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Zapraszamy 

na  
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Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Wójt Halina Kowalkowska,  

Przewodnicząca Rady Gminy Gruta Magdalena Kołodziej, Rada Gminy Gruta 

Sołtysi i organizacje pożytku publicznego.  
  

W dodatku Kulturalno — Społecznym znajdą Państwo informacje na temat  

DNI GMINY GRUTA,  
na stronie 3 Głosu Gruty zamieściliśmy regulamin udziału w  Rajdzie Rowerowym. 

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH  
 
"Naszym zadaniem jest rozwinięcie pracy 

samorządowej, podniesienie rozwoju gospo-

darczego i kulturalnego w  gminach wiej-

skich, czuwanie nad obroną praw i interesów 

gmin oraz udzielanie im porady prawnej 

i informacyjnej, tudzież współdziałanie 

z gminami w zakresie działalności nad pod-

niesieniem dobrobytu kulturalnego i mate-

rialnego gmin wiejskich"  

głosił statut Związku Gmin Wiejskich z 1925 r. 

 Podstawowym celem Związku jest integracja sa-

morządów wiejskich i rozwiązywanie typowych proble-

mów tego środowiska.  

 Gmina Gruta również należy do ZGW, obecnie 

Wójt Gminy Halina Kowalkowska jest członkiem zespo- 

łu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego z ramienia Związ-

ku Gmin Wiejskich RP. W dniu 20 lipca 2011 r. podczas 

posiedzenia zespołu Wójt Gminy Halina Kowalkowska 

wzięła udział w dyskusji dotyczącej zajęcia stanowiska 

w sprawach: 

1. ograniczenia deficytu sektora finansów publicznych 

w zakresie jednostek samorządu terytorialnego,  

2. sposobu określania wysokości rozsądnego zysku  

przysługującego operatorowi publicznego transportu zbioro-

wego, 

3. norm szacunkowych dochodu z działo w specjalnych pro-

dukcji rolnej. 

Zgodnie z porządkiem obrad KWRiST w dniu 27 lipca br, 

na posiedzeniu omówiono propozycję między innymi nastę-

pujących rozporządzeń i ustaw:  

Projekt rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego zmie-
niającego rozp. w sprawie udzielania przez PARP pomocy 
finansowej w ramach POKL.                                   Cd str. 2 
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Nowa „ustawa śmieciowa” 

 
 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 
nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, która wprowadza przejęcie przez gmi-
ny gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
/USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 
lipca 2011 r.)/ 
  Do tej pory właściciele nieruchomości 
sami podpisywali z firmami umowy na odbieranie 
odpadów z posesji. Zgodnie z nową ustawą, gminy 
w przetargach wybiorą firmę, która będzie odbierać 
odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą gminie 
opłatę za gospodarowanie odpadami. Uwzględnia 
ona koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku 
i recyklingu odpadów. 
 Nowe przepisy dotyczące gospodarowania od-
padami komunalnymi wejdą w życie w styczniu przy-
szłego roku. 
O obowiązkach gminy, przedsiębiorców i właścicieli 

nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami bę-

dziemy informować w kolejnych numerach „Głosu 

Gruty”. /B.B./ 

ELEKTROODPADY 
 W miesiącach kwietniu i lipcu wspólnie z firmą PE-

STAR ze Starogardu Gdańskiego przeprowadziliśmy zbiórki 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie 

naszej gminy. W kwietniu zbieraliśmy elektroodpady 

w Mełnie Cukr., Grucie, Okoninie i Boguszewie, natomiast 

w lipcu w Pokrzywnie, Annowie, Słupie i Salnie. Łącznie 

firma PESTAR odebrała 2360kg zużytego sprzętu.  

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych 

zbiórkach elektroodpadów.  /B.B./ 

Ankiety dotyczące: eternitu, gazu ziemne-

go i innych działań proekologicznych 
 

 Wstępna inwentaryzacja ilości eternitu, który 

znajduje się na terenie naszej gminy pozwoli pracow-

nikom Urzędu Gminy Gruta na przygotowanie się do 

wyboru programów proekologicznych np., finansują-

cych demontaż eternitu.  

 Pracownicy i stażyści Urzędu Gminy w Grucie 

w sierpniu i wrześniu przeprowadzą ankietę dotyczą-

cą ilości azbestu znajdującego się na terenie gminy. 

Jednocześnie ankieterzy będą uzupełniać ankiety 

dotyczące potencjalnego zapotrzebowania na gaz 

ziemny oraz montaż solarów— paneli słonecznych. 

 Uzyskane od Państwa – mieszkańców gminy, 

informacje pozwolą na lepsze  opracowanie danych 

niezbędnych do przygotowania Gminnych Planów 

Proekologicznych.  

  Ankieterzy zobowiązani są również do zbiera-

nia wszelkich informacji na temat już wykonanych 

działań proekologicznych – np. przydomowych 

oczyszczalni ścieków w celu doboru w przyszłości, jak 

najlepszych rozwiązań technicznych w przypadku 

podobnych inwestycji. 

 Mam nadzieję, że uzyskane od Państwa infor-

macje pozwolą na dobór najlepszych programów 

proekologicznych - inwestycji realizowanych w przy-

szłości na terenie gminy. 
 

        Wójt Gminy 

Halina Kowalkowska 

Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej  
 

 W wyniku najnowszych zmian do ustawy prawo 

działalności gospodarczej przedłużono funkcjonowanie 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

gminy, wprowadzając jednocześnie zmiany, które mają na 

celu urzeczywistnienie zasady „jednego okienka”. 

 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 

o swobodzie gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) 

zmienia z dniem 31 marca 2009 r. nadal obowiązujące 

przepisy ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Arty-

kuły 7a-7i obowiązywały do 1 lipca 2011 r., kiedy ewidencja 

działalności gospodarczej (dalej  ewidencja) ma być zastą-

piona przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalno-

ści Gospodarczej. Więcej informacji na ten temat mogą 

uzyskać Państwo od pracowników Urzędu Gminy.  

/informacja z: www.http://www.samorzad.lex.pl/ 
 

 Od pierwszego sierpnia br. osobą odpowiedzial-

ną za prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalno-

ści gospodarczej jest podinspektor p. Hanna Ucioska.  

Projekt ustawy Ministra Środowiska o gospodarce opa-
kowaniami i odpadami opakowaniowymi,  

Projekt rozp. Ministra Środowiska w sprawie warunków 
i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczą-
cej wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

Projekt ustawy Ministra Środowiska o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
(w zakresie transpozycji dyrektywy CAFE.). 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
informacji wymaganych do opracowania krajowego planu 
uprawnień do emisji . 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
centralnego rejestru form ochrony przyrody. 

