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Ukazuje się od 1991 roku

– Dostojni goście, szanowni nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie – rozpoczęła uroczystość Marzena Samborska,
dyrektor placówki. – Dobiega końca rok szkolny. Na zasłanym
suknem stole czekają świadectwa i nagrody. (…) Szkoła to nie
tylko budynek, to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują, by realizować edukacyjno-wychowawcze cele. Ani jedno ani drugie nie byłoby możliwe,
gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców i osób sprzyjających szkole. (…) Szczególne podziękowania kieruję do wójt gminy pani
Haliny Kowalkowskiej i z największą radością przekażę jej statuetkę z wygrawerowanymi słowami wdzięczności. Dziękuję pani
Honoracie Gajewskiej – kontynuowała dyrektor Samborska – przewodniczącej Rady Rodziców Zespołu Szkół, i jej wręczę statuetkę.
Swoje podziękowania kieruję też pod adresem pani Doroty Berent i
prowadzonego przez nią zespołu TiM. Dziękuję, że uświetniacie
imprezy szkolne.
Po tych słowach dyrektor wyczytywała nazwiska uczniów,
którzy osiągnęli najlepsze oceny w nauce, na olimpiadach i we
wszystkich dziedzinach, które są wpisane w pracę szkoły.
Następnie głos zabrała wójt Halina Kowalkowska, pogratulowała najlepszym uczniom. Zwróciła uwagę na fakt, jak bardzo
ważna w życiu człowieka jest nauka. Życzyła wszystkim uczącym
się, aby nie zabrakło im sił i ambicji w zdobywaniu wiedzy. Podkreśliła też, że nasza szkoła posiada wystarczająco dobrych nauczycieli i szeroko pojętą bazę, aby uczniowie osiągali jak najlepsze
wyniki. Naturalnie, życzyła uczniom jak najpiękniejszych wakacji i
tego, aby po ich zakończeniu wszyscy szczęśliwie wrócili do klas.
Nie zabrakło kilku zdań pod adresem absolwentów gimnazjum i
życzeń, aby w szkole średniej osiągali jak najlepsze
wyniki.

XXXIV Sesja Rady Gminy Gruta

Czerwcowe obrady skupiały się jak zawsze na informacji wójt
o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji, sprawozdania
prowadzącej samorząd z wykonania uchwał Rady Gminy oraz wydanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. Kolejnymi
punktami, przed głosowaniem nad projektami nowych uchwał,
były informacje o skupie płodów rolnych (rzepak, zboże), kolejna
związana była z warunkami i trybem przyznawania pomocy udzielonej w ramach działania W drożenie lokalnych strategii rozwoju
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Podjęto uchwały w sprawie:
1) dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 2014 rok
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gruta na
lata 2014-2030
3) uczestnictwa gminy Gruta w Zintegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych w ramach Związku ZIT Grudziądza
4) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Okonin
5) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gruta
6) zmiany uchwały w sprawie określenia szczególnych zasad i
trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
7) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie
za 2013 rok.
Ze szczegółami kolejnych obrad można się zapoznać w Biurze
Rady w Urzędzie Gminy.
(r)

Podczas uroczystości odśpiewano hymn narodowy, odchodzący
przewodniczący samorządu szkolnego przekazał swoje obowiązki
młodszej koleżance, minutą ciszy uczczono też pamięć zmarłej
pedagog Ewy Modrak.
Ogromną część uroczystości zajęło wręczanie nagród
i dyplomów uczniom. Były też podziękowania dla rodziców.
Na chwilę przed częścią artystyczną Cezary Szytniewski,
dotychczasowy przewodniczący samorządu szkolnego, skierował
do grona pedagogicznego następujące słowa: – Mam zaszczyt
w imieniu tegorocznych absolwentów serdecznie podziękować
za trud i czas nam poświęcony. (…) Przeżyliśmy w murach tej

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Dniu zamykającym rok szkolny zawsze towarzyszą chwile
radości, wzruszenia, nagrody, wyróżnienia, podziękowania, kwiaty
i życzenia szczęśliwych, spokojnych, udanych wakacji. Tak też
było w piątek 27 czerwca w Zespole Szkół w Grucie. Kilkugodzinną uroczystość w szkole poprzedziła msza dziękczynna dla
uczniów i nauczycieli.
Głos Gruty
--

szkoły radości i smutki, ale w niełatwych chwilach życia zawsze
przychodziliście Kochani Nauczyciele z dobrą radą. To wy staraliście się przekazać nam wartości moralne, uczyliście życia odpowiedzialnego. Zaszczepiliście również w nas wrażliwość na ludzką
krzywdę, na piękno, na sztukę… Żegnając naszych nauczycieli w
imieniu własnym, a także koleżanek i kolegów mówię
p r z e p r a s z a m za wyrządzone przykrości, złe zachowanie.
Prosimy, wspominajcie nas dobrze…
Po wyniesieniu sztandaru szkoły młodzież gimnazjalna odtańczyła Belgijkę i w tym momencie rozpoczęła się część artystyczna.
Wszystkim uczniom gratulujemy ukończenia roku nauki.
Gimnazjalistom życzymy dostanie się do wybranych przez siebie
szkół.
Dzieciom i młodzieży życzymy pięknych, słonecznych i szczęśliwych wakacji! A nauczycielom jak najlepszego odpoczynku!
W zakończeniu roku udział wzięli między innymi Renata
Kurkus, inspektor oświaty oraz księża – kanonik Henryk
Szczodrowski i wikary Kamil Pańkowiec.
Tekst/foto: RAS

