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GŁOS GRUTY 
Bezpłatna Gazeta Samorządowa 

Nr 12              Grudzień 2012      ukazuje się od 1991 roku 

SPOTKANIE WIGILIJNE  

       Do Wigilii pozostało kilka 

dni… Zapraszamy do Gminnego 

Centrum Kultury  w piątek 21 

grudnia o godz. 18.00. Spotkamy 

się, by powitać Betlejemskie Świa-

tło Pokoju, złożyć sobie życzenia  i 

zaśpiewać kolędy. Podczas wie-

czoru z nowym koncertem bożona-

rodzeniowym wystąpi zespół PÓŁ-

naPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego. 

TO JUŻ 21 RAZ! 

Kwestować będzie 35 wolontariuszy! 

     Tradycyjnie Gmina Gruta organizuje 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Sztab znajduje się przy Gmin-

nym Centrum Kultury w Grucie. Sze-

fem jest Elżbieta Fabińska. Prosimy 

wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą zagrać na rzecz 

dzieci i seniorów o bezpośredni kontakt z GCK lub telefo-

niczny 501168193. 21 Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 

2013 roku w świetlicy w Mełnie.         (r) 
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 Szkoła w Boguszewie ma sto lat 

 „Oświata jest jednym z podstawowych dóbr ludzkiej cywilizacji. 

Posiada ona szczególne znaczenie dla młodych. Od niej też zależy w 

znacznej mierze przyszłość całych społeczeństw”, Jan Paweł II skierował 

te słowa do  młodych całego świata z okazji  

Międzynarodowego Roku Młodzieży w 1985 r. Fragment ten zacytował 

ksiądz proboszcz Mirosław Kaźmierski w kazaniu podczas mszy dzięk-

czynnej w parafii Linowo podczas piątkowych uroczystości związanych 

z setną rocznicą powstania Szkoły Podstawowej w Boguszewie. – Po co 

świętować rocznice? Po to, by pamiętać – mówił dalej kapłan. – Pamięć 

człowieka jest wybiórcza i nieraz zawodzi, a każdy nosi w niej różne 

wydarzenia, czasami dziwiąc się, że je w ogóle pamięta. Ale pamięć jest 

warunkiem poczucia tożsamości, zarówno jednostkowej, jak i zbiorowej. 

Dlatego czasem warto zajrzeć w przeszłość, aby nabrać dystansu do tego, 

co robimy, przemyśleć swoje życie, może inaczej ukierunkować swoje 

działanie. Dlatego dziś z okazji setnej rocznicy otwarcia szkoły w Bogu-

szewie, rocznicy, którą warto wspomnieć, zróbmy mały przystanek. 

Pomyślmy chwilę, wyciszmy się, zanim znowu wrócimy do tempa życia 

(…). Myślę, że nauczyciele często nie zdają sobie sprawy, że na pewnym 

etapie życia dziecka są dla niego większym autorytetem niż rodzice. 

Ważne, by nie zmarnowali tego czasu. Muszę i chcę w tym miejscu 

podziękować władzom samorządowym, dyrektorom, nauczycielom, 

pracownikom, rodzicom za tę szkołę, za to, że ona jest. I to od stu lat! 

(…). – Po chwili ksiądz dodał: – Jan Paweł II powiedział: „Potrzeba 

szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, 

aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszyst-

kich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co 

było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się 

kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi 

(…)” – zakończył proboszcz Mirosław Kaźmierski.             

 W telegraficznym skrócie przypomnijmy historię szkoły (od 16 

października 2005 r. nosi ona imię Jana Pawła II). Wybudowana została 

w 1912 roku. Początkowo była to niemiecka szkoła dwuklasowa, w 

której nauczali dwaj nauczyciele. Uczęszczały do niej dzieci z Bogusze-

wa, uczące się w niej języka niemieckiego, matematyki, historii, geogra-

fii, przyrody, rysunków i śpiewu. Wraz z odzyskaniem wolności w 1918 

r. szkoła niemiecka stała się szkołą polską. W języku polskim nauczano 

wówczas religii, a później stopniowo innych przedmiotów. Kierowni-

kiem dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej został nauczyciel 

Alojzy Firyn pochodzący z Galicji, po nim posadę tę objął Jan Kreft. W 

latach 1939-1945 polską szkołę ponownie zmieniono w niemiecką. W 

styczniu w 1945 roku  Boguszewo zostało wyzwolone spod okupacji 

Niemiec. W kwietniu tegoż roku, dzięki p. Osińskiej otwarto we wsi 

polską szkołę. Pierwszym jej kierownikiem stał się Józef Pańka, a w 1946 

r. ponownie Edward Kreft. W 1966 roku podjęto decyzję o rozbudowie 

szkoły. W latach 1969-1991  kierownikiem placówki była mgr Helena 

Bułgajewska. W 1991 funkcję dyrektora objął mgr Piotr Banaszkiewicz. 