Projekt Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodar-
ki na lata 2011 – 2020 „Dynamiczna Polska”.  

Projekt rozporządzenia Ministra PiPS zmieniającego 
rozp. w spr. przyznawania bezrobotnemu środków na 
podjęcie działalności na zasadach określonych dla spół-
dzielni socjalnych. 

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach 
podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postano-
wień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 
sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych” 
materiał informacyjny (Ministerstwo PiPS). 

Projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozp. w sprawie 
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, 
szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających pod-
trzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 
językowej uczniów należących do mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym  

Sprawy różne: - Kwestia kosztów wiążących się z nadwy-
konaniami  ratującymi życie. NFZ za ubiegły rok, wielu 
szpitalom nie wypłacił należnych im kwot.  
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Regulamin rajdu rowerowego  
krajoznawczo-historycznego 

Organizatorem rajdu jest Urząd Gminy w Grucie,  
Gruta 244, 86-330 Mełno, tel. 56.46.83.118, 
www.gruta.pl, gruta@gruta.pl 
Komitet organizacyjny rajdu: 

Komandor          - Mariusz Kurkus 
Sekretariat         - Celestyna Cichocka 

Przewodnik po obiektach na trasie rajdu 
- Tomasz Piwowarski 

Cel rajdu  
Nadrzędnym celem przeprowadzenia rajdu jest popu-
laryzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego 
wypoczynku. Zwiedzanie zabytków architektury połą-
czone z podziwianiem walorów krajobrazowych ma 
na celu podniesienie znajomości walorów turystycz-
nych i kulturowych gminy Gruta. W trakcie rajdu 
uczestnicy będą zwiedzać kościoły gotyckie w Okoni-
nie, Dąbrówce Królewskiej, Grucie i ruiny zamku krzy-
żackiego w Pokrzywnie.  
Termin 
Rajd odbędzie się 27 sierpnia od godz. 9.00. Zbiórka 
uczestników od godz. 8.45 przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Grucie. Zakończenie rajdu około godziny 
13.00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Grucie. 
Trasa rajdu 
Gruta (Urząd Gminy) – Okonin –  Pokrzywno – Ni-
cwałd -Dąbrówka Królewska – Salno – Gruta (Urząd 
Gminy). Długość trasy rowerowej ok. 28 km w tym 
około 8 kilometrów po drogach szutrowych. 
 
Warunki uczestnictwa: 
1. wpłacenie wpisowego w wysokości 6 złotych 

na konto bankowe Gminy Gruta w BS Łasin, 
nr konta: 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004 – 
do dnia 23 sierpnia 2011 r. /na przelewie nale-
ży w rubryce tytułem wpisać: opłata za 
uczestnictwo w rajdzie rowerowym 

2. posiadanie sprawnego roweru, 
3. uczestnicy w wieku poniżej 17 lat 
posiadają pisemną zgodę rodziców, 
a osoby w wieku poniżej 15 lat tylko pod 
opieką rodzica lub opiekuna, 

4. posiadanie dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. 

Świadczenia organizatora: 
opieka przewodnicka, 
wóz wsparcia technicznego- natychmia-

stowe naprawy usterek w rowerze, 
napoje podczas rajdu, grochówka, baton 

regeneracyjny. 
      9.   Postanowienia końcowe: 

a) organizator rajdu nie bierze odpowie-
dzialności za wypadki i szkody wyrzą-
dzone z winy uczestników rajdu oso-
bom trzecim i na odwrót, 

b) rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 
c) organizator ubezpiecza uczestników rajdu od 
następstw nieszczęśliwych wypadków,  
d) uczestnicy rajdu przestrzegają przepisów ko-

deksu Prawo o ruchu drogowym. 
10. W załączeniu- mapa z trasą rajdu rowerowe-

go z naniesionymi obiektami, które będą 
zwiedzane, oraz miejscami postoju. 

Rajd Rowerowy 
 
Z Gminą Gruta sąsiadują gminy: Grudziądz, Ro-
góźno, Łasin, Świecie nad Osą i Radzyń Chełmiń-
ski. Północno-wschodnia granica gminy biegnie linią 
rzeki Osy.  Obszar gminy wynosi 12.262ha, zaś 
liczba mieszkańców 6710 osób – dane na dzień 
31.07.2011r. Użytki rolne zajmują 10.045 ha  
(82,37% powierzchni), lasy – 1021 ha (8,47%), 
grunty pod wodami – 489 ha (4%). „Gmina Gruta 
przewodnik turystyczny” z 2010r. 
Więcej informacji o Gminie znajdą Państwo na stro-
nie internetowej: http://gruta.pl/ 

 
„WYKORZYSTANIE KOMPUTERA,  

PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 
 I INTERNETU GWARANCJĄ  

SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA  
GOSPODARSTWEM ROLNYM”, 

 

Szkolenie finansowane jest przez Europejski Fun-
dusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) 
 

„Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnio-
nych w rolnictwie i leśnictwie” 

 

Zapraszamy rolników oraz członków ich ro-

dzin na bezpłatne szkolenie. 
 

Informacji o szkoleniu oraz zapisy osób chęt-

nych prowadzą: 

Prezes OSP RP Gruta—Leon Kaszuba 

Urząd Gminy Gruta—Celestyna Cichocka   

tel: 56 468 31 88 

http://www.gruta.pl/
mailto:gruta@gruta.pl
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„Straty.  

Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć". 
  

 Uczennice klas trzecich Gimnazjum w Grucie: 

Ewelina Kozłowska i Marta Witkowska gościły 6 

czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Zostały 

laureatkami w II edycji ogólnopolskiego konkursu 

historycznego Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojed-

nanie” pod hasłem: „Straty. Nasi bliscy, nasze dzieje, 

nasza pamięć". 

 Uczennice naszej szkoły, pod opieką nauczy-

ciela historii Tomasza Piwowarskiego, przez kil-

ka miesięcy zgłębiały wojenne dzieje mieszkańców 

gminy Gruta, biorąc udział w programie dokumenta-

cyjnym „Straty osobowe i ofiary represji pod okupa-

cją niemiecką". Zbierały dane o obywatelach polskich 

prześladowanych lub zabitych w latach II wojny 

światowej. 

