dla nas
podczas pobytu w Oceanarium w Gdyni. Podczas zajęć prowadzonych przez pracownika poznaliśmy niezwykłe morskie stworzenia. Za wzorowe zachowanie podczas lekcji mieliśmy możliwość obejrzenia z bliska żywych rekinów, co nie zdarza się każdemu przebywającemu w Oceanarium. Natomiast w oliwskim
ZOO podziwialiśmy zwierzęta.
Podczas pobytu nad morzem nie zabrakło także zabaw na
plaży, rozgrywek sportowych i konkursu na najbardziej pomysłową rzeźbę z piasku. Codziennie uczestniczyliśmy w zajęciach na
basenie w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. Niezwykła, żywa lekcja historii odbyła się w Szymbarku, gdzie zajechaliśmy podczas powrotu do domu. Poznaliśmy tam losy Polaków, którzy walcząc za naszą wolność wywożeni byli na Syberię.
W bunkrze przeżyliśmy „prawdziwy” nalot lotniczy... Na koniec,
z wielkimi problemami z utrzymaniem równowagi, zwiedziliśmy
dom ustawiony do góry „nogami”.

Za nami kolejne spotkanie w ogrodzie Gminnego Centrum
Kultury. 28 czerwca Festyn „Witajcie Wakacje” zorganizowały
sołectwo Gruty i GCK. Przez kilka godzin śpiewano, tańczono i
rywalizowano w konkursach (głównie dzieci). Wszystko było
dobrze przygotowane i prowadzone.
Na scenie pojawiły się zespoły działające przy GCK. Instruktorki Małgorzata Rzepko i Monika Chyła przeprowadziły szereg
konkursów. Najmłodsi zmagali się w takich konkurencjach jak:
rzut piłeczką do celu, bieg w workach, skoki ze związanymi nogami. Był konkurs piosenki i plastyczny (malowanie na placu budynku GCK), taniec z balonami, hula hop, itp.
Panie z sołectwa przygotowały grilla, ciastka, napoje. Sponsorami byli: radny Marek Czmoch, Aniela i Jan Neumann oraz Zenon Osuch.
Imprezę prowadziły dyrektor Hanna Szumotalska i sołtys Ewa
Schmidt.
Bawiących się odwiedziła wójt Halina Kowalkowska.
Podsumowując Festyn organizatorki stwierdziły, że analogicznie do roku ubiegłego (podobna impreza) dorosłych było nieco
mniej, ale bezsprzecznie w tym roku dopisały dzieci i młodzież. –
I ten fakt nas cieszy – stwierdziły na koniec.
Tekst/foto: RAS

Sołecki festyn w Pokrzywnie

Sołtys Alicja Kurkowska i Rada Sołecka zorganizowali w
sobotę 15 czerwca kilkugodzinny festyn dla dzieci i rodziców.
Przez trzy godziny zajęcia z maluchami i starszymi pociechami
prowadziły instruktorki Gminnego Centrum Kultury: Magdalena
Głowacka i Monika Chyła oraz wolontariuszka Natalia Szamotulska.
Wśród licznych zabawowych propozycji były między innymi:
malowanie postaci… pani sołtys, przeciąganie liny w różnych
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grupach wiekowych, „dojenie krówki”, podskoki ze skakanką,
odbijanie lotki paletką, hula hop, skoki w workach. Nagrodami
dla najlepszych były słodycze i soki.
Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Sympatyków Pokrzywna
Wojciech Lembicz i jego podopieczni karatecy zaprezentowali
techniki wschodnich sztuk walki.
Wszystko odbywało się przy pięknej pogodzie i świetnej, odpowiedniej dla dzieci muzyce (zasługa Jacka Gawrziała). Nie
zabrakło poczęstunku zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Tekst/foto: eres

Salno też się bawiło
Występy zespołu Nowa Generacja, szereg konkursów i
turniej. Do tego zjeżdżalnia,
loteria fantowa, degustacja
potraw, zabawa taneczna,
wszystko to działo się w Salnie na festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Mieszkańców Wsi „Salno“,
Sołectwo, Gminną Bibliotekę Publiczną w Grucie, Gminne Centrum Kultury i Urząd Gminy.
Zabawa, zarówno dla najmłodszych jak i starszych był przednia.
Konkursy, nagrodzeni:
wianków świętojańskich: Jagoda Maliszewska, Zyta Gardjan,
Bożena Jastrzębska.
piosenki ludowej dla dzieci: Milena Leśniak, Kaja Bonas i
Julia Sądowska
piosenki ludowej dla dorosłych: Krystyna Drzazga, Gabriela
Malinowska i Grażyna Jabłońska.
bilard o puchar sołtysa: Robert Gajewski, Kamil Bogalecki,
Krzysztof Szczepański
sportowy dla dzieci: Kornelia Lewandowska, Milena Leśniak,
Dominika Szymaniak, Adrian Jeziorowski
(r)