W 1992 r. rozpoczęto kolejną rozbudowę szkoły. Sześć lat później odda-

no do użytku salę gimnastyczną. W 2007 r. funkcję dyrektora powierzono 

mgr Aldonie Szczapińskiej. Cztery lata później zastąpiła ją mgr Agniesz-

ka Wolska. Od września 2012 r. dyrektorem jest mgr Hanna Pęksa. 

(Szersze informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły). 

 Po mszy świętej przedstawiciele władz samorządowych z wójt Haliną 

Kowalkowską, przewodniczącą Rady Gminy Renatą Templin i sekreta-

rzem urzędu Jarosławem Poznańskim na czele oraz zaproszeni goście, a 

także mieszkańcy Boguszewa i innych miejscowości z naszej gminy udali 

się na plac szkolny w Boguszewie, gdzie przy głazie upamiętniającym 

postać wielkiego Polaka Jana Pawła II złożone zostały kwiaty. A wszyst-

ko to odbywało się w obecności delegacji uczniowskiej, która trzymała 

szkolny sztandar z wizerunkiem Ojca Świętego. 

 Po złożeniu kwiatów i krótkiej refleksji księdza proboszcza, który 

podkreślił wyjątkową postać Patrona Jana Pawła II, dyrektor Hanna Pęksa 

zaprosiła wszystkich do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczysto-

ści. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i Szkolnego, po powitaniach i 

podziękowaniach za współpracę ze szkoła nadszedł czas na występy 

dzieci, od przedszkolaków po szóstoklasistów. Były to ważne chwile, w 

których uczniowie przypomnieli historię szkoły. 

 – To ważny i wyjątkowy dzień w życiu tej szkoły – mówiła wywoła-

na do tablicy, jak to określiła wójt Halina Kowalkowska. – Ta szkoła 

zawsze była mi bliska. Z radością patrzyłam na występy uczniów, a prze-

de wszystkim przedszkolaków, których jest tu tak dużo. Jestem zadowo-

lona z faktu, że po wielu latach w tej wsi znowu jest oddział przedszkol-

ny.  Fakt ten świadczy o jednym, że szkoła w Boguszewie będzie miała 

dalsze życie, dalszą historię. – Następnie wójt złożyła gratulacje dyrektor 

i nauczycielom. – Uczniom życzę jak najlepszych ocen i tego, aby wspól-

nie z pedagogami czynili wszystko, by szkoła, której Patronem jest Jan 

Paweł II, była jak najlepsza.  Były jeszcze gratulacje i życzenia oraz kwia-

ty od przewodniczącej rady Gminy Renaty Templin, Małgorzaty Cieszyń-

skiej z Kuratorium Oświaty, Janiny Śródki, Piotra Banaszkiewicza, Mag-

daleny Kołodziej, Eugenii Rudzińskiej (mieszkanki Wybrzeża, dawnej 

uczennicy), Anny Aleksiewicz (absolwentka, naukowiec, przesłała list, 

nie mogła przyjechać, podarowała szkole książki o Ojcu Świętym), Alek-

sandra Pączka, mieszkańca Boguszewa, który uczył się w tej szkole przed 

wojną, Ewy Czaczkowskiej (nieobecna dziennikarka „Rzeczpospolitej”, 

absolwentka). Były też gratulacje, życzenia i kwiaty od Małgorzaty Ko-

niecznej-Buczkowskiej z Rady rodziców, Zofii Brochockiej, Marzeny 

Samborskiej, także od nauczycieli z innych szkół, przedstawicieli Koła 

Łowieckiego „Sokół” i wielu jeszcze innych osób. Dyrektor H. Pęksa 

podziękowała sponsorom oraz Krzysztofowi Brochockiemu za przygoto-

wanie zdjęć z historii szkoły i Jerzemu Strużynie za obsługę techniczną. 

Były też prezenty (m.in. od władz gminy) i upominki. 

 Miłym zaskoczeniem dla uczestników piątkowej uroczystości było 

zwiedzenie naprawdę ciekawie przygotowanej sali z pamiątkami szkoły, 

dawnymi i najnowszymi. Była też wyłożona Księga Pamiątkowa, do 

której można było się wpisać.     

 „Ten wyjątkowy jubileusz staje się okazją do przypomnienia historii 

szkoły, podsumowania jej osiągnięć, a także do złożenia życzeń. Gratulu-

ję dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, które odniosła szkoła (…). 

Życzę wszystkim, aby Szkoła Podstawowa w Boguszewie była miejscem, 

w którym każdy znajdzie ciepło, zrozumienie oraz przyjaźń, miejscem, o 

którym po latach będzie można mówić «Moja Wspaniała Szkoła»”. Sło-

wa te wygrawerowane zostały w specjalnych gratulacjach przekazanych 

dyrektor Hannie Pęksie przez wójt Halinę Kowalkowską.   

