Nr 9

Wrzesień 2013

Ukazuje się od 1991 roku

DNI GMINY GRUTA I DOŻYNKI ‘2013
Rok minął jak z bicza strzelił. Kolejne DNI GMINY
GRUTA rozpoczęliśmy – podobnie jak rok temu – przemarszem przez naszą gminną wieś.
Obiektywnie i szczerze trzeba stwierdzić, że wszystko nam
się udało. Przekonują o tym opinie mieszkańców.
Zanim napiszemy o święcie plonów wspomnijmy dwa
pierwsze Dni Gruty...
Wszystko zaczęło się w piątek o godzinie 17…

– Jedną z najtrudniejszych rzeczy w sztuce jest stworzenie,
wykreowanie własnego świata i jak najciekawsze przedstawianie
go. Udaje się to tylko nielicznym. Smoliński potrafi zaskoczyć niebywale namalowanym pejzażem, ale też w jego sztuce znaleźć można obrazy surrealistyczne oraz te, które wpisują się w nurt impresjonistów – mówił między innymi Stanisław Raginiak, komisarz
wystawy. – Zbigniew Smoliński jest absolwentem Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studia ukończył
dyplomem w pracowni profesora Władysława Jackiewicza
(malarstwo i grafika). Prace naszego gościa znajdują się między
innymi w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu, a także w prywatnych zbiorach w kraju i za granicą. Prace Zbigniewa Smolińskiego były wielokrotnie nagradzane.
***
Kolejny dzień Dni Gminy Gruta – sobota 24 sierpnia.
Pierwszą atrakcją był rajd rowerowy.

Barwny korowód przemaszerował od kościoła do Zespołu
Szkół. Czoło kolumny to naturalnie policja pilnująca bezpieczeństwa, a zaraz za radiowozem rycerze z Linowa Królewskiego, następnie harcerze, pracownicy gminy, władze i mieszkańcy,. Dalej
kolarze z trenerem Aleksandrem Zadykowiczem i strażacy. Korowód w promieniach słońca przemaszerował przez Grutę,
co zawsze wzbudza małą sensację. Miłe, że mieszkańcy ze swoich
posesji pozdrawiali nas machając rękami.
Parada zakończyła się w Zespole Szkół, gdzie czekała dyrektor
Marzena Samborska. Tu, na star ej części placu, obok Or lika,
odbył się turniej rycerski. Znakomici wojowie z Linowa Królewskiego popisywali się umiejętnościami. To był majstersztyk! Turniej był formą zawodów i sprawdzianem ich umiejętności. Zadziwiała sprawność
rycerzy Chorągwi Chełmińskiej. Publiczność
gromkimi brawami nagradzała niebywałe panowanie nad końmi.
(Zainteresowanych historią – i nie tylko – Sekcji Jeździeckiej i
Chorągwi Chełmińskiej z Linowa Królewskiego zapraszamy do
Facebooka, gdzie można się sporo dowiedzieć o rycerzach i giermkach, a także obejrzeć zdjęcia).
Gdy ucichło rżenie koni wójt Halina Kowalkowska zaprosiła publiczność na wystawę malarstwa Zbigniewa Smolińskiego,
która odbyła się w sali Urzędu Gminy.

– Mieszkańcy gminy oraz goście z Grudziądza, Świecia i Wąbrzeźna (47 osób) przybyli przed południem w słoneczną sobotę na
parking Urzędu Gminy w Grucie. Organizatorzy tworząc trasę
rajdu starali się, aby obejmowała ona jak najwięcej ciekawostek
przyrodniczych i historycznych. I tak się stało. W wyprawie, ku
satysfakcji organizatorów, udział wzięły dzieci, młodzież oraz seniorzy. Najmłodsi, uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej,
dzielnie dotrzymywali tempa ekipom z Grudziądza – „Kalince”,
a także grupie osób, których łączy pasja odkrywanie świata na
rowerze, a integruje Grudziądzka Strona Rowerowa (GSR) – dzieli
się refleksją uczestniczka Celestyna Cichocka.
Przypomnijmy trasę: Gruta – Słupski Młyn – Orle – Dąbrówka
Królewska – Salno – Dąbrówka Królewska – most gminny na rzece

Głos Gruty
--

Osie koło Kłódki – Nicwałd – Gruta. W sumie 35 kilometrów drogami asfaltowymi, szutrowymi i leśnymi.
***
Po południu odbyła się promocja książki Stanisława
Raginiaka W ewnątrz leśnego czasu.