 Do konkursu zgłosiło się 168 zespołów, które 

przysłały ogółem 8 592 prac konkursowych. To po-

nad tysiąc więcej niż w ubiegłorocznej edycji. Mimo 

tak dużej konkurencji jury konkursowe pod honoro-

wym patronatem Ministra Edukacji Katarzyny Hall 

i Władysława Bartoszewskiego pełnomocnika Preze-

sa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego 

doceniło dokumentację Eweliny Kozłowskiej 

i Marty Witkowskiej oraz zaangażowanie ich opie-

kuna. Wszyscy otrzymali z rąk profesorów historii 

Andrzeja K. Kunerta i Tomasza Szaroty pod-

czas uroczystej gali w Sali Koncertowej Zamku Kró-

lewskiego w Warszawie nagrody książkowe i dyplo-

my. 

   Informacja: Marzena Samborska 

 

 Dzieci poznają twórczość literacką osób mieszka-

jących w ich miejscowości, zasady właściwego traktowa-

nia zwierząt gospodarskich oraz pracę pszczelarza 

w pasiekach p. Wiącek i p. Melkowskiego. Zaplanowane 

są również wycieczki do małej stadniny koni „Feluś” i do 

schroniska dla zwierząt w Węgrowie.  

/na podstawie informacji dostarczonej przez Annę Fabrykiewicz  

opracowała C.C/ 

ALKOHOLIZM – ZMORA WIELU RODZIN 
  
 Niemal w każdej polskiej rodzinie bliż-

szej lub dalszej choroba alkoholowa czyni 

spustoszenie, jest powodem dramatów i tra-

gedii. Alkoholik, który nie podda się leczeniu 

ma do wyboru: schizofrenię, butelkę denatu-

ratu i rów, a ostatecznie śmierć. 

 W świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Gru-

cie z inicjatywy Barbary Małgorzewicz, terapeuty do 

spraw przeciwalkoholowych, odbyło się spotkanie 

grupy alkoholików ze Stanisławem Raginiakiem, au-

torem książki „Ostatnie piętro samotności – raport 

z izby wytrzeźwień”. W publikacji tej autor w sposób 

obszerny, jasny i rzeczowy omawia poszczególne fazy 

uzależnień, czyli Dwanaście Kroków, które są funda-

mentem programu Anonimowych Alkoholików pro-

wadzącym do wyzdrowienia, zerwania z nałogiem. 
 

 – Złym i bezmyślnym człowiekiem nie 

jest ten, który decyduje się na terapię odwy-

kową, a ten, który doprowadza do własnej 

degrengolady i czyni innym piekło na ziemi  

– stwierdził autor. – Wstydzić się należy pijań-

stwa, a nie chodzenia do Klubu AA. Jasne, że 

trzeba mieć sporo odwagi, by udać się do 

psychologa. Pamiętajmy jednak, że gdy na-

łóg jest już silniejszy od nas, gdy jesteśmy 

bezradni wobec uzależnienia powinniśmy 

poprosić o pomoc najbliższych. Dziś już 

w Polsce nikt nie pozostaje bez fachowej 

opieki, trzeba tylko chcieć się leczyć. 
 

 „Wielu ludziom alkohol pokiereszował 
życie, odebrał je. Choroba alkoholowa jest 
jak nowotwór, nie leczona nieodwracalnie 
prowadzi do śmierci”, przeczytałem w książce 
Raginiaka. Smutne, tragiczne. Ale na wielu stronach 
znalazłem też i optymistyczne zdania, że wielu uza-
leżnionym udało się opuścić ostatnie piętro samotno-
ści… Nad tym piętrem, jeśli będziemy pić dalej, jest 
już tylko dach i… przepaść. 
 
 Barbara Małgorzewicz i kilku przybyłych alko-
holików postanowili, że spotkania z Raginiakiem bę-
dą cykliczne.  

POŻYTECZNE  WAKACJE  2011POŻYTECZNE  WAKACJE  2011  
„Okonin „Okonin ––  kraina miodem i wierszem płynąca”kraina miodem i wierszem płynąca”  
w dniach  8 - 22 sierpnia 2011r., w godzinach 

od 1000-1500. 
 Projekt na zorganizowanie zajęć dla dzieci 

i młodzieży w czasie letnim, złożony przez bibliotekar-

kę z Okonina Annę Fabrykiewicz do Fundacji 

Wspomagania Wsi  www.fww.org.pl został pozy-

tywnie rozpatrzony.  
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Korzyści dzięki fundacji 
 

Biblioteki – krok w nowoczesność  
 W czerwcu 2008 r. Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego podpisał porozumienie 

z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, dotyczą-

ce między innymi rozwoju bibliotek. Rozwój tych 

placówek bezpośrednio wspiera Fundacja Billa i Me-

lindy Gates. 17 czerwca 2011r., parafowano umowę 

z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 

które z ramienia Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizuje ten ambitny program. 

 Wniosek do Fundacji złożony został przez kie-

rownika Biblioteki Gminnej w Grucie, Elżbietę Po-

lakowską - Lesińską. Należy podkreślić, że pod 

projektem – z pełną akceptacją – podpisała się Hali-

na Kowalkowska, wójt. 

 Program Rozwoju Bibliotek ma dwa 

główne cele: pierwszy – przygotowanie kadry do 

prowadzenia placówek w nowoczesny sposób. Do-

kształcając bibliotekarzy, jednocześnie stawia się 

przed nimi nowe zadania, jak pozyskiwanie dodatko-

wych, pozabudżetowych funduszy na działalność, 

promowanie swoich placówek, a więc i gminy. Drugi 

– wyposażenie czytelni w – m.in. –  komputery, dru-

karki, kserokopiarki, skanery, kamery, a także 

osprzęt.  

 Jednym z warunków otrzymania pomocy jest 

zgłoszenie przez kierownika Biblioteki Wiodącej 

(placówka w Grucie) trzech innych instytucji tego 

typu. E. Polakowska-Lesińska pozyskała do współ-

pracy biblioteki w Radzyniu Chełmińskim, Jabłono-

wie Pomorskim i Bobrowie. Do wniosku niezbędne 

też było dołączenie szczegółowego  planu współpracy 

ze środowiskiem lokalnym, a także wykazanie się 

szerszą działalnością w jednej z filii – wskazano Bo-

guszewo i organizowane tam „Poranki z książką dla 

dzieci”. Mało tego, wnioskodawcy musieli też na kil-

ku przykładach przedstawić i udokumentować dzia-

łalność kulturalną gminy. W dokumentach wymie-

niono następujące zrealizowane przedsięwzięcia: 

 1) Akademię Młodych Noblistów, 

 2) „Wszyscy w gminie ćwiczą razem”, 

 3) Studio Nagrań w Szkole Podstawowej w Dąbrów-

ce Królewskiej. 