               Tekst/foto: S. Raginiak                    
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PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ COMENIUS 
 Zespół Szkół w Grucie wspólnie z czterema innymi placówkami 

oświatowymi (z Turcji, Litwy i dwóch włoskich) przystąpił do reali-

zacji projektu Comenius – w ramach Programu Uczenie się Przez 

Całe Życie. W październiku odbyło się pierwsze spotkanie w Zespole 

Szkół, na którym około 20 naszych gimnazjalistów zostało zapozna-

nych z głównymi celami i założeniami Partnerskiego Projektu Szkół 

Comenius. Uczestniczenie w projekcie to między innymi szansa na 

wzbogacenie bazy szkoły i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyj-

nych. W jego ramach uczniowie będą wyjeżdżać do partnerskich 

szkół, będą też  gościć koleżanki i kolegów z wyżej wymienionych 

krajów.  

 – Projekt ten otrzymał dofinansowanie w kwocie dwudziestu 

tysięcy euro, czas jego realizacji obejmuje lata 2012-21014 – przypo-

mniała na czwartkowym, grudniowym zebraniu dyrektor Marzena 

Samborska.  

 Kolejnym etapem związanym z wykonaniem tego nietuzinkowe-

go planu była robocza wizyta wójt Haliny Kowalkowskiej oraz nau-

czycieli Marzeny Samborskiej, Elżbiety Czubaszek i Witolda Kacz-

marka w partnerskim Siirt, ponad 100-tysięcznym mieście położonym 

w Południowo-Wschodniej Anatolii. Nasi delegaci przyjęci zostali 

przez prezydenta miasta, spotkali się z nauczycielami, byli też obecni 

na lekcjach angielskiego i matematyki.  

 – Pierwsze bariery zostały pokonane – dzieli się refleksją dyrek-

tor M. Samborska. – Turcy przyjęli nas bardzo serdecznie, w rozmo-

wach poruszyliśmy szereg spraw związanych z wspólnym realizowa-

niem projektu. Zauważyliśmy, że zarówno tamtejszej władzy, jak i 

pedagogom bardzo zależy na tym, by nasi uczniowie mogli się po-

znać, zaprosić jedni drugich, a przede wszystkim realizować główne 

założenia Comeniusa. 

 W czwartek, 13 grudnia w świetlicy Zespołu Szkół odbyło się 

spotkanie nauczycieli, którzy byli w Turcji (wójt tego dnia była służ-

bowo w Warszawie) z rodzicami uczniów biorących udział w projek-

cie, byli też oczywiście sami zainteresowani. 

 Witold Kaczmarek przygotował pokaz multimedialny z pobytu w 

Turcji, zajmująco opowiadał  o miejscach, które zwiedzano (m.in.: 

Błękitny Meczet i Świątynię Mądrości Bożej w Stambule, Cieśninę 

Bosfor i Hasankeyf – niezwykłe miasteczko leżące w północnej Me-

zopotamii, czyli w południowo-wschodniej Turcji, nad rzeką Tygrys). 

Z kolei dyrektor M. Samborska zaprezentowała zebranym szereg 

souvenirów od uczniów tureckich. Wszystko to bez wątpienia rozbu-

dziło poznawcze aspiracje gimnazjalistów, którzy – w ramach projek-

tu – już w marcu przyszłego roku pierwszy raz wybiorą się za grani-

cę, a konkretnie do Teano we Włoszech. 

 – Z naszej szkoły wytypowano już na ten wyjazd pięcioro 

uczniów, oczywiście z grona biorących udział w Comeniusie – poin-

formowała na koniec dyrektor. – Docelowo może jeszcze dojdą dwie 

osoby, ale na razie musimy wszystko skalkulować, bo w realizacji 

Partnerskiego Projektu Szkół z uwagą trzeba się przyglądać każdemu 

euro, które zamierzamy wydać.  

 Wyjazd do Turcji zaowocował tez prawie dwoma tysiącami zdjęć 

wykonanymi przez M. Samborską. Przywieziono tez dokumentację 

filmową. – Materiały te, to nowy kapitał szkoły, który będziemy 

chcieli zaprezentować jak największej rzeszy uczniów – uściśla dy-

rektor. – Wszyscy wiemy, że podróże kształcą, rozwijają, zbliżają 

narody. Pierwszy etap za nami. Niedługo kolejny.    

           Tekst/Foto: RAS                                         

 

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ… 

 Tomasz Piwowarski, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Gru-

cie od 14 do 26 października przebywał w Izraelu, gdzie uczestniczył 

w Seminarium w Yad Vashem dla edukatorów z województwa ku-

jawsko-pomorskiego. Absolutną większość kosztów pobytu pokrył 

Instytut Yad Washem (zajęcia, wycieczki, hotel i wyżywienie). 

Uczestnicy płacili za podróż.  

 – Jestem wdzięczny pani wójt Halinie Kowalkowskiej za częścio-

wy zwrot poniesionych przeze mnie kosztów – mówi T. Piwowarski. 

– Podkreślam ten fakt, bo z tego co się zorientowałem tylko nieliczne 

samorządy wsparły innych pedagogów. Moje podziękowania kieruję 

również pod adresem pani Marzeny Samborskiej, dyrektor Zespołu 

Szkół w Grucie, od której otrzymałem ankietę do wypełnienia, i która 

później wyraziła zgodę na wyjazd.  