Pierwsze zawody w powożeniu

Pierwszy raz w naszej gminie, a konkretnie w Mełnie na boisku
w niedzielę 29 czerwca w południe odbyły się Zawody w Powożeniu. Wystartowało 9 drużyn, w tym jedna z kucykiem (ze Słupa).
Wójt Halina Kowalkowska od kilku lat nosiła się z zamiarem zorganizowania tej ciekawej, plenerowej imprezy. Wspomagał ją w
tym sołtys Jasiewa Adam Schmidt, który notabene 19 lat temu
sięgnął po pierwsze miejsce w konnej rywalizacji.
W Mełnie zameldowali się właściciele zaprzęgów stajni Włocławek, Grążawy, Wielgie, Piastowo, Skrwilno, Sokół, Nowy Młyn
i Słup.
W niemal dwugodzinnej rywalizacji oceniana była precyzja
przejazdu oraz czas. Najlepsi otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe.
Pierwsze miejsce zdobył Andrzej Benedykciński (luzakiem
była Joanna Kretkowska) z Włocławka), drugie – Jan Sternicki
(luzak Weronika Sternicka) z Grążaw i trzecie Rafał Paszyński
(luzakiem ponownie była Joanna Kretkowska) ze stajni Wielgie.
Wójt H. Kowalkowska wręczając puchary i nagrody
podkręciła, że bardzo się cieszy, iż wreszcie udało się zrealizować
zawody. Zapewniła, że ta bardzo widowiskowa impreza będzie
kontynuowana w przyszłym roku.
Podziękowała także licznie zebranym mieszkańcom za obecność na zawodach. Nie szczędziła słów uznania pod adresem
powożących zaprzęgami i ich luzakami (osoby zajmujące tył
bryczki, które przez balans ciałem pomagają w jak najlepszym,
czystym przejeździe).
Pierwszą imprezę prowadził Piotr Masłowski z Grudziądza,
instruktor jeździectwa i sędzia III klasy, a także wieloletni zawodnik w skoku przez przeszkody.
Po wręczeniu pucharów zawodnicy zaproszeni zostali do
Gminnego Centrum Kultury, gdzie przy kawie rozmawiano o
zakończonych zawodach.
Tekst/foto; RAS

Sala Edukacji Ekologicznej w Słupie

Piątek 13 czerwca był szczególnym dniem w życiu Szkoły Podstawowej w Słupie, przed południem dokonano otwarcia Sali Edukacji Ekologicznej. W uroczystości udział wzięli Marszałek Urzędu
Marszałkowskiego Piotr Całbecki oraz wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Gości powitała wójt Halina Kowalkowska, która w swoim wystąpieniu wspomniała o szeregu inicjatyw i inwestycji w naszej
gminie (m.in. żłobek, skanalizowanie wsi Pokrzywno, dofinansowanie przedszkola i oddziałów zerowych). Prowadząca samorząd
serdecznie podziękowała również marszałkowi i przewodniczącemu za przyjazd do naszej gminy.
Interaktywna sala ekspozycyjna została utworzona przez Międzygminne Porozumienie Samorządowe w ramach projektu dotyczącego promocji rezerwatu przyrody Dolina Osy.
Ekspozycja przypomina wyglądem koryto rzeki, jej częścią są
naturalizowane sylwetki zwierząt, zatopione w żywicy owady a
także imitacja bobrzej nory.
Zwiedzaniu towarzyszą dźwięki oraz fotografie z Doliny Osy.
Wsparcie na realizację przedsięwzięcia w ramach PROW to prawie
20 tysięcy złotych.
Sala w Słupie to inwestycja w ramach tzw. „małych projektów”
realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Otwarcie tej sali jest i dla mnie czymś szczególnym, a to
dlatego, że studiowałem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a na początku lat
90. pracowałem jako nauczyciel – mówił marszałek P. Całbecki już
po przecięciu wstęgi. – Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak
istotnym wydarzeniu szkolnym w waszej gminie. – Na koniec
zwracając się do uczniów dodał: – Pamiętajcie, że Pan Bóg stwarzając Ziemię nakazał człowiekowi dbać o nią. Wasza piękna gmina ma szereg walorów turystyczno-krajoznawczych, więc apeluję,
abyście o tym zawsze pamiętali i dbali o nie. Samorząd regionalny
jest od tego, aby pomagał lokalnym władzom i mieszkańcom.

Natomiast wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober powiedział: – Urząd, który reprezentuję niedługo będzie miał do zaofero-
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wania kolejną pomoc finansową dla gmin, ważne, aby były lokalne
pomysły i chęć ich realizacji. Nas, jako przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego niezmiernie cieszy każde nowe wykonane
przedsięwzięcie.
Szanowni gości otrzymali kwiaty, chleb od stowarzyszenia
i sołectwa w Słupie. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy naszych
szkół, a także przedstawiciel nadleśnictwa Jamy Tomasz
Zielaskiewicz.
wil

Lekcja przyrody w SP Słup

30 maja gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Koła
Łowieckiego nr 31 „Pracowników Nauki w Warszawie”: prezes
Hannę Kozieja-Maleńczyk, Bartłomieja Piotrowskiego, Stanisława
Tarkowskiego i leśniczego ze Słupa Tomasza Zielaskiewicza.
Wśród gości były również wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska
i inspektor oświaty Renata Kurkus.
Na wstępie dyrektor szkoły powitał gości i oddał głos leśniczemu T. Zielaskiewiczowi, który zapoznał uczniów z gatunkami
drzew rosnących w okolicznych lasach. Po wysłuchaniu informacji
uczniowie zadawali pytania, korzystając z okazji chcieli
dowiedzieć się jak najwięcej o drzewostanie.
W dalszej części spotkania dzieci wzięły udział w konkursie
wiedzy o tematyce przyrodniczej – rozpoznawali gatunki drzew.
Pytania przygotowali przedstawiciele Koła Łowieckiego. Najwięcej punktów zdobyły: Weronika Kurzyńska (klasa VI), Aleksandra
Mathiak (IV) i Paulina Jaranowska (IV), a także Katarzyna
Robaczewska (V), Dorota Wesołowska (IV), Klaudia Jaranowska
(V), Joanna Kirsz (IV), Oktawia Ostolska (IV), Zuzanna Wegner
(III) i Dominika Szymaniak, klasa V. Wyróżnieni uczniowie zostali
nagrodzeni przez prezes H. Kozieja-Maleńczyk, która przekazała
szkole pomoce dydaktyczne – plansze przyrodnicze.
Dyrektor szkoły w imieniu społeczności szkolnej podziękował
członkom Koła Łowieckiego za ciekawą lekcję przyrody, w szczególności zaś prezes, która od lat współpracuje z placówką.
Podczas spotkania nie zabrakło słodkiej niespodzianki przygotowanej przez myśliwych.
AK