Było to udane spotkanie, w sali narad zebrało się kilkadziesiąt
osób. Godzinę przed spotkaniem przed Urząd Gminy zajechali
profesor Zbigniew Chojnowski z Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie i Jan Leonowicz, wójt gminy Łukta.
Wójt Halina Kowalkowska pr zyjęła gości w swoim gabinecie,
gdzie przy kawie przedstawiciele władz samorządowych rozmawiali o promocji książki, ale także o swoich zawodowych sprawach.
Punktualnie o godzinie 16 autor książki powitał gości. Zaskoczeniem dla kilku osób z Grudziądza (ich nazwiska są w
Wewnątrz leśnego czasu) było to, że zostali poproszeni o zajęcie
miejsc obok Pani H. Kowalkowskiej, Pana Jana Leonowicza i
profesora Zbigniewa Chojnowskiego.
Spotkanie trwało ponad godzinę. Większość czasu to laudacja
naukowca. Jednak refleksjami o książce podzielili się też pierwsi
jej czytelnicy, wójtowie i Gabriela Neuman, właścicielka drukarni.
Później – jak to bywa przy takiej okazji – były kwiaty, podpisywanie książek, nie zabrakło bezpośrednich rozmów z autorem.
Bezpośrednio po promocji w świetlicy w Mełnie odbył się
recital znakomitej śpiewaczki Natalii Kovalenko z Ukrainy,
która oczarowała publiczność piosenkami z repertuaru Anny
German, nie zabrakło też ukraińskich.

DOŻYNKI
Początek niedzielnych uroczystości święta to oczywiście
msza święta-dziękczynna celebrowana przez proboszcza
Henryka Szczodrowskiego i księży z sąsiednich parafii.

– Dziękujmy Bogu, że mogliśmy zebrać plony, bo nie zawsze
się to udaje. Dziś nasze serca przepełnia radość, ale i niepewność,
bo zawód rolnika, jego praca uzależniona jest przede wszystkim od
dwóch rzeczy: pogody i cen rynkowych – mówił podczas kazania
kapłan. – Gospodarz ma niewielki wpływ na jedno i drugie. Dziś,
podczas tej szczególnej mszy, chcemy złożyć w ręce Boga rolniczą
niepewność i prosić Go, aby błogosławił tym, którzy orzą i sieją.
Polecam Bogu wszystkie nasze obecne i przyszłe sprawy. Dziś, w tę
niedzielę, Pan Bóg całuje ręce gospodarzy. A z naszej strony niech
to święto plonów będzie wielkim podziękowaniem Bogu za Jego
łaski.
Po mszy ulicą Gruty przeszedł barwny korowód, na czele z
orkiestrą dętą z Bobrownik. Ramię w ramię z wójt Haliną Kowalkowską, przewodniczącą Rady Gminy Renatą Templin i
radnymi szli politycy: Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Ardanowski, poseł, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Szymański, poseł.
Obecny był również Leszek Głowacki, starszy brygadier Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

W tym roku pierwszy raz dożynki odbywały się w parku przy
Urzędzie Gminy. Okazało się, że nowy teren świetnie nadaje się na
takie uroczystości (potwierdzali to w rozmowie mieszkańcy gminy).
Na placu starostowie dożynek Anna Wojtaszewska z Dąbrówki Królewskiej i Henryk Urban z Boguszewa przekazali
wójt Halinie Kowalkowskiej bochen chleba upieczony z mąki
tegorocznego zboża.

Słuchacze przeżyli wyjątkowe chwile. Skromna, chwilami jakby onieśmielona artystka swoim wokalem oczarowała chyba
wszystkich. Jakby tego było mało, kilka piosenek pani Natalia zaśpiewała w duecie z ojcem Wołodimirem.
Dwa piękne głosy, świetny akompaniament Włodzimierza
Trzeciaka spr awiły, że na twar zach wielu osób r ysowało się
wzruszenie.
Obecni na sali goście z Łukty (rodzinna wieś S. Raginiaka),
wójt Jan Leonowicz i jego małżonka Iwona już po koncercie nie
szczędzili słów uznania dla artystów. Potwierdzeniem udanego
występu były gromkie brawa na stojąco i kilkakrotna prośba o bis,
co oczywiście nastąpiło.
Wójt Halina Kowalkowska, nie kr yjąc wzr uszenia, w imieniu wszystkich słuchaczy podziękowała śpiewakom i muzykowi
za duchową ucztę, a także wstępnie zaprosiła Natalię Kovalenko na
przyszły rok. – Będzie nam niezmiernie miło gościć panią ponownie w naszej gminie i kolejny raz posłuchać anielskiego głosu,
wspaniałych piosenek.
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Ucałowawszy chleb wójt powiedziała miedzy innymi: –
Szanowni państwo, szanowni posłowie i senatorze, drodzy księża,
dziękuję za odprawioną mszę świętą dziękczynną. Odbierając bochen chleba upieczony z tegorocznego zboża obiecuję, że będę go
dzielić sprawiedliwie. Jestem wdzięczna obecnym tu politykom, że
zechcieli odwiedzić naszą gminę, zaszczycić swoją obecnością
święto plonów na ziemi gruckiej. Chyba jeszcze nigdy Gruta nie
gościła tylu tak znamiennych polityków – mówiła dalej H. Kowalkowska. – Szanowni państwo, dziękuję za tak liczne przybycie.
Dziękuję, że wspólnie podtrzymujemy jakże ważną i piękną polską
tradycję święta plonów.
Cieszmy się, że nasi rolnicy tak dobrze gospodarzą, że pokonują wiele przeciwności. Szczęść Boże wszystkim.