 Seminarium jest częścią programu „Zachować pamięć. Historia i 

kultura dwóch narodów” i efektem  podpisanej dwustronnej umowy 

pomiędzy Instytutem Yad Vashem i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w 

Warszawie. Projekt realizuje zobowiązania wynikające z umowy 

między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, nau-

kowej i oświatowej. Główną ideą zajęć było poszerzenie wiedzy 

oraz doskonalenie metod pracy polskich nauczycieli, wymiana do-

świadczeń w zakresie edukacji  o Holokauście, a także współpraca 

dotycząca  badań  o Holokauście w Polsce i w Izraelu. 

 – Po uroczystym otwarciu Alex Dancyg, koordynator programu 

ze strony Izraela i edukator Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, 

przypomniał podstawowe terminy i daty związane z wkładem pol-

skich Żydów w tradycję i religię żydowską, a prof. Karol Ya-

ron Becker znakomitą polszczyzną opowiadał o różnych tożsamo-

ściach żydowskich w międzywojennej Polsce – opowiada T. Piwo-

warski. – Natomiast Rabi Yishoyah Balog barwnie opowiedział o 

istocie Judaizmu i dziewięciu regułach, według których toczy się 

życie wierzących Żydów. Orid Margaliot, opiekunka naszej grupy i 

edukatorka Yad Vashem, dokonała prezentacji materiałów edukacyj-

nych dla młodzieży licealnej dotyczących życia  Żydów w Polsce 

przed  Holocaustem. Edukacyjnych i intelektualnych doznań było 

bardzo dużo – kontynuuje nauczyciel.  – Jednak głównym celem 

pobytu w Yad Washem było nauczenie nas jak lepiej, głębiej, mą-

drzej, ciekawiej i efektywniej uczyć o historii Izraela, wielowiekowej, 

pięknej, ale i jakże tragicznej. Ale aby uczyć kogoś, samemu trzeba 

pogłębiać wiedzę. Dlatego bardzo owocne dla mnie były wykłady i 

warsztaty z izraelskimi naukowcami, możliwość korzystania z prze-

bogatego archiwum Instytutu Yad Washem, a także spotkania z ludź-

mi – poetami, pisarzami, z osobami, które ocalały z pogromu II woj-

ny światowej. 

 Tomasz Piwowarski podkreślił, że ogromnym przeżyciem dla 

niego było spotkanie  z Gienią Manor i jej mężem. Kobieta w czasie 

wojny znalazła się na liście osób, którym życie uratował niemiecki 

przemysłowiec Oskar Schindler. To na podstawie między innymi jej 

wspomnień i pamiętników Steven Spielberg stworzył „Listę Schin-

dlera”, film nagrodzony Oskarem.  

 – Muszę przyznać, że wiedza jaką nabyłem i ludzie, których po-

znałem w Izraelu pozostawiły w mojej pamięci głęboki ślad. Mówię 

to jako nauczyciel i jako człowiek – dodaje nauczyciel.   – Dumny 

jestem z faktu, że znalazłem się w grupie dziewiętnastu osób z woje-

wództwa. Sprawcą, w cudzysłowie, wszystkiego było Kujawsko-

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Przywiozłem z Yad 

Washem wiele materiałów dydaktycznych, z których korzystać będę 

na lekcjach. Poszerzyłem swoją wiedzę o sztuce narodu żydowskiego, 

teraz  tym wszystkim będę dzielił się z uczniami. 

         Rozmawiał: S. Raginiak 

http://turcjawsandalach.pl/content/po%C5%82udniowo-wschodnia-anatolia
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Ruszyło Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom  

1 grudnia w gronie 3000 dzieci uczestniczyliśmy w inauguracji 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Uroczystość odbyła się na to-

ruńskim lodowisku TOR-TOR. Pojechaliśmy tam z grupą 23 naszych 

młodych wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas z Plemiąt i Nicwałdu. 

Wraz z  dziećmi były opiekunka Kół Dorota Kruszczyńska  i nauczy-

cielka z Nicwałdu Aleksandra Materka. Tradycyjnie podczas uroczy-

stości zapłonęła ogromna   świeca, a uczestników odwiedził św. Miko-

łaj. Następnie na tafli lodu zaprezentowali swoje umiejętności młodzi 

łyżwiarze. Muzycznie wydarzenie oprawił Wujek Jacek i zespół Skica. 

Honorowymi gośćmi spotkania byli: ksiądz biskup Andrzej Suski i 

prezydent Torunia          Michał Zaleski. Uczestnicy Inauguracji Wigi-

lijnego Dzieła Pomocy Dzieciom otrzymali w ramach akcji „Jestem 

widoczny, jestem bezpieczny” kamizelki odblaskowe i słodycze. Świe-

ce Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można nabyć na naszym 

świątecznym straganie. Ofiary z dystrybucji świec przeznaczone są na 

pomoc dzieciom, ubogim i wielodzietnym rodzinom. Świeca pomaga 

również dzieciom w Afryce: 10 groszy z każdej zakupionej świecy 

zasila fundusz pomocy dla tego kontynentu.  