Okonin – otwarcie boiska i placu zabaw

– Spotykamy się w związku z zakończoną inwestycją gminną,
która realizowana
była w ramach unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dzięki jej sfinalizowaniu dzieci w gminie
Gruta mają dziesięć nowych placów zabaw i boisko wielofunkcyjne, na którym odbywa się nasza uroczystość – przed powitaniem
gości powiedziała prowadząca spotkanie Beata Bielik, pracownik
Urzędu Gminy w Grucie.
Wśród zaproszonych byli między innymi: poseł Janusz
Dzięcioł, Bartosz Szymański, dyrektor departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, obecna była
wójt gminy Halina Kowalkowska, także radni gminy, sołtysi i spora grupa mieszkańców, nie tylko Okonina.
– Cieszę się, że w tej wsi udało się zrobić coś ważnego i potrzebnego przede wszystkim dzieciom i młodzieży – jako pierwsza
zabrała głos H. Kowalkowska. – Moja radość wynikająca z faktu
oddania do użytku placu zabaw i boiska jest naprawdę wielka.
Chciałabym podziękować przede wszystkim panu Bartoszowi Szymańskiemu z Urzędu Marszałkowskiego, który jest przychylny
naszej gminie i naszym projektom. Dzięki ich realizacji mogło
powstać w gminie wiele nowych inwestycji. Plac zabaw i boisko w
Okoninie to jedno z dziesięciu przedsięwzięć, jakie ostatnio realizowaliśmy. Poprzednio uczestniczyłam w otwarciu placu zabaw w
Plemiętach. Proszę państwa, dzieci muszą mieć swoje miejsce,
gdzie spędzają czas, bawią się.
W dalszej części wystąpienia wójt podziękowała sołtysowi
Piotrowi Szynkowskiemu za zaangażowanie, a także wszystkim,
którzy przyczynili się do tęgo, że boisko w Okoninie i plac zabaw
są piękne. Życzyła także dzieciom i młodzieży, aby bezpiecznie i
jak najprzyjemniej spędzali czas na nowo powstałym obiekcie.
Przecięcia wstęgi dokonali wójt, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego, sołtys wsi i uczennica Wiktoria Szymkiewicz.
– Do Pana Jezusa przynosili dzieci, a On brał je w objęcia,
kładł na nie ręce i błogosławił. To samo czyni dziś, bo w szczególny sposób kocha dzieci – ksiądz Marek Wysiecki, proboszcz parafii w Okoninie, odczytał słowa modlitwy. Następnie życzył korzystającym z obiektu jak najlepszej zabawy. – Cieszcie się beztroskim dzieciństwem – zakończył kapłan i poświęcił obiekt.
Następnie bibliotekarka Anna Fabrykiewicz przeczytała informacje na temat gminy Gruta i Okonina, poinformowała też o ważniejszych osiągnięciach biblioteki. Na koniec wspomniała o powstającym Stowarzyszeniu Mieszkańców Okonina Empiria.
– Dziękuję, że mogę być tu z wami i cieszyć się z faktu oddania do użytku jakże ważnych obiektów – zaczął poseł J. Dzięcioł. –
Jestem przekonany, że gdy ich dzisiejsi użytkownicy dorosną, będą
wspominać, jak piękne mieli boisko i plac zabaw. – Parlamentarzysta gratulował wójt, że za jej kadencji gmina Gruta rozkwita w
szybkim tempie. Przy okazji podzielił się informacją, która go
bardzo mile zaskoczyła. – Akurat
dziś rano (sobota, 14 czerwca
2014 r. – przyp. RAS), w dniu otwarcia tego obiektu, włączyłem
telewizor na program Eurosport i co słyszę? Przy okazji oglądanego wyścigu kolarskiego sprawozdawcy chwalą niedawne zmagania
młodych kolarzy w Grucie, komplementują organizatorów, stawiają Grutę za przykład, jak powinno się organizować imprezy sportowe. Proszę państwa, gratuluję waszej wójt i wszystkim mieszkańcom. Możecie być dumni!
Z kolei dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Bartosz Szymański
powiedział: – Nie pierwszy raz jestem w waszej gminie. W odpowiedzi na podziękowania pani wójt powiem jedno, gdy są dobre
pomysły, gdy ludzie są zdeterminowani, by je realizować, to my w
Urzędzie Marszałkowskim na pewno takim projektom przyjdziemy
w sukurs … A jeśli chodzi o korzystających z obiektów, to życzę
jak najmniej siniaków, upadków i kontuzji… Niech czas spędzony
na placu zabaw i boisku będzie czasem, który zawsze będziecie
mile wspominać.
Sołtys i radny Piotr Szynkowski zabierając głos w końcowej
fazie uroczystości serdecznie dziękował wójt za jej pomoc przy
powstaniu obiektu.
Młodzież i dzieci otrzymały piłki od sołtysa Adama Schimidta
i syna wójt.
Część oficjalną zakończyła sportowa „prowokacja” sołtysa
i radnego P. Szynkowskiego. Wręczył on wójt piłkę do koszykówki
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i poprosił o pierwszy „historyczny” rzut. Prowadząca samorząd
trafiła bezbłędnie!

