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Medale za miłość i wytrwałość 

 Państwo Maria i Kazimierz Barnowscy, Henryka i Kazimierz 
Głowińscy (obie pary z Okonina), Wanda i Aleksander Kalinowscy 
z Nicwałdu, Krystyna i Tadeusz Kolibscy ze Słupa, Maria i Jerzy 
Szynalewscy z Boguszewa oraz Jadwiga i Eugeniusz Szymanek  
z Kitnowa, 13 lipca b.r. roku w sali Narad Urzędu Gminy Gruta 
zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
 Aktu dekoracji – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej  
– dokonała Pani Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta.  
 Prowadząca samorząd chwilę po dekoracji złożyła Szanownym 
Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, pogratulowała trwałości 
małżeńskiej, życzyła kolejnych jubileuszy, a także zdrowia,  
pociechy z dzieci, wnuków i… prawnuków. 
 – Z całego serca gratuluję Państwu tak wspaniałego jubileuszu. 
Gratuluję, że przez tyle lat jesteście razem. Tak piękny czas  
pożycia małżeńskiego nie jest dany każdej parze. Mimo różnych 
przeciwności losu dotrzymaliście danego sobie przyrzeczenia. 
Możliwe to było wyłącznie dlatego, że darzycie się wzajemnym 
uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna 
nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską  
– mówiła z patosem pani H. Kowalkowska.    
 Gratulacje złożyła również kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Justyna Samborska. –  Szanowni Państwo, wasze trwałe 
i szczęśliwe pożycie małżeńskie to symbol wierności i miłości 
 rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i szacunku dwojga 
kochających się osób. Zgodność Waszego pożycia małżeńskiego 
i trud pracy, jaki włożyliście dla dobra założonej rodziny, 
doceniony został przez nasze Państwo… – powiedziała między 
innymi. 
 W uroczystości udział wziął także Jarosław Poznański, który 
wspólnie z wójt wręczał parom kwiaty i upominki. Wyjątkowe 
spotkanie to tradycyjnie lampka szampana, wspólnie zaśpiewane 
Sto lat, a także chwila na wspomnienia i na rozmowę z wójt.  
 Na spotkaniu w urzędzie nie było Państwa Wandy i Aleksandra 
Kalinowskich z Nicwałdu. 
 Jubilatom gratulujemy i życzymy wielu lat w zdrowiu 

Bawiliśmy się już piąty raz 

 Ten piknik ma już małą tradycję w naszej gminie. I jak mówią 
fakty, każdego roku jego uczestnicy naprawdę świetnie się bawią.  
 Imprezie 2 lipca patronowała wójt Halina Kowalkowska.  

 Organizatorami byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych (z przewodniczącym Ryszardem Berentem  
na czele), Stowarzyszenie „Uśmiech”, Warsztaty Terapii  
Zajęciowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, Gminna Biblioteka 
Publiczna, Gminne Centrum Kultury Stowarzyszenie Kobiet  
Gminy Gruta „Działajmy Razem”. Piknik odbył się na placu  
i w budynku Pilawy. 
 Organizatorzy przygotowali szereg konkurencji sportowych  
i konkursów sprawnościowych, odbywały się rozgrywki w piłkę 
siatkową, było przeciąganie liny dla młodszych i starszych,  
strzelanie z wiatrówki, nie zabrakło karaoke, toczenia opon,  
łowienia rybek, rzutu podkową i piłką do kosza.  
 Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym „Alkohol – 
świat zatopionych marzeń” i „Kolory mojej radości”.  
 Wszyscy zwycięzcy od konkurencji sportowych i zręcznościo-
wych po wokalne i plastyczne zostali nagradzani. 
 Warto wspomnieć o bibliotece, Celestyna Cichocka i Anna  
Fabrykiewicz zorganizowały kącik z grami dla seniora i juniora, 
gry planszowe i najróżniejsze quizy. Osobna propozycja dotyczyła 
tabletów, uczono prawidłowej obsługi oraz praktycznego  
zastosowania tego sprzętu.  
 Wszystko odbywało się przy piosenkach i muzyce zespołu TiM 
prowadzonego przez Dorotę Berent.  
 Nowością pikniku było znakowanie rowerów przez policjan-
tów naszego posterunku z aspirantem sztabowym Michałem  
Mądzielewskim na czele. Kolejna innowacja zaserwowana przez 
funkcjonariuszy to… alkogogle, okulary o specjalnej konstrukcji, 
w których widzimy świat tak, jak osoba pod wpływem alkoholu. 
Chętni mogli je założyć i przekonać się, jak zmienia się percepcja 
naszej rzeczywistości (rywalizowano na czas – slalom między 
słupkami). 
 Uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku: kiełbasek z grilla, 
chleba ze smalcem, ogórków kiszonych, ciasta, kawy i napojów.   
Piknik, który otworzyła pani wójt, życząc wszystkim jak najlepszej 
zabawy, był pod każdym względem udany. Nagrody zwycięzcom 
w poszczególnych zawodach i konkursach wręczała prowadząca 
samorząd.   
 Piknik prowadziła Hanna Szumotalska, która podziękowała 
tym, którzy pomagali jej w prowadzeniu imprezy, a mianowicie: 
Janowi Kwiatkowskiemu, Tadeuszowi Ostrowskiemu, Michałowi  
Barszczewskiemu, Henrykowi Zalewskiemu i Joannie  
Sokołowskiej. Osobne podziękowania skierowała pod adresem 
sponsora Marka Czmocha.             (tng) 