Nasze dzieci na widowni w nowych odblaskowych kamizelkach. 

Muzyka w kościele 

Po raz trzeci w naszej świątyni  zabrzmiały dźwięki muzyki daw-

nej. Po występujących w poprzednich dwóch latach kwartecie smycz-

kowym i Collegium Vocale, w tym roku gościliśmy Toruński Kwartet 

Dęty Blaszany COPERNICUS BRASS. Niezwykłą ucztę muzyczną 

zorganizowano w ramach projektu „Ochrona i zachowanie materialne-

go dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego”. Koncert odbył się 

wieczorem 1 grudnia w pierwszą niedzielę adwentu. Cykl imprez kul-

turalnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski jest promocją 

projektu rewitalizacyjnego zabytkowych obiektów, do których należy 

między innymi  nasza świątynia. 

Koncert był doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim, 

którzy pomagali w realizowaniu prac remontowych przy naszym ko-

ściele. Tegoroczne prace można było wykonać dzięki pozyskanym 

dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu 

Marszałkowskiego, Funduszy Unijnych, Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków, Urzędu Gminy Gruta, sołectwa Okonin i bezinte-

resownemu zaangażowaniu doradców           z różnych branż. Koordy-

natorem wszystkich prac była nasza parafianka pani Krzysztofa No-

wacka, która wykazała się niezwykłą ofiarnością i fachowością. Ksiądz 

proboszcz podziękował wszystkim podczas koncertu i wręczył upo-

minki.   

Św. Mikołaj nie zapomniał o nas 
 Dzień 6 grudnia każdego roku jest jednym z najbardziej oczekiwa-

nych dni. Czekają na niego głównie dzieci, ale nie tylko. W tym dniu 

wszyscy spodziewają się,  że odwiedzi ich ktoś z nieba. Bo ten ktoś za 

swe życie, dobre i piękne zasłużył na niebo i tam mieszka. I tak jak 

przed wielu laty i dzisiaj pamię-

ta, że miłość jest czymś czym 

trzeba się dzielić. I odwiedził nas 

w naszym kościele. Przybył za-

raz po Mszy św., którą odprawi-

liśmy 6 grudnia w intencji ks. 

Henryka Czepczyńskiego w 

pierwszą rocznicę jego śmierci. 

W kościele było dużo ludzi, dzie-

ci wraz z rodzicami.  

 Każdy chciał choć przez 

chwilę spojrzeć Mikołajowi      w 

oczy i dotknąć jego niezwykłej 

brody. A Mikołaj jak zwykle nie przybył z pustymi  rękoma. Każde 

dziecko otrzymało od niego prezent. A do tych dzieci, które nie mogły 

przybyć na spotkanie, pojechał św. Mikołaj sam, aby je obdarować. A 

potem pojechał dalej, bo wszędzie jest ktoś kto na niego czeka. Do 

zobaczenia św. Mikołaju. Za rok będziemy również na Ciebie czekać! 

(Materiały nadesłane przez księdza Marka Wysieckiego)  

Mikołaj przywędrował do Dąbrówki 
 W czwartek, w dniu szczególnym głównie dla najmłodszych, w 

szkole w Dąbrówce Królewskiej odbyły się Mikołajki. Zorganizowa-

ły je Grażyna Jabłońska i Barbara Drewnicz oraz uczniowie klas II, 

III i V.  Spotkanie, w ładnej scenerii, rozpoczęło się recytacją wier-

szy i piosenkami o tematyce mikołajkowej. Następnie uczniowie 

powitali Mikołaja, który przybył z dalekiej Laponii z upominkami. 

Dzieci w podziękowaniu przygotowały dla Gwiazdora wiersze i 

kartkę z życzeniami. To był miły, wesoły dzień dla uczniów, które 

autentycznie cieszyły się z podarków.  

 Dziękujemy mieszkańcom wsi Salno i Dąbrówki Królewskiej 

oraz sponsorom za dobre serce, za upominki.      (A.Budzich) 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=copernicus+brass&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tos.art.pl%2Fpl%2Fkat_2%2C11%2C25_Torunski_Kwartet_Dety_Blaszany_COPERNICUS_BRASS.html&ei=ILG_ULDkD4Sl4AT5sYHwDQ&usg=AFQjCNFqG7zGRbQ1gd5gxRwvOvat
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=copernicus+brass&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tos.art.pl%2Fpl%2Fkat_2%2C11%2C25_Torunski_Kwartet_Dety_Blaszany_COPERNICUS_BRASS.html&ei=ILG_ULDkD4Sl4AT5sYHwDQ&usg=AFQjCNFqG7zGRbQ1gd5gxRwvOvat
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ANDRZEJKI  (I POMOC DLA MARIUSZKA) 
 – Zabawę andrzejkową zorganizowałyśmy 24 listopada, a dzień 

wcześniej z prawie trzydziestoma koleżankami z naszego Stowarzysze-

nia wróżyłyśmy sobie z wosku i nie tylko. Było wesoło i dowcipnie  – 

mówi Dorota Leśniewska, prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta 

„Działajmy Razem”.  