za wykonaną pracę, cierpliwość i fachowość oraz za to, że dzięki
im nie boją się już wody.
AM

Wakacje – przezorności nigdy za dużo

Pochwalić należy uczniów za ich wokalno-taneczny występ.
Tego popołudnia dla dzieci przygotowano kilka zabawowych
atrakcji.
Podziękowania należą się osobom z zawiązującego się stowarzyszenia w Okoninie. Panie zaserwowały kilka znakomitych ciast,
świetną grochówkę i smaczne kiełbaski.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom i partnerom, którzy pomogli w przygotowaniu
i otwarcia placu zabaw i boiska.
Tekst/foto: RAS

Umieć pływać, to bardzo ważne

17 czerwca uczniowie klas od „zerówki” do szóstej gościli w
Szkole Podstawowej w Nicwałdzie ratowników wodnych Łukasza
Reimusa i Daniela Ryczkowskiego z WOPR w Grudziądzu. Temat
spotkania brzmiał Bezpieczne wakacje nad wodą. Dzieci poznały
zasady, których należy przestrzegać podczas kąpieli wodnych i…
słonecznych, zapoznały się też z normami kulturalnego zachowania na kąpieliskach.
Kolejną, jakże ważną, częścią spotkania było poznanie zasad
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Każdy uczeń mógł wziąć udział w ćwiczeniach udzielania takiej pomocy i – jak pokazały fakty – chętnych nie brakowało.
Na zakończenie bardzo ciekawej lekcji wszyscy otrzymali broszurki informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad związanych z
przestrzeganiem bezpieczeństwa nad wodą. Wszyscy mogli obejrzeć z bliska łódź ratunkową WOPR.
Zorganizowanie takiego spotkanie tuż przed wakacjami to
strzał w dziesiątkę! Od tego dnia dzieci z Nicwałdu mają niewątpliwie większą świadomość, że z wodą (i słońcem) żartów nie ma.
Oby pamiętały o tym jak najdłużej, a najlepiej już zawsze!
Tekst: B. Fiszer. Foto: L. Domowicz

Salno umie się bawić!

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas III szkół
podstawowych w Polsce brali udział w projekcie powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać”. W przedsięwzięciu nie zabrakło
uczniów z naszych szkół w Nicwałdzie, Słupie, Boguszewie
i Plemiętach.
35-cioro trzecioklasistów 8 kwietnia br. rozpoczęło naukę w
Grudziądzu na pływalni przy ul. Kalinkowej. Instruktorami byli
Grzegorz Jendraszek, Moniki Bartoszek i Łukasza Reimus.
Dzieci w czasie zajęć spisywały się na medal. Ciężko ćwicząc
nabywały pływackich umiejętności, rozpoczynając od podstawowych czynności (zanurzanie głowy, otwieranie oczu, ćwiczenia
wypornościowe), a kończąc 20-godzinny cykl potrafiły już utrzymać się na wodzie, wykonać właściwe ruchy i przepłynąć
wyznaczony dystans. Nauczyły się również wykonywać skoki.
Umiejętności dzieci były na każdym etapie sprawdzane, gdyż
przechodziły przez następujące stopnie: pierwszy – RYBKA, drugi
– FOKA. III – NUREK i IV – DELFINEK.
Oczywiście nie wszystkie sprawdziany wiązały się ze stresem,
wręcz przeciwnie, na każdych zajęciach panowała bardzo miła,
przyjazna atmosfera, nawiązały się nowe znajomości, a to pozwalało na pokonywanie fobii.
10 czerwca uczniowie spotkali się na pływalni ostatni raz.
Był to wyjątkowy dzień, gdyż czekała je miła niespodzianka... Po
zajęciach instruktorzy dla każdego z nich przygotowali dyplom
oraz balonik z miłym drobiazgiem. Nie zabrakło słów pochwały za
zdyscyplinowanie, współpracę i ambicję.
Przedstawiciele szkół serdecznie podziękowali instruktorom

W sobotę 28 czerwca w Salnie odbył się festyn „Witaj lato”
zorganizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno
i sołectwo. Pomagała też Elżbieta Polakowska-Lesińska, kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie. Od początku oficjalnej
części imprezy, którą otworzyła prezes stowarzyszenia Elżbieta
Grabowska, posłuchać można było śpiewu i muzyki świetnego
zespołu muzycznego Sami swoi z Rypina.
Formalnie wszystko zaczęło się o godz. 14, ale już dużo wcześniej, bo o godz. 9 na boisku rozpoczęła się rywalizacja w piłkę
nożną. Inna dziedzina sportowa towarzysząca festynowi to bilard,
do rywalizacji stanęli zarówno nastolatkowie, jak i dorośli.
Dla dzieci przygotowano szereg niespodzianek, w tym
konkursy. Na kilku stolikach można było oglądać przedmioty dawnego użytku (np. tarka do prania) oraz rogi danieli i kozła.
E. Grabowska pokazała też, jak wyplata się ozdoby ze sznurka.
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Obecna na festynie wójt Halina Kowalkowska witając
starszych i dzieci pogratulowała świetnie zorganizowanej imprezy,
dopingowała najmłodszych w ich rywalizacji (jak chociażby
w tańcu parami z balonikiem). Oczywiście były słodkie nagrody.
Na zewnątrz, od strony stawu (niedawna wokół niego ułożono
kostkę), panie ze stowarzyszenia serowały pieczone skrzydełka
i kiełbaski. Należy pogratulować kobietom (również tym, które
w sali serwowały – za symboliczną opłatą – napoje i słodkości)
tempa pracy i serdeczności, z jaką zwracały się do wszystkich
obsługujących.
Wszystkim sponsorom i tym, którzy przyszli w sukurs organizatorom, w ich imieniu składamy najserdeczniejsze podziękowania.
Tekst/foto: ars

„Witajcie wakacje – bezpieczne wakacje”

Brawo Nicwałd!