 Realizacja programu rozpocznie się we wrze-

śniu tego roku i obejmie m.in. szkolenia specjali-

styczne pracowników biblioteki gminnej (w niektó-

rych kursach udział weźmie także przedstawiciel 

urzędu gminy odpowiedzialny za kulturę).  

Fundatorzy zażądali też, aby Biblioteka Wiodąca 

wyznaczyła w gminie osobę – „Przyjaciela biblioteki”. 

Wybór padł na Elżbietę Fabińską, dyrektora GCK. 

Na koniec należy podkreślić, że unowocześniające się 

biblioteki do końca 2013 r. będą objęte wsparciem 

regionalnych koordynatorów działających 

w strukturach wojewódzkich bibliotek publicznych.   
 

Tekst:  Stanisław Raginiak 

Piłkarska sobota 

W Salnie kopali fajnie 

 W sobotnie południe 30 lipca w Salnie 

odbył się Turniej Piłkarski. Futboliści czte-

rech drużyn walczyli o Puchar Wójta Gminy – 

Haliny Kowalkowskiej. Pan Zygmunt Gospo-

darewicz, sołtys Salna, z dumą podkreśla, że 

dzięki jego staraniom oraz Mirosława Szulca 

i Leszka Szczepańskiego lokalne, sportowe 

wydarzenie trwa nieprzerwanie od kilkuna-

stu lat. 

W turnieju udział wzięły cztery drużyny: Sal-

no I („Orliki”, do lat 18), Salno II (powyżej 18 lat), 

Wielkie Lniska (wiekowo różnie), podobnie jak 

zaproszona reprezentacja wsi Krusze (gmina War-

lubie). Grano w 11-osobowych składach, spotkania 

trwały 2x20 minut. Piłkarskie zmagania zainauguro-

wały drużyny Salna II i Wielkich Lnisk.  

Wszystkie mecze, które sędziował pan Miro-

sław Szulc, były ciekawe. Było kilka remisów, niejed-

nokrotnie o zwycięstwie decydowała jedna bramka.  

– Dopisali kibice i pogoda. Obecna była też 

pani wójt, Halina Kowalkowska, która wręczając pu-

chary i dyplomy obiecała w przyszłorocznym turnieju 

nagrodzić zwycięskich piłkarzy – usłyszałem od soł-

tysa Z. Gospodarewicza. W sobotnich zmaganiach 

zwyciężyła drużyna Salno I. Drugie miejsce przypa-

dło zawodnikom z Wielkich Lnisk, trzecie zajęło Sal-

no II. Ostatnią lokatą musieli się zadowolić piłkarze 

z Kruszy.    (wil)  

 

Zdjęcia: organizatorzy 
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Koszykówka 

We wtorki i w czwartki od godziny 1830 do 2030 
na hali sportowej w Grucie odbywają się treningi mę-
skiej drużyny koszykówki. Zapraszamy chętnych do 
nauki gry w koszykówkę.  
 
W czasie wakacji osoby, które chcą korzystać 
z hali sportowej przy ZS w Grucie proszone są 
kontakt z Renatą Kurkus - pracownikiem 
Urzędu Gminy. 

KOLARSTWO – NASZA DUMA 

Gmina Gruta, jeśli chodzi o talenty ko-

larskie, jest wyjątkowa. I to nie tylko w skali 

województwa. Od ponad 20 lat, przede 

wszystkim dzięki pracy Aleksandra Zadyko-

wicza, nauczyciela i trenera w tej dyscyplinie, 

nie tylko w Grucie, ale też w Okoninie, Orlu, 

Słupie, Mełnie i Jasiewie pojawiali się i poja-

wiają następcy Ryszarda Szurkowskiego, Je-

rzego Beka czy Łukasza Kwiatkowskiego 

– Z uczniami trenuję pięć razy w tygodniu, 

jeździmy po gminnych drogach – opowiada Aleksan-

der Zadykowicz. – Nawet gdy się ma kilkanaście lat, 

trzeba już mieć w sobie sportowe ambicje i upór, 

które to cechy – połączone z systematycznym tre-

ningiem – mogą sprawić, że w tej trudnej dyscypli-

nie sięgniemy po sukcesy. Może się mylę, ale uwa-

żam, że chłopcy ze wsi są większymi „twardzielami” 

od tych z miasta. I może dlatego na przestrzeni wie-

lu ostatnich lat w naszej gminie narodziło się sporo  

talentów kolarskich. 

Trener w rozmowie niejednokrotnie podkre-

śla dobrą wolę lokalnej władzy, z wójtem Haliną 

Kowalkowską na czele. – Chyba nigdy dotąd    nie 

mieliśmy takiego wsparcia ze  strony samorządu 

jak obecnie – słyszę od A. Zadykowicza. – Pieniądze 

niezbędne do prowadzenia Uczniowskiego Klubu 

Sportowego otrzymujemy głównie z Urzędu Gminy, 

również na rowery, stroje, itp. Obecnie pięciu kola-

rzy z naszej gminy startuje w barwach ALKS Stal 

Grudziądz i odnoszą znaczące sukcesy w kraju.  

O znakomitej pracy trenera i właściwej opiece ze 

strony władz niech świadczy fakt - trzynaście złotych, 

cztery srebrne i osiem brązowych krążków przywie-

zionych przez kolarzy ALKS z mistrzostw Polski na  

torze w Pruszkowie, które odbyły się w dniach 4-7 

lipca. Reprezentanci Stali wygrali klasyfikację meda-

lową. Znaczący udział w sukcesie mieli kolarze z gmi-

ny Gruta.  

1). W kategorii juniorów Madison srebrne me-

dale zdobyli: Łukasz Klasiński i Szymon 

Czmoch. 2). OMNIUM w kat. U-23 brązowy me-

dal wywalczył Mateusz Nowaczek. 3). 4 km dru-

żynowo w kat. U-23 złoto zdobyli Paweł Brylow-

ski, Grzegorz Stępniak, Piotr Polus (wszyscy z ALKS 

Stal Grudziądz) i nasz kolarz Mateusz Nowaczek. 