 Sobotnia zabawa, którą wspólnie z prezes przygotowały głównie 

Anna Stodolska, Hanna Kalinowska, Grażyna Jasiak i Czesława Wada-

lewska cieszyła się sporym powodzeniem, na parkiecie tańczyło prawie 

siedemdziesiąt osób, głównie młodzi. Do tańca przygrywał zespół DO-

BA z Gruty.  

 – Zabawę andrzejkową organizujemy każdego roku, ale ostatnia 

różniła się od dotychczasowych tym, że dokonaliśmy kwesty dla chore-

go kilkuletniego chorego Mariuszka – dodaje D. Leśniewska. – Z satys-

fakcją podkreślam, że uzbierałyśmy prawie pięćset złotych. Korzystając 

z okazji chcę na łamach portalu gminy podziękować osobom, które 

finansowo wsparły naszą andrzejkową akcję. Wdzięczna jestem za po-

moc pracownikom Gminnego Centrum Kultury, współorganizatorom 

dobroczynnego przedsięwzięcia dla Mariuszka.       RAS         

Wieczór Andrzejkowych Wróżb  

 W piątkowy wieczór 30 listopada w Bibliotece w Okoninie 
odbyło się spotkanie andrzejkowe dla dzieci i młodzieży. Z zapro-
szenia bibliotekarki Anny Fabrykiewicz skorzystało  25 osób. W  
tym dniu wróżyliśmy sobie z kart, kości do gry, szpilek, jabłko-
wych obierek i wielu innych rzeczy i przedmiotów.  Data urodze-
nia też mogła wiele powiedzieć o każdym, kto zapragnął wróżby z 
numerologii. Nie zabrakło oczywiście  tradycyjnego lania wosku i 
ustawiania butów w szeregu. Wróżby wypadały najczęściej po-
myślne, z czego wszyscy się cieszyli.  Dla wszystkich uczestników 
spotkania przygotowane było stoisko z słodyczami i napojami, z 
którego chętnie korzystano. Spotkanie odbyło się w miłej i wesołej 
atmosferze, a uczestnicy zapewnili o swym przybyciu na kolejna 
imprezę, jaką będzie spotkanie mikołajkowe w Bibliotece w Oko-
ninie.                                Tekst/foto: AW 

Andrzejkowa tradycja w WTZ 
 Na naszej zabawie andrzejkowej chętnych do poznania przy-
szłości nie brakowało. Wróżyli sobie wszyscy: goście, uczestnicy i 
terapeuci. Nie zabrakło tradycyjnego lania wosku i wróżby z ob-
rączką. Wróżby zapowiadają, że przyszły rok przyniesie wielu z nas 
duże zmiany. Przepowiednie najczęściej dotyczyły uczuć, przy-
szłych zawodów, sytuacji materialnej, a niektórzy z nas znajdą 
swoją „drugą połowę”. Innych natomiast czekają ciekawe podróże 
oraz… wygrana w totolotka. Uśmiechom i dobrej zabawie nie było 
końca. Po tanecznych harcach nadszedł czas na poczęstunek, który 
przygotowali uczestnicy pod okiem terapeutów. 
 Pełni wrażeń i nadziei na przyszły rok w dobrych humorach 
zakończyliśmy zabawę andrzejkową. 

             Autor : W. Kuna-Więcek 

NASZA PACZKA… 

 Kolejną, potrzebną i szlachetną akcję wymyślił jedenaście lat temu 

ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Przedsięwzięcie z 

roku na rok się rozrasta i obejmuje pomocą coraz więcej potrzebują-

cych. Angażują się w nią już nie tylko rodziny, ale szkoły i firmy. – 

"Szlachetna Paczka" to wizja Polski, w której ludzie sobie nawzajem 

pomagają. Człowiek szlachetny to ktoś, kto daje siebie, kto poświęca 

się dla innych – podkreślał  pomysłodawca. "Szlachetna Paczka" to 

ogólnopolska akcja świątecznej pomocy realizowana przez tysiące 

wolontariuszy, którzy budują bazę potrzebujących, spośród których 

darczyńcy wybierają osoby lub rodziny, którym kupują "Paczkę". Czę-

sto są to podstawowe produkty żywnościowe, ubrania lub książki. 

 Do akcji dołączyła się również nasza gmina, a konkretnie Anna 

Kalinowska, nauczycielka Zespołu Szkół i opiekunka Samorządu 

Szkolnego, która była główną organizatorką. Wspomogła ją Renata 

Templin. Na apel nauczycielki odpowiedzieli zarówno rodzice, jak i 

dzieci.  

 – Dwadzieścia jeden kartonów z artykułami żywnościowymi i che-

micznymi oraz zabawki i odzież dostarczyliśmy w piątek do punktu 

rozliczeniowego paczek na ulicę Spichrzową w Grudziądzu – informuje 

A. Kalinowska. – Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za wsparcie akcji, 

a także uczniom za pomoc przy pakowaniu artykułów i noszeniu, byli 

to: K. Waszewski, M. i Ł. Templinowie, N. Barszczewska, G. Fyda, A. 