Po wystąpieniu wójt głos zabrali zaproszeni politycy.

Z największym przekonaniem dołączam się do słów i życzeń
pani wójt Haliny Kowalkowskiej – zaczął senator Jan Wyrowiński.
– Gratuluję dobrych zbiorów rolnikom tej gminy. Pogoda i niskie
ceny rynkowe to zmory dokuczające gospodarzom. Na szczęście
aura nie była najgorsza w tym roku, gorzej może z ceną zbóż, rzepaku. Rolnicy jednak nie pierwszy raz przerabiają taką lekcję.
Dlatego z pełnym szacunkiem odnoszę się do ich pracy. Bawmy
się dobrze na dzisiejszych dożynkach. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Poseł Jan Ardanowski powiedział, że tegoroczne plony są
niezłe. – Mówienie o nadprodukcji w kontekście nie tylko naszego
kraju jest niedorzecznością, statystki mówią bowiem o tym, że na
świecie głoduje prawie miliard ludzi. Zatem każda produkcja powinna mieć godziwy zbyt, godziwą zapłatę, ale w naszym kraju tak
Na scenie, gdy przed budynek urzędu dotarł korowód dożynkoniestety nie jest. Miejmy nadzieję, że zmieni się to w najbliższych wy, jako pierwszy wystąpił zespół wokalny Złoty Wiek, później
latach. – Na koniec polityk podziękował rolnikom za ich tegoroczny orkiestra z Bobrownik dała koncer t, po niej wystąpiły zespoły
trud.
TiM, kapela Boberki, Nowa Generacja, PÓŁnaPÓŁ i Anima.
– Dożynki to jeden z najwspanialszych dni dla gospodarzy. Na koniec bawił wszystkich zespół JACK (Jacek Gawrział i Sara).
Obecnym tu i nieobecnym rolnikom z gminy Gruta życzę
W antrakcie muzyki, śpiewu i tańców rozstrzygnięto konwszystkiego najlepszego i, tradycyjnie, dziękuję za ich ciężką pracę kurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Największe wraże– usłyszeliśmy od posła Tomasza Szymańskiego. – Powinniście z nie na komisji zrobił wykonany przez panie ze Słupa. Druga
dumą patrzeć na swój tegoroczny bochen chleba, na którym nasi nagroda przypadła Jasiewu, trzecia Plemiętom. Ale… wszystpradziadowie, przed krojeniem go, znaczyli znak krzyża…
kie wieńce były piękne i wyjątkowe. Jednak konkur s to konPo części oficjalnej wójt H. Kowalkowska oraz starostowie kurs i musi być wyłoniony zwycięzca.
kroili bochenki, później razem z przewodniczącą Renatą
Wójt Halina Kowalkowska była obecna przez wszystkie
Templin częstowali zebranych.
godziny dożynek. Wielokrotnie podkreślała i dziękowała
Teraz nadszedł czas na zabawę, loterię fantową, konkursy wszystkim za trud włożony w przygotowanie obchodów święta
(Nadleśnictwo Jamy) i zmagania sportowe. Uczestnicy dożynek plonów. Szczególne słowa skierowała do pani Doroty Kruszmogli obejrzeć zmagania ciężarowców, turniej rycerski, mecze czyńskiej z Okonina, która „skomponowała” dekorację
piłki siatkowej i teatr tańca.
dożynkową.
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Wielkie brawa i podziękowania należą się stowarzyszeniom
i sołectwom. Ich ogrom pracy w przygotowaniu najróżniejszych potraw, obsługiwanie gości chyba trudno do końca ocenić.
W barwnie przygotowanych stoiskach roznosiły się najprzeróżniejsze zapachy, a serwowane dania i ciasta w mig znikały z
lad.
Swój punkt miało przedszkole z Mełna, szkoła z Gruty,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gminne Centrum Kultury (tym razem parzenie kawy).
Wszystkim gratulujemy i najserdeczniej dziękujemy!
Szanowni Państwo, by Dni Gminy Gruta i Dożynki udały
się, musiało na to wszystko pracować wiele osób, w tym pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a
także nasi strażacy z komendantem Sławomirem Chyłą na czele. Imienna lista jest zbyt długa, by wymienić wszystkich. Zatem wszystkim składamy serdeczne podziękowania!
Nad właściwym przebiegiem dożynek czuwała dyrektor
GCK Hanna Szumotalska.
Z powodów oczywistych składamy podziękowania na ręce
sponsorów: wójt Haliny Kowalkowskiej, Leszka Sułka (RSP
Linowo), Mariana Kleszczewskiego (RSP Gołębiewko), Zenona
Osucha (piekarnia), Jana Łopatki (piekarnia), Adama Sobocińskiego (masarnia), Marka Czmocha (Gospodarstwo RolnoWarzywne), Janusza Miąsko (użyczył i powoził bryczką wiozącą starostów dożynek), Tomasza Kawskiego (masarnia), Tadeusza Górskiego (masarnia), Państwa Doroty i Jana Kwiatkowskich (Linodrób), Edmunda Glinieckiego (spółka RolnoHandlowa PACHT z Salna), Prezesom Banków Spółdzielczych
w Brodnicy i Łasinie, Nadleśnictwu JAMY i Adamowi Schmidtowi (ciągnik i platforma, na której przewożono wieńce).
Tekst/foto: RAS