4). 4 km drużynowo w kat. Junior brąz przy-

padł Łukaszowi Klasińskiemu i Szymonowi 

Czmoch (w drużynie startowali też Patryk Komisa-

rek i Patryk Kubiak z ALKS Stal Grudziądz). 5). Ma-

dison w kat. U-23 złoty medal zdobył Mateusz 

Nowaczek i Piotr Polus (ALKS). 6). Sprint druży-

nowy w kat. U-23 po medal, tym razem brązowy, 

sięgnął znowu Mateusz Nowaczek oraz Grzegorz 

Stępniak i Piotr Polus (ALKS). 7). Wyścig punkto-

wy w kat. U-23 srebro przypadło także Mateuszo-

wi Nowaczkowi (złoto przegrał po dość kontrower-

syjnej decyzji sędziów).   

Cieszy, że w naszej gminie rosną następcy 

kolarzy zdobywających medale na mistrzostwach 

kraju. Obecnie pod okiem Aleksandra Zadykowicza, 

trenera II klasy kolarstwa i nauczyciela wychowania 

fizycznego w Zespole Szkół w Grucie, trenuje dwa-

dzieścioro uczniów (w grupie jest sześć dziewcząt, ale 

w zawodach udział bierze na razie tylko Magdalena 

Rząca). 

– Wszyscy zasługują na pochwałę, wszyscy 

są pracowici i ambitni – podkreśla A. Zadykowicz. – 

Ale zawsze w większym gronie są ci wyróżniający 

się, w mojej grupie należą do nich  uczniowie piątej 

klasy: Bartosz Klasiński i Bartosz Markuszewski. 

Tekst i zdjęcie: Stanisław Raginiak 
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Hymn Gminy Gruta 
 

 

HYMN POKOLEO 

(sł. S. Raginiak – muz. K. Janikowski) 
 

W tej pieśni Pamięd jest, Dzisiaj i Jutro zarazem. 
Jest nasz hołd dla tych, którzy na tej ziemi 
budowali z krwi swojej wolności ołtarze, 
a dziś dzięki nam, a dziś dzięki nam nie są bezimienni. 
 
Gmina Gruta jest naszą małą ojczyzną, 
tu każdy może wykud swój szczęśliwy los.                       bis 
Gmina Gruta jest krainą z zieloną ciszą, 
nad którą wieczna tęcza – pokoleniowy most. 

 

 

 

DNI GMINY GRUTA  
25-28 sierpnia 2011 

 

W dniach 25-28 sierpnia b.r. po raz pierwszy zaprosimy 
Mieszkaoców na DNI GMINY GRUTA lub, jak kto woli, URODZINY 
GMINY GRUTA.  

Cykl imprez przygotowanych przez Gminne Centrum 
Kultury przebiegad będzie pod patronatem Pani wójt, Haliny 
Kowalkowskiej i Rady Gminy Gruta.  

Realizację zadao wesprze Urząd Gminy w Grucie oraz 
wszystkie sołectwa.  

Program DNI GMINY GRUTA przedstawia się następująco: 
 

CZWARTEK 25 SIERPNIA: 

17:30 OTWARCIE DNI GMINY GRUTA 
Parada motocyklistów, kolarzy, ciężarowców, futbolistów, 
korowód taneczny zespołu „Power Fight” i inne.  Parada 
i korowód będą przemieszczad się od kościoła do GCK 
w Grucie. 

18:00 Koncert grupy wokalnej „TIM” (Gminne Centrum Kultury 
w Grucie >>dawny posterunek policji<<). 

Hala Sportowa w ZS w Grucie 
19:30 Gminny turniej koszykówki  
 

PIĄTEK 26 SIERPNIA: 

             Otwarcie Pleneru Fotograficznego - Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury, na zaproszenie p. Marzeny Samborskiej - dyr. 
Zespołu Szkół w Grucie. 
Gminne Centrum Kultury w Grucie >>dawny posterunek policji<<: 
17:30 Wernisaż  wystawy  „Gruta Wczoraj”  -  komisarz   

wystawy p. Elżbieta Polakowska-Lesioska, prezentacja 
tematu - p. Tomasz Piwowarski. 

18:00 „Chwile z poezją Stanisława Raginiaka”. 
18:30 Etiuda teatralna z cyklu „Gminne legendy” grupy 

teatralnej „MASKA”. 
Hala Sportowa w ZS w Grucie 
19:30 Gminny turniej koszykówki  

SOBOTA 27 SIERPNIA: 

Gminne Centrum Kultury w Grucie >>dawny posterunek policji<< 
8:45 Rajd historyczno-krajoznawczy  pod kierunkiem 

p. Tomasza Piwowarskiego i p. Mariusza Kurkusa (start 
spod Urzędu Gminy w Grucie). 

11:00 Konkurs plastyczny -  „MOJA  MAŁA  OJCZYZNA”. 
19:00 Koncert plenerowy piosenek Seweryna Krajewskiego 

zespołu „PÓŁnaPÓŁ” pod kierunkiem p. Krzysztofa 
Janikowskiego. 

 

NIEDZIELA 28 SIERPNIA: 

14:00 Msza św. dziękczynna w Kościele p.w. NMP 
w Grucie. 

 Po zakooczeniu mszy św. wystąpienie Pani wójt 
Haliny Kowalkowskiej - podziękowanie rolnikom za 
ich pracę i trud przy zbiorach.  
Odśpiewanie przez wszystkich zebranych nowo 
powstałego  hymnu Gminy Gruta. 
Etiuda poetycka „Od ziarenka do bochenka” – 
zespół „MASKA”. 
 

Boisko Zespołu Szkół w Grucie: 
16:00 Wspólna degustacja miejscowych smakowitości. 

Gry i konkursy z udziałem mieszkaoców Gminy 
Gruta. 
Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec 
dożynkowy. 
Loteria fantowa z niespodzianką. 
Koncert zespołu parafii Okonin „Dzieci Pana Boga” 
pod kierunkiem p. Doroty Kruszczyoskiej. 
Recital wokalny  Klaudii  Dziubkowskiej. 
Występ Alicji Materki. 
Koncert zespołu „TIM” pod kierunkiem p. Doroty 
Berent. 
Dziecięcy Zespół Taneczny (Sonia Szytniewska 
i koleżanki). 
Cezary Szytniewski i jego muzyka. 

19:00 Koncert zespołu „PÓŁnaPÓŁ” pod kierunkiem 
p. Krzysztofa Janikowskiego. 
W przerwie koncertu losowanie trzech głównych 
nagród przez p. Halinę Kowalkowską, wójta Gminy. 