Pilarska,  S. Kuffel, O. Reich oraz K. i M. Dziubkowscy. Transportem 

z Gruty do Grudziądza zajęła się R. Templin.  

         Tekst: RAS. Foto: AK 

PÓŁnaPÓŁ z tarczą 
 „Dzień jeden w roku”, „Święta, Wigilia Święta”, „Najlepsze dziś wypełni 

się”, „Wigilia dla Wędrowca”, „Na całej połaci śnieg” i „Kto wie”, to tytuły 
świątecznych piosenek i kolęd, które 6 grudnia na Rynku Głównym 

w  Grudziądzu wykonał zespół PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego. Kon-

cert grupy działającej przy Gminnym Centrum Kultury był jednym z elemen-
tów Jarmarku Świętego Mikołaja.  

 Był to ciekawy występ, który nagrodzony został gromkimi brawami przez 

słuchaczy. Ciekawie dobrany repertuar, zróżnicowany melodyjnie i głosowo, 
spodobał się nie tylko kilkunastu osobom przybyłym z naszej gminy, ale także 

grudziądzanom. Śpiewające dziewczyny ożywiły publiczność po wcześniej-

szych prezentacjach szkolnych chórów.  
 Od K. Janikowskiego dowiedziałem się, że próby zajęły prawie dwa 

miesiące. Dla tych, którzy nie byli w Grudziądzu mamy informację, że te 
same piosenki świąteczne i kolędy zaprezentowane zostaną 21 bm. o godz. 18 

w Gminnym Centrum Kultury podczas powitania Betlejemskiego Światła 

Pokoju, na który to wieczór już dziś zapraszamy. 

         Tekst: RAS. Foto: J. Strużyna 
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Nicwałd – „Spotkanie z poezją i kolędą” 

 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, przy 

wsparciu Rady Rodziców, organizuje 21 grudnia o godz. 17.00 

„Spotkanie z poezją i kolędą”. Celem tego wydarzenia kulturalnego 

jest pozyskanie środków finansowych na modernizację sali kompute-

rowej.  

 Za pośrednictwem naszej redakcji pomysłodawcy apelują do 

mieszkańców wsi (i nie tylko), aby zechcieli wesprzeć ich ważne i 

potrzebne przedsięwzięcie. Jak to zrobić? Po prostu przyjść i wykupić 

bilet w cenie 10 złotych. Uczniowie i Rodzice w rewanżu zaserwują 

kawę, ciasto, na dodatek każdy obecny na „Spotkaniu z poezją  i kolę-

dą” otrzyma upominek wykonany przez dzieci. 

 Zachęcamy i zapraszamy.          (r)  

     Nicwałdzki miś 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi 

najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytu-

lanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniej-

szych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie prze-

mija, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!" 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w 

setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło 

się w 1902 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor 

Roosvelt wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecz-

nych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego nie-

dźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przera-

żone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków 

tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w wa-

szyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek…  

22 listopada w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej 

w Nicwałdzie odbyło się „Święto Pluszowego Misia”. Dzieci przyszły 

na zajęcia w towarzystwie swego ulubieńca. Na początku zapoznały 

się z historią powstania pluszowego misia, a następnie opowiadały o 

swoich maskotkach. Brały też udział w zawodach sportowych, śpie-

wały, tańczyły oraz wykonywały prace plastyczne. Nie mogło rów-

nież zabraknąć pamiątkowych zdjęć. Dzieci były bardzo szczęśliwe.  

Ten dzień był wyjątkowy! 

          Tekst/foto: Anna Barczak 

Spotkanie z Adamem Mickiewiczem i „Panem Tadeuszem”   

 Ponad trzydzieścioro uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej w 

Nicwałdzie wzięło udział w godzinnym spotkaniu poświęconym poe-

cie Adamowi Mickiewiczowi i jego poematowi „Pan Tadeusz”. Była 

to najliczniejsza grupa z jaką w ostatnich tygodniach spotkali się 

instruktorzy Gminnego Centrum Kultury Sylwia Górska i Stanisław 

Raginiak oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Po-

lakowska-Lesińska. Trzeba też podkreślić, że sala w której odbyła się 

szczególna lekcja była bardzo dobrze przygotowana. Zasługa to za-

pewne dyrektora placówki Edwarda Kapelana, polonistki Barbary 

Fiszer i bibliotekarki Marioli Miąsko. 

 Uczniowie przez godzinę mogli wysłuchać informacji o jednym z 

największych polskich poetów, fragmentów ksiąg epopei narodowej, 

a także obejrzeć fotosy oraz fragment filmu „Pan Tadeusz” w reżyse-

rii Andrzeja Wajdy. 

 Spotkanie w szkole w Nicwałdzie było jednym z wielu, jakie 

organizuje się w tym roku w kraju. Przypomnijmy, że przed dwustu 

laty, gdy Wielka Armia Napoleona podążała przez Niemen w kierun-

ku Moskwy, miał miejsce ostatni zajazd na Litwie. Taką historię szla-

checką opowiada nam w poemacie „Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz. 