i Mieszkaniowej za starannie podcięte drzewa. Zapytał też o losy
planowanej od lat oczyszczalni ścieków w Dąbrówce Królewskiej.
Wójt przypomniała radnemu, że wstępne plany powstawały jeszcze
za poprzedniej władzy i niestety w dzisiejszych realiach inwestycja
ta jest zbyt droga, aby ją realizować.
Z kolei radny Marian Kleszczewski zapytał wójt Halinę Kowalkowską o plany związane z naprawą drogi na odcinku BoguszewoGołębiewko. W odpowiedzi usłyszał, że gmina zamierza dokonać
remontu.
Na naradzie głos zabrała Marzena Samborska, dyrektor Zespołu
Szkół w Grucie, która poinformowała o tym, że nauczyciele dyplomowani realizować będą program wsparcia, od 10 września rozpoczną się zajęcia integracyjne dla uczniów.
Wójt Halina Kowalkowska wróciła na chwilę do niedawno
zakończonych Dni Gminy Gruta i Dożynek.
– Dziękuję radnym, stowarzyszeniom i sołectwom za udział i
zaangażowanie w naszych corocznych obchodach. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby Dni Gminy Gruta i
Dożynki wypadły jak najlepiej – akcentowała prowadząca samorząd. – Dziś możemy powiedzieć, że wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i mamy powody do satysfakcji.
PS Przypominamy, że zainteresowani szczegółami sesji mogą
się skontaktować z szefową Biura Rady.
Tekst/foto: RAS

PIERWSZY DZWONEK SZKOLNY

XXVII Sesja Rady Gminy

187 uczniów gimnazjum, 105 podstawówki i siedemnaścioro
dzieci oddziału zerowego rozpoczęło naukę w Zespole Szkół w Grucie. Inauguracja rozpoczęła się o godz. 8.30.
Do uczniów przemówiła dyrektor Marzena Samborska, życzenia
jak najlepszych ocen złożyła też wójt Halina Kowalkowska i przewodnicząca Rady Rodziców Honorata Gajewska. Obecni byli też
księża naszej parafii i przewodnicząca Rady Gminy Renata Templin.
Po części oficjalnej wychowankowie zaprezentowali krótką część
artystyczną. Później uczniowie ze swoimi wychowawcami udali się
do klas.
O godzinie 9.45 odprawiona została msza święta dla nauczycieli i
uczniów (duchowni, młodzież i dzieci przemaszerowali od szkoły do
kościoła).
Życzymy pedagogom i ich podopiecznym jak najlepszego roku
nauki. Uczniom dobrych ocen, humoru i zaangażowania w sprawy
uczniowskie, czyli szkolne.
Oczywiście inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się dziś
w pozostałych naszych szkołach, w Dąbrówce Królewskiej, Słupie,
Nicwałdzie, Boguszewie i Plemiętach.
(Na zdjęciach rozpoczęcie nauki w Zespole Szkół w Grucie.)

Sierpniowa sesja trwała mniej więcej dwie godziny, co jest
rzadkością.
Stało się tak dlatego, że w programie (oprócz stałych punktów:
przyjęcia protokołu obrad, informacji o realizacji uchwał podjętych
na poprzednim spotkaniu i sprawozdaniu wójt Haliny Kowalkowskiej z ich wykonania), do zatwierdzenia przez radnych było siedem uchwał. Dwie uchylające poprzednie z lutego br. dotyczące
sprzedaży nieruchomości w Mełnie i – automatycznie – dwie kolejne pozwalające na zbycie tych nieruchomości niezabudowanych w
drodze przetargu nieograniczonego.
Inne uchwały to:
– w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Filialnej w Dąbrówce
Królewskiej
– –//– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
– –//– zawarcia porozumienia dotyczącego objęcia doradztwem
metodycznym nauczycieli w szkołach i placówkach na terenie
gminy
Interpelacji, jak poinformowała przewodnicząca Renata Templin, nie było. Kilku radnych zabrało głos w punkcie W olne wnioski i zapytania.
Radny Bronisław Florek w imieniu własnym i wyborców z
jego rejonu podziękował szefowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
Głos Gruty
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Tekst/foto: (r)

Mszę polową celebrował ksiądz Henryk Szczodrowski. –
Oddając cześć poległym w czasie wojny pamiętajmy, że walczyli o wolną Polskę, o wolną Ojczyznę. Jednak Ojczyzna nas
wszystkich jest w niebie. Polska zawsze była wierna Chrystusowi, w Nim szukała nadziei i ratunku. Dziś stojąc na ziemi,
gdzie spoczywają ofiary największego ludzkiego kataklizmu
schylmy czoła przed ich żołnierską odwagą – powiedział miedzy innymi kapłan.