20:30 Teatr taoca z ogniem „W stylu Reaggae”. 
21:00 KONCERT GWIAZDY WIECZORU – 

ROBERTO  ZUCARO. 
22:00 

 
Zabawa taneczna (o ile dopisze pogoda). 
 

ATRAKCJE DODATKOWE:  
różnorodne stoiska i ekspozycje, poczęstunki i degustacje, 
balon, Picoland i inne. 
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Gminny happening 
 

Prezydencji dzień pierwszy 
 

„Z nami ten, kto chodby jedną duszę rozpłomienid mógł. 
Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg”. 

Fragment „Ody do radości” Friedricha Schillera 
 

 
 

Pierwszy lipca 2011 roku to dzieo szczególny 
w najnowszej historii Polski. W tym dniu nasz kraj objął 
prezydencję Unii Europejskiej. W piątek w Polsce (i nie tylko) 
odbywały się uroczystości podkreślające wagę tego wydarzenia. 
Swoją cegiełkę do obchodów dołożyli mieszkaocy gminy Gruta. 
Pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i świetlicy opiekuoczo-wychowawczej zorganizowali 
kilkugodzinny happening. 

Tuż po godz. 10. spod budynku GCK na plac obok Urzędu 
Gminy wyruszył kilkudziesięcioosobowy, barwny pochód. Na 
twarzach dzieci zauważyd można było namalowane barwy Unii 
Europejskiej, młodzież niosła narodową i europejską flagę. 
Przemarszowi towarzyszyły dźwięki trąbek i gwizdków. Już na placu 
Elżbieta Fabioska, dyrektor GCK, powitała wszystkich i powiedziała 
kilka słów o ważnym święcie. Później odśpiewano „Odę do radości”, 
do muzyki Ludwiga van Beethovena, który rozsławił utwór Schillera 
(polski przekład – K. J. Gałczyoski), wykorzystując go w finale słynnej 
IX Symfonii. 

 
Bydgoszcz, Toruo, Grudziądz, Chełmno, 

Włocławek, Inowrocław, Golub-Dobrzyo, 
Żnin, Sępólno, Rypin, Nakło, 

Brodnica, Świecie, Tuchola i Mogilno… 
 

Dla jasności: to nie wszystkie miejscowości, 
którymi się szczycą Kujawy i Pomorze. 

Są jeszcze setki wsi, które w swej okazałości 
z roku na rok coraz więcej chluby przynoszą Europie. 

 
– W gruncie rzeczy nieważne, z którego jesteśmy skrawka ziemi, 

z Kujaw, Pomorza, Mazur, Mazowsza czy Śląska... 
Istotne, byśmy wszyscy cieszyli się z naszej Prezydencji, 

bo to brzmi dumnie – jak POLSKA, 
 

tak brzmi wiersz napisany specjalnie przez autora tego artykułu 
z okazji polskiej prezydencji i przeczytany podczas happeningu. 
Po chwili poezji wystąpił zespół „PÓŁnaPÓŁ” Krzysztofa 
Janikowskiego, a zaraz po nim zawirowało powietrze od rytmicznych 
pląsów zespołu „Power Fight” Doroty Berent. Piątkowe kulturalne 
wydarzenie najwyraźniej wzbudziło zainteresowanie, bo mimo nie 
najlepszej aury w ciągu kilkunastu minut na placu do zebranych 
dołączyło kilka osób, również przedstawiciele samorządu. 

Później grupa dzieci w towarzystwie wychowawczyni 
Gabrieli Wojtaś i stażystek z GCK udała się pieszo na piknik do 

zespołu pałacowo-parkowego w Mełnie. Po odpoczynku 
i poczęstunku (zasługa pracowników świetlicy) najmłodsi uczestnicy 
obchodów Dnia Polskiej Prezydencji spotkali się z Tomaszem 
Piwowarskim,  nauczycielem historii SP w Grucie, który opowiadał 
o losach tego urokliwego miejsca. 

tekst i zdjęcie: Stanisław Raginiak 
 
 

Trochę Rzymu w Grucie 
 

Niecodzienne spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum 
Kultury w Grucie. Kilkanaście osób spotkało się 20 lipca z Elżbietą 
Beatą Raginiak, nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół im. 
Gustawa Herlinga-Grudzioskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie. 

W środowe przedpołudnie E. Raginiak opowiadała o swojej 
pracy, a także o kilku szczególnych miejscach w Rzymie i Watykanie. 
Słuchacze mogli zobaczyd zdjęcia, niektórzy pierwszy raz w życiu, 
m.in.: Bazyliki św. Piotra, Forum Romanum, fontanny di Trevi. 
 

 
 

Nauczycielka wspominała też nieżyjącego Jana Pawła II, 
polskiego papieża, którego wielokrotnie słuchała i widziała, 
uczestnicząc w niedzielnych nabożeostwach na Placu św. Piotra. 

Na koniec spotkania dyrektor GCK Elżbieta Fabioska 
zwróciła się z prośbą do E. Raginiak o pomoc w nawiązaniu 
kontaktów z włoskimi skautami. Niewykluczone, że w niedalekiej 
przyszłości harcerze z naszej gminy spotkają się z koleżankami 
i kolegami z Rzymu. 

tekst i zdjęcie: (wil) 
 

 

Wciąż o Nim pamiętają… 
 

25 kwietnia 2011 r. zmarł w 99. roku życia i 72. roku 
kapłaostwa, Ks. Prałat Jan Skwiercz, wieloletni proboszcz Parafii 
p.w. WNMP w Grucie.  

Wracamy pamięcią do Księdza Prałata Jana Skwiercza 
w dzisiejszej publikacji, dla której asumptem są napisane przed 
kilkoma dniami wspomnienia mieszkaoca Gruty Jana Kosika. 

 

 
c.d. str. 3 
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„Ars longa, vita brevis” 
 

Niedawno zmarły Ksiądz Prałat Jan Augustyn Skwiercz, 
długoletni proboszcz parafii p.w. WNMP w Grucie, był mistrzem 
w swojej kapłaoskiej posłudze. Ten sługa boży był wierny swemu 
powołaniu. Pomagała mu w tym żarliwa wiara, co do której – kto 
chociaż raz zetknął się z nim – nie miał najmniejszych wątpliwości. 
Był duchownym w pełnym znaczeniu tego słowa. Zarówno jako 
kapłan, katecheta i spowiednik.  