Książę w Plemiętach 

 W niedzielę 3 lipca w Szkole Podstawowej w Plemiętach 
Szkolne Koło Teatralne, pod kierunkiem Doroty Kruszczyńskiej  
i księdza Marka Wysieckiego, wystawiło sztukę Mały Książę.  
 Na widowni zgromadziło się około 200 osób z naszej gminy  
i okolicy. I nie można się dziwić, że było ich tak wiele, bowiem 
spektakl został znakomicie przygotowany i zaprezentowany. 
Ogromne brawa należą się przede wszystkim aktorom,  
nie mniejsze prowadzącym Koło oraz tym wszystkim, którzy  
wykonali niepowtarzalne stroje.    
 Atmosfera była bardzo uroczysta, bo i sztuka na podstawie 
noweli Antoine Saint-Exupéry`ego jest wyjątkowa. 
 Występ poprzedziły podziękowania skierowane do osób, które 
wspierają działalność Koła. Po przedstawieniu wszyscy goście 
zgromadzili się na szkolnym boisku, gdzie rozpoczęła się biesiada 
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przy zastawionych stołach. Zadbali o to rodzice dzieci, którzy  
zawsze towarzyszą swoim pociechom podczas występów.  
 Przedstawienie oglądała wójt Halina Kowalkowska, która  
po jego zakończeniu nie szczędziła słów pochwały pod adresem 
wyjątkowo zdolnych dzieci, gratulowała też pani Dorocie  
i księdzu Markowi.              (r) 

Doceniona pomoc bażantom  

 Już po raz trzeci dzieci z Przedszkola Samorządowego  
w Mełnie wyjechały na podsumowanie Ogólnopolskiego Programu 
„Ożywić Pola – Rok Bażanta”. Przedszkolaki po raz kolejny  
znalazły się w ścisłym finale. Stając się laureatami konkursu, 
przedszkole otrzymało dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Była to 
niewątpliwie zasługa dzieci, myśliwych z Koła Łowieckiego 
„Sokół” – Sławomira Chyła, Krzysztofa Kopczyńskiego oraz  
koordynatora działań w przedszkolu dyrektor Beaty Chyła.  
 Wyjazd do Warszawy był dla przedszkolaków uwieńczeniem 
ich ciężkiej pracy z bażantem. Rywalizacja była pomiędzy  
stowarzyszeniami, zespołami szkół, szkołami średnimi, gimnazjami 
oraz podstawówkami.  
 Zakończony konkurs dotyczył aktywnej edukacji ekologicznej  
i była to już IX edycja. „Rok Gęgawy” 2016-2017, to kolejny etap 
realizacji programu „Ożywić Pola”. Dzięki kolejnemu sukcesowi  
i pobycie w Warszawie przedszkolacy mogli obejrzeć Stadion  
Narodowy, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Nike 
oraz wjechać na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki.  (BCH)  