Pamięć o tych, którzy walczyli za wolność

Na Cmentarzu Wojennym w Mełnie tradycyjnie w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej odbyła się uroczystość upamiętniająca ten szczególny, tragiczny dzień w historii Polski.
Władze gminy, z wójt Haliną Kowalkowską na czele, oraz
delegacje Rady Gminy, szkół, sołectw, straży, banku brodnickiego, spółdzielni w Gołębiewku, Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych (Koło w Grucie), dowództwa
garnizonu grudziądzkiego (obecny był major Andrzej Dąbrowski) złożyły kwiaty przy pomniku. Na cmentarzu obecny był
też komandor Marynarki Wojennej Mirosław Dobrowolski z
Kitnowa.

– Pierwszy września to data dobrze znana każdemu Polakowi, to dzień wybuchu drugiej wojny światowej – mówiła
wójt Halina Kowalkowska. – Przybyliśmy tu, aby podziękować poległym za walkę w obronie naszej Ojczyzny. Stając w
obliczu śmierci z pewnością nie zdawali sobie sprawy, jakimi
bohaterami będą dla nas. To oni stali się twórcami naszego
losu, naszych narodowych dziejów.
Wójt na koniec przytoczyła słowa Józefa Becka, żołnierza
Legionów. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy
tego świata, ma swoja cenę, wysoką, ale wymierną. Jest tylko
jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.

Wójt Halina Kowalkowska i Rada Gminy dziękują wszystkim, którzy w niedzielę przybyli na cmentarz i uczcili pamięć
żołnierzy.
Tekst/foto: RAS

Dziękczynienie za plony w Parafii
św. Kosmy i Damiana w Okoninie

1 września w kościele św. Kosmy i Damiana w Okoninie
odbyły się uroczyste dożynki jako dziękczynienie za tegoroczne
plony. Ksiądz proboszcz Marek Wysiecki odprawił Mszę świętą
w intencji Braci i Sióstr Rolników. Wierni prosili również Boga
o dogodne warunki atmosferyczne, które umożliwiłyby dobrą
uprawę ziemi pod zasiew zbóż, jak również o to, by ziarno, które
zostało zasiane, i które będzie zasiane w przyszłości wydało
dobry plon. W pochodzie ofiarnym wierni z Okonina,
Pokrzywna, Nicwałdu i Plemiąt, wsi należących do parafii
Głos Gruty
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Walczyli pod Annowem

przynieśli przepiękne wieńce dożynkowe, owoce i warzywa
oraz dożynkowy chleb. Oby nikomu nigdy nie brakowało chleba i wdzięczności Panu Bogu za dary, którymi nas obdarza.
(r)

Dożynki w Słupie

Kazanie księdza Marka Bogackiego podczas mszy dziękczynnej
w Słupie zawierało wiele ważnych słów doceniających trud rolników. To był prawdziwy hołd dla gospodarzy. Piękny, nagrodzony
pierwszym miejscem podczas gminnych dożynek wieniec spoczął
na ołtarzu. Wnieśli go dwaj strażacy Łukasz Cieszyński i Tomasz
Pęksa. Bezpośrednio po konsekracji sołtys Agnieszka Wesołowska i
radny Stanisław Angowski poczęstowali wiernych chlebem z tegorocznych zbiorów.
Po mszy wszyscy udali się na plac nieopodal jeziora, gdzie trwały dalsze uroczystości. Do Słupa przyjechali wójt Halina Kowalkowska i poseł Janusz Dzięcioł (oboje uczestniczyli w nabożeństwie), którzy uczestnikom dożynek złożyli życzenia z okazji święta
plonów, życzyli też jak najlepszej zabawy. Głos zabrała również
sołtys Agnieszka Wesołowska.
Organizatorom dopisała pogoda, nie zawiedli też mieszkańcy.
Wśród gości były też osoby z innych wsi.
Tekst/foto: RAS

Święto plonów w Jasiewie

Podsumowanie i świętowanie żniw w Jasiewie obfitowało nie
tylko w dobrą zabawę, ale także znakomitą kuchnię. To, jak podkreślali uczestnicy, przede wszystkim zasługa sołtysa Adama Schmidta,
który – przyjmując komplementy – stwierdził, że dobra organizacja
i wszystko, co się z tym wiąże stało się przy zaangażowaniu całego
sołectwa i wielu sponsorów.
Dzień wcześniej sołtys A. Schmidt i kilka osób z Jasiewa
uczestniczyli we mszy dziękczynnej w Słupie.
W sobotni wieczór wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Świetna muzyka zachęcała do tańca. Było sporo atrakcji dla dzieci.
Wśród gości byli mieszkańcy nie tylko Jasiewa, ale także Gruty
(miedzy innymi Marek Czmoch), Salna (radny Jan Zaborowski),
Słupa, Mełna, a nawet z Iławy, Grudziądza, Piły i Bydgoszczy.
Organizatorom należą się słowa uznania za to, że potrafili znakomicie ugościć swoich gospodarzy, podziękować im za nielekką
pracę.
Tekst/foto: (r)