Coroczny sołecki festyn w Nicwałdzie ma swój urok
i to nie tylko krajobrazowy (plac, w którym odbywa się impreza
porastają piękne, rozłożyste drzewa), ale także (a może przede
wszystkim) stricte ludzki, czyli społeczny. Każdy, kto przychodzi
na zabawę, czuje się tu znakomicie. Zasługa to przede wszystkim
pań z sołectwa i działającego tu Stowarzyszenia „Koło Gospodyń
Wiejskich Nicwałd”. Jasne, wszystko odbywa się pod batutą
sołtysa i radnego Kazimierza Suszka i szefowej stowarzyszenia
Gabrieli Rajnik.
Festyn to przede wszystkim relaks, zabawy dla dzieci,
a taneczna dla dorosłych.
Wcześniej jednak najlepsze pozdrowienia wszystkim
przekazała obecna w Nicwałdzie wójt Kowalkowska, która nie
zapomniała o dzieciach i życzyła im jak najlepszych
i bezpiecznych wakacji.
Nauczycielka Barbara Fiszer zorganizowała prezentację
o Henryku Sienkiewiczu (obchodzimy rok pisarza). Wstęp,
odnoście autora trylogii, zaraz po sołeckim expose wygłosił
K. Suszek.
Mariola Miąsko przygotowała konkurs o H. Sienkiewiczu.
Najwięcej wiedział Arkadiusz Trzepanek. Panie Irena Czarnota,
Halina Szymajda i Gabriela Rajnik czytały fragmenty książek
pisarza.
Dziećmi i przeznaczonymi dla nich zabawami sportowymi
zajął się Mariusz Kurkus. Wszystkiemu bacznym okiem
przyglądała się dyrektor Aleksandra Materka.

Pod taką nazwą sołtys, Rada Sołecka i Zarząd Stowarzyszenia
Mieszkańców Mełna Integracja zorganizowały festyn w Mełno
ZZD 28 czerwca. Wśród atrakcji były miedzy innymi: różnorakie
konkursy, loteria, Picoland, zabawa taneczna, a wszystko przy
dobrej muzyce ze smacznym poczęstunkiem od kiełbasek,
grochówki po szeroki wybór ciast.
Ważnym punktem imprezy plenerowej było oddanie do użytku
placu zabaw. Szarfę przecięły wójt Halina Kowalkowska, posłanka
VI kadencji Marzenna Drab, sołtys Małgorzata Taranowicz
i uczennica klasy IV Oliwia Chojnowska, a poświęcił ksiądz
wikary Kamil Pańkowiec.
Wśród atrakcji było również gaszenie pożaru przez jednostkę
OSP z Boguszewa, podkreślmy, że należą do niej druhny z ZZD
Mełno. Nie zabrakło naszych policjantów, którzy oprócz prezentowania radiowozu dla najmłodszych, wręczyli też kilka kamizelek
bezpieczeństwa oraz odblaskowych. Był też pokaz ratownictwa
medycznego firmy MED.-SAR z Grudziądza. Świetnie i smacznie
przygotowany był posiłek, napoje i kawa. Były też lody gratisowo
dla dzieci od p. I. Kaczorowskiej.
Plac na którym odbywał się festyn prezentował się naprawdę
ładnie, do tego bardzo dobra muzyka, o którą zadbał Jacek
Gawrział.
Wójt H. Kowalkowska gratulowała organizatorom przedniej
zabawy, a dzieciom, oprócz jak najlepszych wakacji, życzyła
bezpiecznej i wesołej zabawy na nowym placu.

Już podczas wieczornej zabawy stała się rzecz niebywała,
zgrana społeczność ZZD Mełno zabawiła się w taneczną lokomotywę, pląsając bezpiecznie wokół placu zabaw i na chodniku. Brawo!
Korzystając z okazji sołtys Małgorzata Taranowicz, za naszym
pośrednictwem, bardzo serdecznie dziękuje mieszkańcom Mełna
ZZD oraz sponsorom za pomoc w zorganizowaniu festynu.
Tekst/foto: wil

„Trzy godziny dla rodziny”

Tekst/foto: wil

Na początku maja na boisku szkolnym w Plemiętach odbył się
festyn Trzy godziny dla Rodziny zorganizowany przez dyrektora,
nauczycieli i Radę Rodziców. Za przygotowanie części artystycznej i sportowej odpowiedzialne były Hanna Mrozińska i Magdalena
Ślusarczyk.
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Wszystkich zebranych przywitali prowadzący uroczystość uczniowie klasy pierwszej Zuzanna Sadowska i Krzysztof Urbaniak
oraz zespół wokalno-taneczny ,,Papugi”. Następnie rozpoczęły się
występy uczniów kl. 0-III naszej szkoły, które nagrodzone zostały
gromkimi brawami. Po tych występach wszyscy w sali gimnastycznej odtańczyli integracyjny taniec, który wzbudził wiele radości.
Konkurencje sportowe i zabawy odbyły się na boisku
szkolnym. Chętnych nie brakowało, bawiliśmy się oczywiście
rodzinnie, nawet dziadkowie i babcie pokazali na co ich stać.
Uczestnicy festynu mogli się posilić kiełbaskami z grilla, nie
zabrakło też przeróżnych ciast przygotowanych przez rodziców.
Każdy zwycięzca konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom
i słodki upominek, a wszyscy uczestnicy słodycze i lody. Wielką
niespodziankę sprawili druhowie miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej i policjanci ze swoimi z psami. Jedną z atrakcji było to,
że dzieci mogły pojeździć samochodami tych służb.
Baliśmy się o pogodę , ale i ona nas nie zawiodła.
W Plemiętach naprawdę działo się wiele! To był festyn prawdziwie
rodzinny, pełen radości, humoru i dobrej zabawy, a do tego jeszcze
świetny poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Dziękujemy
za odwiedziny i wspólną zabawę. Wdzięczni jesteśmy organizatorom oraz sponsorom: Sołectwu wsi Plemięta, Zenonowi Osuch
z Mełna, Radzie Rodziców oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do tak udanego festynu.
Hanna Mrozińska

Finanse bez tajemnic w bibliotece w Grucie

Druhny na medal!