Wakacje w bibliotece w Okoninie 

 W dniach 11-15 lipca w bibliotece w Okoninie odbyły się  
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Frekwencja wynosiła od 16-23 osób 
dziennie, a w programie m.in. zajęcia sportowe na boisku, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe i quizy, a także konkurs  plastyczny na 
podstawie frag. książki „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki.  
 Ostatni dzień był dniem „sałatkowym”. Na koniec dzieci  
zrobiły kwietniki – świnki z butelek plastikowych, które razem  
z zasadzonymi kwiatkami zabrały do domów. 
 Dodatkowymi atrakcjami był wyjazd do muzeum  
w Grudziądzu, gdzie uczestnicy robili latawce, zwiedzali wieżę 
Klimek. Atrakcją dla wszystkich była wizyta pani Bożeny  
Markiewicz z Wałycza, która w prawie 5-godzinnym wykładzie 
pokazywała i uczyła jak robić najróżniejsze rzeczy z plastikowych 
butelek, a były to prawdziwe cudeńka – kwiaty, bukiety, torebki,  
zwierzątka.  
 Codziennie podczas zajęć dzieci otrzymywały drożdżówki, 
napoje i słodycze, za które serdecznie dziękujemy sponsorom.  
Tegoroczne zajęcia to czas wesołej i beztroskiej zabawy, a uśmiech 
dzieci i ich rodziców o tym świadczył. Wszyscy świetnie  
się bawiliśmy.                                                                                         
      Tekst Anna Fabrykiewicz /Fot. AF oraz uczestnicy zajęć.  
 

Trwają zajęcia wakacyjne 

 Od 4 lipca odbywają się zajęcia wakacyjne w świetlicach  
i bibliotekach wiejskich. Ich organizatorem są Gminne Centrum 
Kultury i sołtysi. 
 Mija właśnie miesiąc jak instruktorki Emilia Józefowicz  
i Czesława Badalewska spotykają się z dziećmi.  
 Dotychczas zajęcia odbyły się w: Boguszewie, Okoninie,  
Kitnowie, Gołębiewku, Plemiętach, Mełnie, Nicwałdzie i Salnie 
(do świetlicy w tej miejscowości przychodziły dzieci z Dąbrówki 
Królewskiej).  
 Przypominamy, że harmonogram Zajęć Wakacyjnych  
zamieszczony jest na stronie internetowej GCK Gruta.  
 Czas dzieciom upływa przede wszystkim na zajęciach  
plastycznych, na których E. Józefowicz (fachowiec w tej  
dziedzinie) nie tylko pracuje z podopiecznymi nad rysunkami  
i obrazkami, ale także poszerza ich wiedzę teoretyczną na temat 
farb, kolorystyki czy możliwości wykorzystania tuszu – lawowanie. 
Spotkania to również najróżniejsze gry i zabawy na dworze.  

 W każdej miejscowości „lekcje” zaczynają się od zapoznania 
uczestników z regulaminem, aby każdy znał swoje prawa  
i obowiązki. Jest też przerwa na słodki poczęstunek.  
 PS Na zdjęciu dzieci w świetlicy w Mełnie.          (tng) Foto: EJ         

Rekord Oliwii i medal Pawła  

 W dniach 1-3 lipca w Mroczy 
odbyły się Mistrzostwa Polski. 
Wśród startujących była Oliwia 
Średzińska, zawodniczka LKS 
Horyzont.  15-letnia Oliwia  
rywalizowała z najsilniejszymi 
sztangistkami w tej kategorii  
wiekowej. Ambitnej sztangistce  
z gminy Gruta bardzo niewiele 
zabrakło do zdobycia medalu. Ale 
i tak pokazała co potrafi,  
ustanowiła rekord kraju w rwaniu, 
uzyskując 74 kg! Przy okazji 
informujemy, że zdolna dziewczy-
na 15 września weźmie udział  
w Mistrzostwach Europy (do lat 
15), które odbędą się w Nowym  
Tomyślu. Życzymy miejsca na 
podium. 
 To nie koniec sukcesów  
naszych ciężarowców.               