Pamiętam jego lekcje religii. Gdy zabroniono katechezy 
w szkołach, on brał nas na plebanię i tam nauczał słowa bożego. 
Przekonująco i ujmująco wygłaszał homilie, kiedyś z ambony, później 
przez mikrofon, na ołtarzu. Mówił pięknie, wzruszająco. Kazanie 
zawsze rozpoczynał lub kooczył odnosząc się do konkretnej życiowej 
sytuacji, aktualnego wydarzenia. 

Probierzem zaangażowania w spełnianiu kapłaoskiej 
powinności był także sposób w jaki spowiadał… Klęcząc przy 
konfesjonale, nie czuło się żadnego skrępowania czy zażenowania. 
Ksiądz Jan Skwiercz uważnie i cierpliwie wysłuchiwał spowiadającego 
się, po czym – co było niemalże regułą – wypowiadał się rozważnie, 
po chwili, udzielając mądrych, ojcowskich rad. 

Inne moje dawne wspomnienie: zwieoczeniem 
uroczystości pierwszej komunii świętej był poczęstunek na tarasie 
plebanii, jedliśmy ciastka i piliśmy kawę. Gdy my delektowaliśmy się 
przysmakami Ksiądz przechadzał się między stolikami, rozmawiał 
z nami, żartował. 

Jak każdy człowiek miał swoje ułomności i wady, które 
jednak w najmniejszym stopniu nie przynosiły mu uszczerbku jako 
kapłanowi. 

Ksiądz Jan Skwiercz, jako sługa boży, pobił chyba w naszej 
diecezji wszystkie możliwe „rekordy”: w kapłaoskim stażu, 
w prowadzeniu jednej parafii, a byd może i w długości życia. Chyba 
nikt nie policzy, ilu udzielił ślubów, ile rozdał komunikantów… 

Na koniec refleksja bardzo osobista: w pewnym okresie 
życia przeżywałem kryzys wiary. Długo nie uczęszczałem do kościoła. 
W koocu jednak udałem się na plebanię i – ku memu zaskoczeniu – 
zostałem przyjęty serdecznie, z otwartymi ramionami, bez wymówek 
i połajanek. Wróciłem jak syn marnotrawny… 

Znana łacioska sentencja przywołana w tytule mówi: 
„Sztuka długa, żywot krótki”. Oznacza to, iż na ogólny dorobek 
ludzkości w każdej dziedzinie życia składają się małe, indywidualne 
dokonania ludzi. Nasz Drogi Ksiądz niewątpliwie dołożył cegiełkę     
do tego dzieła. Wypełniając wzorowo posługę bożą, każdego dnia 
był – zapewne nie tylko dla mnie – duchowym przewodnikiem. Kimś, 
kogo nie sposób zapomnied. 

(Tekst, na podstawie wspomnieo Jana Kosika,  
opracował S. Raginiak.) 
Zdjęcie: Jerzy Strużyna) 

 

 

Wiedzieć i pamiętać… 
 

 

Letnie zajęcia w świetlicy wychowawczej w Grucie, które 
w tym roku odbywały się  również w terenie, obejmowały wsie Orle, 
Annowo, Plemięta. I, jak mówią uczestnicy, były pod każdym 
względem ciekawe. Przyświecało   im hasło – Ocalić od zapomnienia. 
 Zaproszony do współpracy p. Tomasz Piwowarski, 
nauczyciel historii, w  interesujący sposób przybliżył temat dotyczący 
dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dzieci zwiedziły grucki 
kościół i pobliskie grodzisko. Później uczestnicy udali się do Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Mełnie, gdzie urządzono piknik, a historyk 
opowiadał o pałacu. 
 Również odbyły się zajęcia z p. inspektor Anną Subkowską 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, która omówiła 
zagadnienia dotyczące zapobiegania wypadkom dzieci na wsi 
w gospodarstwach rolnych. Dzieci żywiołowo uczestniczyły 
w dyskusji. Na koniec spotkania, po wspólnym zdjęciu, pani inspektor 
obdarowała dzieci upominkami. 
 Oprócz wyżej wspomnianych spraw odbywały się też 
zajęcia plastyczne, muzyczne, integracyjno-komunikacyjne, 
kulinarne, sportowo-rekreacyjne.           I chod pogoda nie dopisywała 
wszystkie zajęcia zrealizowano w pełni.   
 Organizatorzy serdeczne dziękują: rodzicom za 
zaangażowanie i pomoc,  p. sołtys Ewie Zielioskiej za zainteresowanie 
i wsparcie finansowe, p. Tomaszowi Piwowarskiemu za pomoc 
w organizacji i wiele cennych informacji przekazanych dzieciom. 

Informacja: Gabriela Wojtaś 
 

 

„Bezpieczne wakacje” w Plemiętach 
 

to temat przewodni festynu zorganizowanego przez „Stowarzyszenie 
pod Gródkiem w Plemiętach” w dniu 3 lipca 2011r. na terenie 
świetlicy wiejskiej. Przybyłych gości powitała i podziękowała 
sponsorom p. M. Lewandowska oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej 
swym wokalno-teatralnym występem przypominającym zasady 
bezpiecznego spędzania czasu.  
 

 
 

Słoneczna pogoda sprzyjała licznym zabawom i konkursom. Dzieci 
chętnie rzucały piłeczkami do kosza, skakały przez skakankę, 
malowały plakaty, owijały „rannego bandażem”. Wiele uciechy 
sprawiło społeczności przeciągania liny, taoce na gazecie. Dzieci 
z radością skakały na trampolinie, ślizgały na dmuchanej zjeżdżalni. 
Atrakcji dodały: wóz strażacki i motocykl - quad, które okupowane 
były przez maluchy i starszych. Utalentowane wokalnie dziewczęta 
z Plemiąt: Aneta Leszczyoska, Wiktoria Lewandowska oraz młodsze 
dzieci umilały czas swym pięknym śpiewem, do taoca przygrywał 
pan J. Gawrział.  

Każda osoba mogła liczyd na pierwszą pomoc pielęgniarki 
pani W. Szlas, zmierzyd ciśnienie i wysokośd cukru we krwi.  

Było wiele nagród i słodkości. Powodzeniem cieszyły się też 
frytki i kiełbaski. Wszyscy bawili się znakomicie. 

tekst: M. Lewandowska 
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Stowarzyszenie pod Gródkiem w Plemiętach dziękuje za wsparcie 
finansowe i materialne w zorganizowaniu festynu: pani Wójt Gminy 
Gruta Halinie Kowalkowskiej, Proboszczowi ks. M. Wysieckiemu, 
D. Kruszczyoskiej, pani Dyrektor SP Plemięta B. Dryszczyk, paostwu 
Antoszczyszyn – właścicielom sklepu w Plemiętach, panu 
A.Sobocioskiemu „Eko-Masarnia, pani Dyrektor ZOZ w Grucie oraz 
pani W. Szlas, paostwu Ołdak- Picoland, panu Gawrział, Radzie 
Sołeckiej, OSP w Plemiętach, panom: Abramek, Turakiewicz, Klaina, 
Ostrowskiemu, dzieciom ze SP Plemięta i wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania festynu. 