– Jedni negują naszą rekonstrukcję wojennych wydarzeń, inni
jej się domagają. Obecność tak wielu widzów udowadnia, że takie
spotkanie z wojennym epizodem jest potrzebne – powiedziała wójt
Halina Kowalkowska na początku niedzielnych retrospektywnych
wydarzeń z drugiej wojny światowej.
– Zajmujemy się odtwarzaniem umundurowania, wyposażenia i
uzbrojenia armii walczących na terenie Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza – objaśniał widzom Daniel Iwański, pseudonim Wojna, odpowiedzialny za całokształt niedzielnych
wydarzeń. – Nasi „żołnierze” biorą udział w prelekcjach szkolnych,
inscenizacjach, występujemy też w filmach, jak chociażby serialu
„Czas honoru”. Profesjonalnie rekonstrukcjami wojennymi zajmujemy się od 2005 roku.
Dodajmy, że biorący udział w działaniach wojennych należą do
Stowarzyszenia Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego.
Pod Annowem było dużo strzelaniny, trochę walki wręcz, natarcie piechoty wspomaganej przez wóz pancerny, nie zabrakło
miotacza ognia. Nad wszystkim znakomicie panował pirotechnik
Mateusz Kubiatowicz.
I chociaż analogicznie do roku ubiegłego widowisko zostało
ograniczone do nieco mniejszej powierzchni, absolutnie nie umniejszyło to działań wojennych, nie odebrało emocji licznie zebranej
publiczności. Wręcz przeciwnie, bliskość walczących żołnierzy
sprawiała, że widzowie reagowali spontanicznie, były nawet oklaski.

Po bitwie można było porozmawiać z żołnierzami polskimi,
rosyjskimi i niemieckimi (ci ostatni wzbudzali jakby mniejsze zainteresowanie). Frajdę miały dzieci i młodzież, wszyscy mogli wskoczyć do okopu, a w innym miejscu przyjrzeć się broni, wziąć ją do
rąk.
Wszystko działo się nieopodal oryginalnej sceny zaprojektowanej przez Dorotę Kruszczyńską. W części artystycznej wystąpiły
dzieci ze szkoły w Plemiętach, tańczyły poloneza Michała Ogińskiego i polkę Tadeusza Śmieszki. Piękny występ przygotowała
nauczycielka Hanna Szadkowska. Piosenki i pieśni patriotyczne
śpiewał chór (uczniowie z Plemiąt, Nicwałdu i Gruty). Do występu
przygotowali ich ksiądz Marek Wysiecki, proboszcz z Okonina i
katechetka Dorota Kruszczyńska. Nie zabrakło też współczesnych
przebojów w wykonaniu grupy PÓŁnaPÓŁ. Z kolei Elżbieta Fabińska i Dorota Kruszczyńska opiekowały się grupą uczniów, którzy
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na bieżąco szkicowali wybrane sceny z widowiska. W najbliższą
sobotę w GCK dzieci będą wykańczały swoje rysunki, które niebawem będzie można obejrzeć na wystawie w Gminnym Centrum
Kultury.
I chociaż każde wspomnienie o wojnie jest bolesne, to jednak
trzeba i należy (szczególnie młodym) przypominać o tym, co działo
się w Polsce w latach 1939-1945. Trzeba i należy przypominać może właśnie tak, jak zrobiono to w naszej gminie, w Annowie.
Na licznie przybyłą publiczność czekała grochówka, ciasto, kawa i
wiele innych dań. Panie z sołectwa tej wsi dwoiły się i troiły, by jak
najlepiej obsłużyć setki gości.
Organizacyjnie wszystko było na piątkę. Zasługa to nie tylko
władz gminy z wójt Haliną Kowalkowską na czele, ale także sołectwa z Annowa i Hanny Szumotalskiej, dyrektor Gminnego centrum
Kultury.
Tekst/foto: RAS

zentuje koordynator Miłosz Ukleja, socjolog. Przedstawiciel fundacji ponownie przybył do naszej gminy 20 sierpnia. Jego obecność
wiąże się z kolejnym etapem, ale teraz dotyczącym kwestii oświatowych.