Kulminacyjny punkt to tradycyjne puszczanie wianków.
Całą imprezę wieńczyła całonocna zabawa przy muzyce zespołu „Kosmiczni chłopcy”.
Zorganizowanie Nocy Świętojańskiej było możliwe dzięki
wsparciu otrzymanemu z Urzędu Gminy Gruta oraz licznych
sponsorów, których nie sposób wymienić. Wszystkim bardzo
serdecznie dziękujemy.
Jesteśmy wdzięczni Pani wójt Halinie Kowalkowskiej, że była
razem z nami. Słowa podziękowania kierujemy też pod adresem
obecnego w Słupie Pana Jarosława Poznańskiego, sekretarza gminy. Wyrazy wdzięczności przekazujemy przedstawicielom Urzędu, sponsorom i oczywiście wszystkim, którzy bawili się wspólnie z nami.
Katarzyna Kurzyńska
Prezes Stowarzyszenie
Podziękowania za tak wspaniały Festyn należą się Stowarzyszeniu Aktywna Wieś SŁUP na czele z panią prezes Katarzyną
Kurzyńską oraz pani Agnieszce Wesołowskiej z całą Radą Sołecką.
Wójt Halina Kowalkowska

Kitnowo bawiło się szałowo
Przejażdżka powozem konnym, pokaz akcji gaszenia pożaru
przez straż pożarną, dmuchana zjeżdżalnia, karuzela, bungee,
konkursy i quizy z nagrodami, oto atrakcje Pikniku Rodzinnego w
Kitnowie.
Świetnie bawili się zarówno dorośli jak i dzieci, dla których
kolejną fajną zabawą było malowanie twarzy.
Podczas wielogodzinnej imprezy wszyscy mogli skosztować
kiełbaskę z grilla i grochówkę. Była też kawa i herbata. Sołtys
Artur Błędowski częstował dzieci cukierkami.
Wieczorem odbył się pokaz fajerwerków. Piknik muzycznie
uatrakcyjnił rodzinny duet, który przygrywał do tańca do białego
rana.
W imieniu uczestników składamy serdeczne podziękowania
organizatorowi oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do
tego, że piknik był tak udany.
Tekst: Edyta Kreft

Harcerskie dwa dni

Noc Świętojańska w Słupie
Na plaży nad jeziorem w
Słupie w piękne słoneczne
sobotnie popołudnie rozpoczęła się Noc Świętojańska. Festyn Rodzinny zorganizowany
został przez Stowarzyszenie
Aktywna Wieś Słup w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. ks. Jana Lesińskiego
oraz Sołectwem.
Podczas imprezy było wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych jak i starszych. Dzieci miały do dyspozycji plac zabaw,
Ruchowy Park Rozrywki – Picoland oraz szereg zawodów sportowych przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli. Nie
zabrakło części artystycznej zaprezentowanej przez uczniów z
miejscowej szkoły. Było dużo konkursów, oczywiście z nagrodami.
Impreza zrealizowana została w ramach projektu we współpracy z Lokalną Grupą Działania Wieczno. Był czas na degustację lokalnych potraw regionalnych (pieczone prosię, grill i ciasta
przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia).
Festyn uatrakcyjniły służby mundurowe, policjanci z Grudziądza pokazali tresurę oraz działania z psem. Funkcjonariusze znakowali też rowery osobom, które o to poprosiły. Druhowie Państwowej Straży Pożarnej i z jednostki ochotniczej z Gruty zaprezentowali lanie piany, a prezes OSP ze Słupa Krzysztof Niecał
zaprezentował jak właściwie reanimować człowieka.

28-29 czerwca w świetlicy wiejskiej w Mełnie odbył się biwak harcerski „Integracji mówię TAK II”, który zorganizowała
Natalia Szamotulska, drużynowa 21 Próbnej Drużyny Harcerskiej
„Źrenice”, pomagała jej przyboczna Izabela Sułkowska.
– Zaprosiliśmy 17 Drużyna Harcerska „Niedościgli” z drużynową Afrodytą Maliszewską. Bawiliśmy się świetnie – wspomina
Natalia. – Mimo że była to tylko jedna noc, to na pewno będzie
długo wspominana. Biwak zaczęliśmy w piątkowe południe, kilka
godzin później przybyliśmy na festyn do Gminnego Centrum
Kultury w Grucie, na którym harcerze zmagali się w konkursach
sprawnościowych. Po rywalizacji poczęstowano nas kiełbaskami,
arbuzami i kanapki. Piątek był długim dniem... Po powrocie z
GCK mieliśmy zadania do wykonania, uczyliśmy się też podstaw
origami, przerywnikiem w zajęciach było wyjście na boisko i
zabawy sportowe. Wracając do noclegowni śpiewaliśmy nasze
piosenki. W nocy oglądaliśmy filmy. Niestety, część harcerzy
zasnęła ze zmęczenia już na pierwszej bajce, ale inni mieli jeszcze
siły grać w UNO – dzieli się wrażeniami drużynowa. – Nazajutrz
od rana – rozgrzewka, krzyżówka dla starszych, a dla zuchów
rebusy dotyczące ich praw. W południe zostaliśmy poczęstowani
grochówką, którą przygotowały panie Maryla Grabowska i Irena
Kozłowska.
Harcerze dziękują sponsorom: Sołectwu Gruta, Gminnemu
Centrum Kultury, pani Dorocie Leśniewskiej (za użyczenie świetlicy), druhowi Henrykowi Zalewskiemu, pani Maryli Grabowskiej oraz Irenie Kozłowskiej i druhnie Afrodycie.
Z harcerskim pozdrowieniem – czuwaj!
(r)
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