Niedawno pisaliśmy o sukcesie druhen z Boguszewa, które na
zawodach powiatowych w Małym Rudniku koło Grudziądza
zajęły I miejsce. W rezultacie tego osiągnięcia dziewczyny wzięły
udział w V W ojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych w Boruchowie (powiat
włocławski), które odbyły się 14 czerwca.
Z przyjemnością informujemy, że nasze dzielne i sprawne
dziewczyny zajęły III miejsce w biegu sztafetowym, a szósta lokata
przypadła im w ćwiczeniach bojowych. Gdy komisja podliczyła
konkurencje okazało się, że druhnom z Boguszewa zabrakło trochę
ponad sekundę, aby w ogólnej klasyfikacji stanąć na podium.
Gwoli ścisłości informujemy, że w zawodach wzięło udział
38 drużyn z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym
16 kobiecych.
Mimo że zawody odbywały się w strugach deszczu, nasz młode
panie walczyły dzielnie.
Rywalizacja w Boruchowie raz jeszcze udowodniła,
że możemy być dumni z naszych strażaków w ogóle,
a z boguszewskiej drużyny szczególnie.
Druhnom w wojewódzkich zmaganiach towarzyszyli Sławomir
Chyła, komendant gminny OSP w Grucie oraz ich trener,
druh Roman Feliks.
Gratulujemy!
(wil)

Ave Maryja
27 maja 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
rozpoczęła realizacje kursu o bankowości elektronicznej i zarządzania domowym budżetem, kurs kierowany jest do osób powyżej
50. roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla osób które
zgłoszą się w trakcie szkolenia przewidujemy indywidualne zajęcia. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.
Szkolenie będzie składać się z pięciu spotkań, podczas których
uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać domowymi finansami i racjonalnie planować wydatki, jak bezpiecznie robić zakupy przez
Internet, jak założyć i w jaki sposób posługiwać się bankowym ekontem, na co zwrócić uwagę biorąc kredyt lub decydując się na
założenie lokaty.
Kurs jest elementem trzeciej edycji projektu „O finansach w
bibliotece” prowadzonej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Biblioteka w
Grucie zakwalifikowała się do niego jako jedna ze 113 placówek z
We wtorek 17 czerwca w Zespole Szkół w Grucie odbył się
małych miejscowości z Polski.
Konkurs Pieśni Maryjnej ,,Ave Maryja, zorganizowany przez
Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski Katarzynę Rafalską, Joannę Witkowską i ks. Kamila Pańkowca.
(„Postawy
Do konkurs zgłosiło się 12 uczestników ze szkół w Radzyniu
i zachowania finansowe osób powyżej 55. roku życia z uwzględnie- Chełmińskim, Plemiętach, Nicwałdzie, Słupie, Boguszewie
niem płatności bezgotówkowych”, NBP, 2012), tylko co czwarty i Grucie, wykonywali pieśni ku czci Matki Bożej. Uczestnicy
mieszkaniec Polski powyżej 55. roku życia korzysta z bankowości oceniani byli w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6 i gimnazjalne.
elektronicznej, a jedynie 17% osób z tej grupy wiekowej płaci
W kategorii pierwszej jury przyznało następujące miejsca:
przez Internet rachunki.
1. Natalia Arendt – Nicwałd, 2. Aleksandra Cylka – Plemięta
Osoby zainteresowane mogą wysłać swoje zgłoszenie mailem i trzecie Karolina Bednarska – Gruta.
bibliotekagruta@poczta.onet.pl lub zgłosić się telefonicznie 56
Klasy 4-6: Malwina Średzińska – Słup, Beata Szkoła –
46 838 48. Liczba miejsc jest ograniczona.
Plemięta i Karolina Witkowska – Nicwałd. Wyróżnienia w tej
EPL. Fot: Karolina Neumann
kategorii otrzymały Kaja Bonas – Gruta i Wiktoria Sadowska
Informacji na temat kursu udziela: Elżbieta Polak owsk a- z Boguszewa.
Lesińska, Tel: 56 46 838 48.
Klasy gimnazjalne: Emilia Kurzyńska, Kornelia Ćwiklińska
Głos Gruty
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(obie z Radzynia Chełmińskiego) i Agata Gajewska z Gruty.
Wyróżniono Kamilę Kurkus z Gruty.
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Opiekunowie uczestników wchodzili w skład komisji, która oceniała wykonawców
(dobór pieśni do wykonawcy, opanowanie tekstu, czyste
wykonanie utworu, wrażenia artystyczne).
Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostali nagrodzeni ciekawymi
książkami. Konkurs został przeprowadzony pod patronatem Haliny
Kowalkowskiej, wójt gminy Gruta. Wokalnej rywalizacji
przysłuchiwali się między innymi ksiądz kanonik Henryk
Szczodrowski i Marzena Samborska, dyrektor Zespołu Szkół
w Grucie oraz naturalnie uczniowie naszej szkoły.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i życzymy
wielu sukcesów, a zwycięzcom konkursu gratulujemy.
JW