 Paweł Fabrykiewicz z Horyzontu w dniach 7-10 lipca  
startował w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Nowej  
Rudzie. Ten utalentowany i ambitny sztangista pokazał  
przeciwnikom ducha walki i po zaciętej rywalizacji uplasował się 
na medalowym, trzecim miejscu.  
 Gratulujemy naszym reprezentantom i trenerowi 
Zenonowi Osuchowi.            (r) 
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XVI Sesja Rady Gminy Gruta  

 W dniu 28 lipca 2016 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy 
Gruta, która dotyczyła podjęcia jedynej uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Gruta.             (r) 

 Stowarzyszenie Międzygminne Porozumienie Samorządowe  
– MPS z siedzibą w Okoninie  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społeczności lokalnej podjęło działania na rzecz poprawy jakości  
i poziomu życia osób starszych.   
 MPS wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie w/w inicjatywy  
do Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej  w ramach 
Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 - ASOS. 
 W odpowiedzi na wniosek otrzymało dofinansowanie  
na realizację zadania pod nazwą „Siostry PCK powracają”,   
polegającym na zapewnieniu  bezpłatnych  usług opiekuńczych  
dla 30 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  pow. 60 roku 
życia, usługi te będzie świadczyć 10 seniorek, z których  
6 w przeszłości pracowało jako  siostry PCK.  
 Ponadto w ramach projektu od sierpnia do października br.   
przewidziane są działania z zakresu kultury tj. dwa wyjazdy dla 
osób pow. 60 roku życia do teatru oraz spotkanie połączone  
z koncertem muzyki „Jak za dawnych lat”.  
  O działaniach w ramach projektu i terminach wydarzeń  
kulturalnych  będziemy obszernie informować za pośrednictwem 
plakatów i ulotek. Prezes MPS Pani Halina Kowalkowska  
bardzo serdecznie zaprasza seniorów z naszej gminy do skorzystania 
z oferty projektowej. 
                (MW) 

Ostatnia droga wyjątkowego Nauczyciela 

 

25 lipca 2016 r. na cmentarzu w Grucie pochowany został 
pedagog Longin Darłak. Mszę żałobną odprawił ksiądz kanonik 
Henryk Szczodrowski.   

– Świętej pamięci Longin Darłak pracował w Szkole  
Podstawowej w Słupie, był dyrektorem od września 1963 roku do 
sierpnia 1991 roku – mówił na nekropolii Andrzej Kurnik, obecny 
dyrektor szkoły w Słupie. – Zmarły był cenionym przełożonym, 
pedagogiem i wychowawcą, szanowanym zarówno przez uczniów 
jak i nauczycieli. I właśnie dziś nad trumną świętej pamięci Longina 
Darłaka pochylają się Jego uczniowie, wychowankowie  
i współpracownicy. W imieniu wszystkich tu obecnych i byłych 
pracowników szkoły oraz całej społeczności Słupa, Jasiewa i Orla 
składam małżonce, dzieciom i całej rodzinie zmarłego serdeczne 
wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju. 

Pedagoga pożegnała również obecna na cmentarzu wójt  
Halina Kowalkowska. 

Cześć Jego Pamięci.            (r)   

Odnowiony obelisk Traktatu Mełneńskiego 
W 1050-lecie Chrztu Polski i 50 lat po odsłonięciu 

 Obelisk stający przy skrzyżowaniu 
dróg w Mełnie został odsłonięty  
w 1996 r. dla upamiętnienia tysiącle-
cia Chrztu Polski i Państwa Polskiego. 
Fundatorami byli mieszkańcy powiatu 
grudziądzkiego. Na tablicy jest infor-
macja, że 27 września 1422 r. obozu-
jący nad jeziorem Mełno król Polski 
Władysław Jagiełło podpisał wstępny 
układ Traktatu Pokojowego pomiędzy 
Królestwem Polski, Wielkim  
Księstwem Litewskim a Zakonem 
Krzyżackim, potwierdzony oficjalnie 
wiosną następnego roku.    

 Odrestaurowaniem obelisku nieodpłatnie (w ramach praktyki) 
zajęli się studenci z Pracowni Konserwacji Zabytków Wydziału 
Sztuk Pięknych z UMK w Toruniu, fachową opiekę sprawowała 
Pani Katarzyna Polak.  
 – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do  
odrestaurowania jakże ważnego pomnika, a w szczególności wójt 
Halinie Kowalkowskiej, Krzysztofie Nowackiej - radnej  
z Pokrzywna, Tadeuszowi Ties - kierownikowi ZGK w Grucie – 
powiedział Henryk Zalewski, sołtys Mełna Cukrowni i radny, który 
również przyczynił się do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. 
Sołtys dodał, że prace trwały trzy tygodnie.   (r) Foto: MM         