Gruta w Narodowym Czytaniu

Na stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wśród wielu miejscowości znaleźć można także Grutę, bo i u nas
odbyło się Narodowe Czytanie utworów Aleksandra Fredry. Z przyczyn jakby naturalnych nasz czas poświęcony wybitnemu polskiemu komediopisarzowi wybił 9 września, czyli o dwa dni później od
prezydenckiej, warszawskiej inauguracji.
Przedsięwzięcie pilotowało Gminne Centrum Kultury, wspomagała je Gminna Biblioteka Publiczna. W poniedziałek przed południem w Centrum powitaliśmy kilku dyrektorów szkół, przedszkola, proboszcza z Okonina, nauczycieli i oczywiście gimnazjalistów.
Niestety mimo rozesłanych i wręczonych zaproszeń nie odwiedził
nas żaden radny. Wójt Halina Kowalkowska musiała wyjechać
służbowo, ale dzień wcześniej powiedziała, że będzie trzymać kciuki za nasze Czytanie.
Zaczęło się od powitania gości przez Hannę Szumotalską. Następnie S. Raginiak powiedział o prezydenckiej idei Narodowego
Czytania, wrócił do sobotniej inauguracji w Ogrodzie Saskim. Elżbieta Polakowska-Lesińska przedstawiła zgrabnie przygotowaną
prezentację multimedialną o życiu i twórczości Aleksandra Fredry.
Teraz nadszedł czas czytania, lektorzy to: Hanna Pęksa, Anna Fabrykiewicz, Beata Chyła, Hanna Szumotalska, ksiądz Marek Wysiecki, Krzysztof Ficek, S. Raginiak i dwoje uczniów Klaudia Ścibior i Michał Pyszora (mimo iż tekst „Ślubów panieńskich” otrzymali tuż przed występem, zaprezentowali go bardzo dobrze). Prezentowano zarówno fragmenty komedii, jak i wiersze.
Obecni na sali gimnazjaliści zapoznali się z szerokim wachlarzem twórczości wybitnego komediopisarza. W epilogu spotkania
wszyscy otrzymali kartki z pamiątkowym stemplem Narodowego
Czytania nadesłanym z prezydenckiej kancelarii.
Rok przyszły to kolejne czytanie, tym razem Prezydent zaproponował lekturę dzieł Henryka Sienkiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy.
Oczywiście weźmiemy udział!
Tekst: RAS. Foto: HASZ i RAS

Tego dnia odbyło się spotkanie M. Uklei, Elżbiety Polakowskiej
-Lesińskiej z Jarosławem Poznańskim, sekretarzem gminy, który
zapoznał się z najważniejszymi kwestiami związanymi z ewentualnym prowadzeniem szkoły przez stowarzyszenie.
– Gmina może zdecydować się na przekazanie szkoły osobom
fizycznym lub prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego – powiedział Miłosz Ukleja. – Oczywiście, podkreślam to,
nasza fundacja nie zajmuje się tym merytorycznie, pomaga jedynie
bibliotekom w konsultacjach ze społeczeństwem, zbieraniu opinii,
sondażu. Jednak przejecie placówki szkolnej przez stowarzyszenie,
powołane na przykład przez rodziców, jest możliwe (w Polsce dzieje się tak od początku lat dziewięćdziesiątych). Przekazanie następuje na podstawie uchwały rady gminy. Na razie zaproponowałem
spotkanie z osobą, która prowadzi społeczną szkołę. Zaprosimy na
zebranie rodziców, także przedstawicieli lokalnej władzy.
Od pomysłu do realizacji droga daleka, ale niewątpliwie warto i
trzeba rozmawiać na temat przyszłości niektórych naszych szkół.
Początkiem dialogu będą właśnie spotkania z rodzicami jeszcze w
tym roku. Bezpośrednie rozmowy niewątpliwie przybliżą zasady
działania takiej placówki i – być może – przekonają, że prowadzenie
szkoły przez stowarzyszenie jest niezłą alternatywą.
(r)