Gruta i Łukta

Bez wątpienia dzień 3 lipca przejdzie do małej historii gmin
Gruta i Łukta. Tego dnia do partnerskiej wsi w woj. warmińskomazurskim zjechało 50 osób z naszej małej ojczyzny, na czele
z wójt Haliną Kowalkowską. Oprócz niej byli jeszcze dyr. GCK
Hanna Szumotalska, prezes Stowarzyszenia „Uśmiech” Barbara
Małgorzewicz, kierownik WTZ Sylwia Jaszewska, kierownik biblioteki Elżbieta Polakowska-Lesińska i oczywiście uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zespół wokalny Złoty Wiek.
Do wyjazdu doszło dzięki realizacji projektu napisanego przez
prezes Stowarzyszenia „Uśmiech”.
W Łukcie byliśmy około godz. 9, a opuściliśmy ziemię mazurską po osiemnastej. Był to dzień nie tylko słoneczny i ciepły,
ale przede wszystkim obfitujący w szereg ciekawych wydarzeń,
zarówno na linii samorządowej, jak i kulturalnej. Nie zabrakło
przemówienia wójta Łukty, a także bukietu kwiatów dla pani
H. Kowalkowskiej. Dyrektor GCK odczytała list, w którym
podkreśliła ważność kontaktów między gminami, które oby jak
najlepiej przyczyniały się do współpracy kulturalnej.
Powitali nas wójt Jan Leonowicz i dyr. Gminnego Domu
Kultury Stanisław Poluszczyk. Obecna była także Wanda
Łaszkowska, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.
Na scenie w GOK-u wystąpił Złoty Wiek, a także –
z kabaretem – uczestnicy WTZ. Łukta, to występ 8-letniego
skrzypka, 7-letniej gitarzystki, duetu dziewczęcego (wykonał hymn
Łukty), Klaudia i Halina Raginiak oraz Louis Sicilliano z Włoch
(śpiewał, grał na duduk i buzuki).
Było zwiedzanie okolicy mazurskiej wsi, odwiedziny w szkole
i świetlicy oraz kościele. Na koniec leśniczy Bogda Milewski oprowadził wszystkich po lesie, gdzie rośnie unikalna sosna taborska.
Były souvenir y od WZT dla wójta Łukty.
Wójtowie zadeklarowali dalszą współpracę.
Tekst/foto: RAS

Sportowy czerwiec WTZ Gruta

Podczas igrzysk w Pelplinie drużyna WTZ odniosła wiele
sukcesów, zwyciężyła w przeciąganiu liny i meczu w piłkę nożną
zdobywając medale i puchary. Sztafeta 4x400 m zajęła II miejsce.
Mirosław Supiński zajął III miejsce w biegu na 100 metrów,
a Sławek Czepłowski I miejsce w rzucie piłką lekarską.
Do Pelplina zjechało 250 uczestników i opiekunów WTZ, ŚDS,
DPS z Pomorza, rywalizowano w 9 konkurencjach.
Odbył się też mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną gwiazd
sportu i telewizji a prezydentami i burmistrzami z Polski.
W drużynie gwiazd zagrali aktorzy Marcin i Rafał Mroczek,
Przemysław Cypryański, Tomasz Kalczyński, natomiast
w po stronie przeciwnej grali między innymi prezydent Sopotu
wiceburmistrz Pelplina. Aktorzy chętnie pozowali do zdjęć
z uczestnikami, rozdawali autografy oraz wręczali sportowcom
medale za udział w igrzyskach.
W Inowrocławiu kolejni nasi sportowcy zdobyli puchary oraz
otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Jacek Szałecki zajął III miejsce
w swojej kategorii wiekowej, a Daniel Samol II m. w slalomie
wózkowiczów. Wszyscy biorący udział w zawodach otrzymali
medale oraz upominki.
Przybyłych na imprezę powitał między innymi prezydent
Inowrocławia. W hali widowiskowo-sportowej zgromadzili się
niepełnosprawni sportowcy, którzy rywalizowali w konkurencjach
sportowych takich jak: rzut do kosza, rzut piłkami z rzepem
do celu, slalom wózkowiczów i z piłką, rzut piłeczką palantową
do kosza. Warsztaty miały również możliwość zaprezentowania
swoich wyrobów podczas wystawy i kiermaszu prac. Imprezę
urozmaicały
występy
przedszkolaków,
tancerek
tańca
nowoczesnego, wokalistów i szczudlarzy.
Tekst i foto: SYJA

Pięcioro zdolnych adeptów fotografiki

Karina Chyła, Wiktoria Kamińska, Tomasz Domowicz, Kacper
Dziubkowski i Mikołaj Radzimiński to piątka zdolnych uczniów,
którzy zaprezentowali swoje fotografie w Gminnym Centrum Kultury w Grucie w czwartek 26 czerwca.
Na wystawie Pasja zapisana w pikselach można było obejrzeć
40 prac, głównie związanych z pejzażem. Były też i takie na których
autor skupił swoją uwagę na szczególe (liść, pąk, drzewo, słońce).
Zastanawia świetna kompozycja zdjęć. Prowadzący grupę artysta