Prezes Stowarzyszenia M. Lewandowska 
 

 

Wiejscy harcerze i grunwaldzkie wici 
 

 
 

Pod takim hasłem 17 Grunwaldzka Drużyna Harcerska  
„Niedościgli” z Dąbrówki Królewskiej w sile 29 osób z trojgiem 
skautów z Mełna udała się na XL Harcerski Zlot Grunwald ‘2011.      
 To już druga taka wyprawa poprzedzona całorocznymi 
przygotowaniami, realizacją programu i zadao sobie postawionych 
tak, aby podczas uroczystego apelu na Wzgórzu Pomnikowym 
otrzymad tytuł i odznakę Drużyny Grunwaldzkiej 2011.  Harcerski 
Zlot Grunwaldzki ma ogromne tradycje. Jest nie tylko dowodem 
patriotyzmu i dumy narodowej młodych Polaków. Jest także swoistą 
„przestrzenią rozwoju” młodych ludzi. W tym roku harcerze podczas 
zlotu zdobywali glejty, które stanowiły warunek konieczny do 
otrzymania plakietki zlotowej.  Glejty były  różne : rycerski, kupiecki, 
mieszczaoski, duchowny i chłopski. W zależności od tego, jakie kto 
przywdział stroje z epoki średniowiecza, taki glejt zdobywał.  W  17 
GDH  „Niedościgli”  przeważały glejty rycerskie, ale trafiły się 
mieszczaoskie i chłopskie.  Zdobycie glejtu nie było łatwe. Należało 
uczestniczyd w niezliczonych punktach aktywności i warsztatach 
tematycznych oraz zajęciach sportowych, które stanowiły dziedziny 
rozwoju rozłożone na trzech poziomach.  Były to : kultura, rozwój 
intelektualny i duchowy, historia i tradycje rycerskie, sprawnośd 
fizyczna oraz wędrówki.  Nie było ani chwili czasu na nudę, bo 17 
GDH jest drużyną niezwykle ambitną i starała się zdobyd jak 
najwięcej punktów.  Tak było w ciągu dnia, bo wieczory spędzano na 
koncertach, spotkaniach z ludźmi kultury, podróżnikami albo przy 
ognisku. Było też czytanie nocą, harcerski wieczór filmowy, nocne 
pokazy nieba nad Grunwaldem, festiwal pieśni czy karaoke. 
Największym wyzwaniem okazała się „szkoła przetrwania” dla 
wędrowników. Do tego programu zakwalifikowało się dwóch 
druhów 17 GDH – Radek Kozłowski i Fabian Drzystek .  Wyprawę 
poprowadził specjalista-komandos, a nasi druhowie poczynali sobie 
całkiem dobrze, bo uzyskali maksymalną ilośd punktów i wiele się 
nauczyli, a przy okazji sprawdzili swój charakter.  

Niezwykłym przeżyciem dla wszystkich było „ogniobranie” 
na Wzgórzu Jagiełły i – rzecz oczywista – obserwacja inscenizacji 
bitwy grunwaldzkiej.  

Była też niespodzianka w postaci wizyty na zlocie Premiera 
RP Donalda Tuska.  Premier zaszczycił swoją wizytą nas, czyli gniazdo 
Środkowej Polski. Spędził z harcerzami ponad dwie godziny, zjadł 
harcerski obiad, odpowiadał na pytania harcerek i harcerzy, a potem 
się ze wszystkimi sfotografował.   

 

 
 

            „Niedościgli” z Dąbrówki Królewskiej mogą pochwalid się 
jeszcze jednym osiągnięciem - realizacją alertu Przewodniczącej 
Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich ogłoszonego w kwietniu i maju 
pod hasłem  „Tam gdzie walczono o Polskę”. Drużyna  otrzymała 
dyplom, a Muzeum Bitwy pod Grunwaldem wzbogaciło swoje 
zasoby informacjami o kpt. Ryszardzie Kremky i jego żołnierzach 
spoczywających w Dąbrówce Królewskiej. 

tekst: Elżbieta Fabioska 
 

 
Międzynarodowy Rok Wolontariatu 
 

Lipcowy mityng 
 

– Wolontariat to służba przypisana każdemu 
społeczeostwu, w większym lub mniejszym zakresie – tak Barbara 
Małgorzewicz, prezes Stowarzyszenia „Uśmiech”, rozpoczęła 
spotkanie. – Idea dobrowolnego i bezinteresownego działania na 
rzecz innych osób znalazła uznanie w Parlamencie Europejskim, który 
obecny rok ogłosił Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.  

Natomiast Elżbieta Polakowska-Lesioska wypowiedziała się 
na temat Kodeksu Etycznego związanego z tym humanitarnym 
ruchem.  

Szerzej o wolontariacie, o jego założeniach i aspektach 
mówił Stanisław Raginiak.  

Obecny na spotkaniu Ryszard Berent, wiceprezes 
„Uśmiechu”, w kwestii wolontariatu dodał między innymi: – Nie 
każdy może zostad wolontariuszem, bo nie w każdym z nas jest 
wystarczająca doza człowieczeostwa, które wręcz każe nam działad 
na rzecz innych, pomagad im.  

Elżbieta Fabioska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
podzieliła się refleksją pt. „O bezinteresowności pomocy dla innych”.  

W lipcowym spotkaniu uczestniczyła Monika Wróbel, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie. Obecne 
były też: Gabriela Rajnik, prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyo 
Wiejskich w Nicwałdzie oraz Barbara Chojnowska i Grażyna Plit ze 
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna. 

Na mityng zaproszono także panią wójt Halinę 
Kowalkowską, która z ważnych powodów służbowych nie mogła  byd 
obecna. Zebranych, w jej imieniu, przeprosiła Celestyna Cichocka.  

Należy dodad, że Sylwia Sadowska, pełniąca obowiązki 
kierownika Warsztatów, wspólnie z personelem i uczestnikami 
terapii przygotowała smaczny poczęstunek. 

tekst: Stanisław Raginiak 
 