WAKACJE Z GMINNYM CENTRUM KULTURY `2013
(Podsumowanie)
Pierwsze zajęcia zaczęły się 8 lipca w Boguszewie, a zakończyły
30 sierpnia w Słupie i Jasiewie. Spotkania z instruktorkami Gminnego Centrum Kultury Magdaleną Głowacką i Moniką Chyłą (przez
kilka dni prowadziła
je też Małgorzata Rzepko) odbywały się w
bibliotekach, świetlicach wiejskich i szkolnych.
Instruktorki przez niemal dwa miesiące spotykały się z dziećmi w
(wymieniamy zgodnie z harmonogramem): Boguszewie, Grucie
(niestety, z tej miejscowości nie przyszło żadne dziecko!), Nicwałdzie, Plemiętach, Gołębiewku, Salnie, Annowie, Dąbrówce Królewskiej, Okoninie, Wiktorowie, Mełnie Cukrowni i ZZD, Kitnowie,
Pokrzywnie, Orlu, Słupie i Jasiewie.
Nie sposób wymienić wszystkich propozycji (pomysłów) pracownic GCK, które z ochotą akceptowane były przez uczestników.
Zaoferowany wachlarz rozciągał się od gier i zabaw po wykonywanie
między innymi: odlewów z gipsu, torebek z talerzyków papierowych
i kwiatów z krepy. Dzieci uczyły się też techniki origami, którą doskonale opanowała Magdalena Głowacka. Zajęcia plastyczne to także
malowanie i rysowanie, w ruch poszły farbki, pastele, pasta do zębów, węgiel i tusz. Sporą frajdą dla uczestników było kolorowanie
wyschniętych odlewów. „Artystycznymi” i wymyślnymi cudeńkami
malowano też twarze. Dzieci tworzyły oryginalne rzeczy z modeliny
(kwiatki, korale, grzybki, itp.). Instruktorki wykonały ogromną pracę,
ale było dla kogo! W sumie w zajęciach uczestniczyło 163 dzieci!
Oczywiście podkreślić należy dobrą współpracę z sołtysami,
szefami świetlic i bibliotek. Bez ich pomocy na pewno nie wszystko
Rozwój bibliotek – krok następny
udałoby się zrealizować należycie.
Od kwietnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. WikDziękując dzieciom za Wakacje z GCK życzymy im jak najleptora Kulerskiego w Grucie uczestniczy w ogólnopolskim programie szych wyników w nowym roku szkolnym, ale także tego, aby nie
rozwoju tych placówek. Warto podkreślić, że w Polsce udział w nim zapominały o Gminnym Centrum Kultury i, w miarę możliwości, z
biorą 22 biblioteki. Jednym z jego elementów jest współpraca z pomocą instruktorek, które nadal są do ich dyspozycji, dalej rozwijały
Tekst:(r) Foto: M i M
Fundacją Civis Polonus z Warszawy, którą w tym wypadku repre- swoje talenty plastyczne, i nie tylko.
Głos Gruty
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BRĄZOWA MAGDALENA
Mieszka w Grucie, ma 16 lat, za kilka
dni rozpocznie naukę w Zespole Szkół
Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu. Przed kilkunastoma dniami na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży –
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych zdobyła w wyścigu kolarskim w
keirinie brązowy medal!
To spory sukces, biorąc pod uwagę, że Magdalena Rząca trenuje
zaledwie od 5 lat. Jej trenerem w ALKS Stal Grudziądz jest Waldemar Chyliński, jego asystent – Dawid Głowacki. Jednak zanim
dziewczyna znalazła się w powiatowym klubie, kolarstwem „zaraził”
ją nauczyciel i wyjątkowy szkoleniowiec Zespołu Szkół w Grucie
Aleksander Zadykowicz. Zatem gratulacje również należą się panu
Aleksandrowi.
– Co to jest keirin? – pytam zdobywczynię medalu.
– Słowo pochodzi z języka japońskiego i jest zawołaniem do
walki. Na starcie wyścigu, obejmuje on kilka okrążeń, staje do ośmiu
zawodników, którzy podążają za motorowerzystą, który wygląda
niczym zagubiony jeździec pośród grupki kolarzy – wyjaśnia Magdalena. – Zawodnicy nie mają prawa wyprzedzić jadącego na przedzie,
który po każdym okrążeniu stopniowo zwiększa prędkość. Na dwa i
pół okrążenia przed metą motorower zjeżdża do wewnętrznej części
toru, co jest sygnałem do walki. Próbujący wcześniej obrać jak najlepszą pozycję zawodnicy rozpoczynają wyścig właściwy na odcinku
750 metrów.
Magdalena Rząca nie ukrywała w rozmowie, że liczyła na medal,
ale na dystansie 500 metrów. Wyszło inaczej i… znakomicie! Dziewczyna otrzymała też drugie kółko olimpijskie. Zapytana o inne zainteresowania odpowiedziała, że lubi czytać, głównie książki Robina
Cook`a i Wojciecha Cejrowskiego.
Magdaleno, wielkie gratulacje!
Tekst/foto: RAS

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W GRUDZIĄDZU
DZIELNICOWY
mł. asp. Tomasz Giemza
tel. (0-56) 45-13-339
Słup, Jasiewo, Mełno, Mełno ZZD, Kitnowo,
Słupski Młyn, Gruta, Boguszewo, Gołębiewko

Wójt Gminy Gruta
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż:
1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Mełnie, stanowiącej
działkę nr 3/7 o pow. 0,0530 ha zapisanej w KW nr
TO1U/00019239/1. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
ustalona
jako:
„istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowousługowa”.
Cena wywoławcza wynosi 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset
złotych 00/100) . Wysokość wadium – 450 zł.
2. Nier uchomości niezabudowanej położonej w Mełnie, stanowiącej działkę nr 3/11 o pow. 0,0794 ha zapisanej w KW nr
TO1U/00019239/1. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa”. Cena wywoławcza wynosi 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych
00/100) . Wysokość wadium – 500 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2013 r. roku o
godzinie 915 w Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku
Spółdzielczym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004
w terminie do 11 października 2013 r.
Wójt Gminy Gruta
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż:
1. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie stanowiąca działkę nr 114/1 o pow. 0,2000 ha zapisanej w KW
nr TO1U/00018644/6
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa
mieszkaniowo-usługowa”
- działka przeznaczona pod zabudowę z prawomocną decyzją
o warunkach zabudowy
- cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) . Do uzyskanej ceny ustalonej w przetargu
będzie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
- wysokość wadium – 2.000, 00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2013 r. roku o
godzinie 900 w Sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku
Spółdzielczym Łasin Nr 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004
w terminie do 11 października 2013 r.
PRZYPOMNIENIE!
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Przypominamy, iż wszelkie niedociągnięcia i nieprzestrzegania zasad przez PUM (m.in. zasad segregacji) możecie Państwo również zgłaszać do nas do Urzędu Gminy Gruta drogą mailową na adres:
naszesmieci@gruta.pl

87 – 220 Radzyń Chełmiński
ul. Tysiąclecia 2a
www. grudziądz.kujawskopomorska.policja.gov.pl

Alarmowy 997

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl, tel. 603 921 787
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl
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