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie, poza
zajęciami terapeutycznymi w placówce, corocznie wyjeżdżają na
zawody sportowe.
W
tym
miesiącu
wzięli
udział
w VII Kociewskich Igrzyskach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Pelplinie oraz XIII Międzynarodowej Spartakiadzie Osób
Niepełnosprawnych w Inowrocławiu.
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fotografik Lesław Domowicz mówiąc o czwartkowej wystawie
podkreślił, że sporo czasu poświęcił dzieciom właśnie w materii
kompozycji.
… Jest ona podstawowym elementem dobrej fotografii –
mówił. – To właśnie sposób w jaki kadrujemy zdjęcie, układ oraz
relacje między poszczególnymi obiektami w kadrze, decydują
w dużej mierze o tym, czy fotografię uznamy za udaną.
Na pewno należy pogratulować piątce wrażliwych i zdolnych
młodych ludzi. Przemyślana wystawa sprawia, że można by ją
pokazać w wielu salach. Wprawne oko, umiejętne wypatrzenie barw
sprawiają, że każde zdjęcie przykuwa naszą uwagę. Pasja uczniów
zasługuje na uwagę i pochwałę jeszcze z jednego punktu, przez
piękno
pokazywanego
świata
zaprzeczają
oni,
że młodzież interesuje się tylko komputerem i quasi-sztuką.
W rozmowie z Kacprem Dziubkowskim i Mikołajem
Radzimińskim dowiedziałem się, że chłopcy oprócz dobrych
wyników w nauce, fotografowania mają jeszcze czas na sport.
Oczywiście szkoda, że wystawa nie przyciągnęła tłumów. Można
powiedzieć, że wciąż aktualna jest sentencja Cudze chwalicie, swego
nie znacie…
Zdjęcia zdolnej piątki jeszcze przez kilka tygodni będą
prezentowane w Gminnym Centrum Kultury. Zapraszamy.
Tekst/foto: RAS

Znakomite wyniki kolarzy

Koncerty Doroty i TiM-u

Nasi wokaliści na początku czerwca wystąpili w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Mniszku w Grudziądzu, zaproszeni zostali
przez muzykoterapeutę Adriana Zasadę. W sali zgromadziła się
prawie setka uczestników WTZ. Koncert bardzo się podobał.
Kolejny występ odbył się w Radzyniu Chełmiński na IV Pikniku
– LEADER 2014. Przy okazji imprezy rozstrzygnięty został konkurs
LGD Wieczno Małe projekty, duże efekty i Odnowa i rozwój wsi.
I tu TiM i Dorota Berent otrzymali wielkie brawa. Na wielogodzinnym, ciekawym i obfitujące w wiele najróżniejszych atrakcji pikniku
obecna była wójt Halina Kowalkowska.
27 czerwca działający w Gminnym Centrum Kultury zespół
śpiewał w Zespole Szkół w Grucie (zakończenie roku nauki).
Natomiast dwa dni później Dorota Berent koncertowała
w Grudziądzu w Leśniczówce. Tu, wspólnie z Aleksandrą Kanios
i zespołem SCREAM, wystąpili w związku z rozpoczynającymi się
wakacjami. Występ bardzo się podobał, dowodem na to było
wielokrotne skandowanie imienia Doris (artystyczny pseudonim
Doroty).
Jak więc widać i słychać wokaliści i muzycy występują dość
często, promując w ten sposób nie tylko siebie, ale także naszą
gminę.
ARS. Foto: NB
Sprostowanie:
w czerwcowym numerze Głosu Gruty w artykule Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze pojawiła się nieścisłość. Otóż, pisząc
o strażackiej rywalizacji poza konkursem dwóch drużyn seniorów
(ratownicy medyczni kontra oldboye z Mełna) podaliśmy,
że lepsi byli ratownicy. Zmagania wygrali panowie z naszej gminy!
Przepraszamy.
(r)

Pod koniec maja w Pruszkowie odbyły się Kolarskie Mistrzostwa Polski. Nasi reprezentanci Magdalena Rząca (zajęła II miejsce
w wyścigu drużynowym (wystąpiła w ekipie ALKS STAL
Grudziądz), natomiast Łukasz Klasiński na 4 km zajął pierwsze
miejsce.
Korzystając z okazji, że Łukasz przebywał w rodzinnym domu
w Orlu poprosiliśmy go o krótką rozmowę.
Gratulujemy świetnego kręcenia w Pruszkowie. To twój spory
sukces, pewnie nie pierwszy…
Rzeczywiście, trochę już ich było… Dwa tygodnie wcześniej
brałem udział w polsko-ukraińskim wyścigu w Zamościu, wygrałem
jeden z etapów, zdobyłem też koszulkę najlepszego górala.
20-letni Łukasz od 1,5 roku mieszka we Francji w miejscowości
Pons. Trenuje w klubie Apoge Ciclismo. Ciekawostką jest, że sam
przetarł zagraniczne ścieżki, a trenerzy ALKS STAL Grudziądz
(klub, w barwach którego występował) zaakceptowali jego decyzję
o wyjeździe za granicę.
Wszystko oczywiście zaczęło się w naszej gminie. – Osiem lat
temu jechałem na rowerze blisko rodzinnego domu, raptem zatrzymał się samochód i nauczyciel wuefu w szkole w Grucie pan
Aleksander Zadykowicz zapytał, czy chciałbym trenować kolarstwo?
– wspomina mistrz Polski.
Łukasz jest ambitny i pracowity. Mierzy wysoko. W rozmowie
nie ukrywał, że jego sportowym marzeniem jest znaleźć się za kilka
lat w klubie kolarzy zawodowych. Ba, myśli nawet, że kiedyś
wystartuje w Tour de France.
Łukaszowi i wszystkim naszym kolarzom życzymy zrealizowania ambitnych planów.
RAS

Karta Dużej Rodziny
Wójt Gminy Gruta informuje, że weszła w życie Uchwała Rady
Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych wprowadzająca Kartę Dużej Rodziny, która przyznawana jest rodzinie utrzymującej przynajmniej trójkę dzieci do
ukończenia 18 lub 25 roku życia, uczących się w szkole lub studiujących. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie. Wniosek w imieniu rodziny,
może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta Dużej Rodziny
uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje
państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek
dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl oraz www.gruta.pl.
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