By uczcić 200-lecie Prezydent RP zainicjował we wrześniu ogólno-

polską akcję Narodowego Czytania Narodowej Epopei, dzieła o 

szczególnym znaczeniu dla Polaków. „Pan Tadeusz” od pokoleń za-

chwyca bogactwem języka, pięknem opisów i harmonią słowa. Stano-

wi zarazem nieocenione źródło najlepszych patriotycznych uczuć i 

wiedzy o nas samych. 

 Uczniowie nicwałdzkiej szkoły pierwszy raz w tak szerokim wy-

miarze zetknęli się z Adamem Mickiewiczem i jego utworem. Jest to 

oczywiście zrozumiałe, ponieważ dokładniejsze poznanie „Pana Ta-

deusza” oraz życia i twórczości A. Mickiewicza dopiero przed nimi, 

gdy będą gimnazjalistami. 

 Mimo to środowa lekcja wzbudziła duże zainteresowanie. Część 

uczniów nawet dobrze kojarzyła nazwisko poety. 

 Ciekawostką na spotkaniu był sporych rozmiarów egzemplarz 

„Pana Tadeusza” (zdobiony oryginalnymi, pięknymi rysunkami) wy-

dany przez „Książkę i Wiedzę” w 1950 roku. 

 I rzecz ostatnia: każdy uczeń otrzymał dyplom-pamiątkę przygo-

towany przez pracowników biblioteki. Oby jak najczęściej przypomi-

nał uczestnikom o Adamie Mickiewiczu i „Panu Tadeuszu”. 

             Tekst/foto: RAS 

ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY W BIBLIOTECE 

 I chociaż padało i było trochę ślisko… w środowe przedpołudnie 

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie przyszły dzieci z pobli-

skiego oddziału przedszkolnego. Kolejne spotkanie w czytelni tym 

razem poświecone było Mikołajowi i zbliżającym się świętom. Malu-

chy w towarzystwie opiekunek Anieli Żyłowskiej i Soni Lewandow-

skiej ochoczo zajęły miejsca i z niecierpliwością oczekiwały filmu 

„Rudolf Czerwononosy”. Wcześniej Elżbieta Polakowska-Lesińska, 

kierownik biblioteki, powiedziała dzieciom o celu spotkania. Zapytała 

je o dzień szóstego grudnia, czy wiedzą co jest w nim szczególnego? 

Chóralna odpowiedź brzmiała: „Mikołaj”.  

 – Zatem pewnie jutro każde z was otrzyma prezent od Gwiazdora 

– skomentowała prowadząca czytelnię. Następne pytanie związane 

było ze świętami, a konkretnie czy dzieci pomagają rodzicom w przy-

gotowaniach? Oczywiście! – potwierdziły przekrzykując się. 

 Po emisji filmu maluchy otrzymały szablony do malowania 

(motywy zimowe i choinkowe) przygotowane przez wolontariuszkę 

Oliwię Gawrział. Nad techniczną stroną spotkania czuwał Kamil 

Cichoracki.   

 Środowe spotkanie w bibliotece było kolejnym. Trzeba podkre-

ślić, że dzieci zapraszane są tu cyklicznie, co dwa tygodnie.  

             Tekst/foto: (wil)        
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NASZ ZDOLNY PRZEDSZKOLAK 
 W Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego "WORD" w 

Toruniu 20 listopada rozstrzy-

gnięty został Konkurs Plastyczny 

na projekty zakładek do książki 

promującej bezpieczne zachowa-

nia w ruchu drogowym.  

Prace konkursowe oceniane były 

w trzech kategoriach: 

1. dzieci 5-6-letnie – projekt 

zakładki do książki 

2. klasy od 1-3 –  projekt zakład-

ki do książki 

3. klasy 4-6 – projekt kalendarza. 

 W ramach konkursu wpłynę-

ło prawie 680 prac ze 131 placó-

wek.  

Miło nam poinformować, że w 

kategorii najmłodszych jury 

wyróżniło projekt Oliwiera Wi-

śniewskiego z Przedszkola Sa-

morządowego w Mełnie. Wyróżnieni, oprócz dyplomów, otrzymali nagro-

dy, które – komisja wyraziła taką nadzieję – zmobilizują dzieci do dalszej 

pracy, do rozwijania umiejętności plastycznych oraz poszerzenia wiadomo-

ści zasad ruchu drogowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Konkurs 

wspólnie z „WORD” zorganizowała Delegatura Kuratorium Oświaty w 

Toruniu, a głównym jego celem było popularyzowanie wśród dzieci i mło-

dzieży zasad ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznych zachowań 

w ruchu drogowym. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

ufundował nagrody w postaci gier edukacyjnych, książek i zestawów pla-

stycznych, a wręczyli je: Jolanta Gruchlik – Starszy Wizytator Kuratorium 

Oświaty Delegatury w Toruniu oraz Krzysztof Kucicki – Naczelnik Wy-

działu Edukacji Komunikacyjnej. 

Z reporterskiego obowiązku odnotujmy, że na terenie przedszkola 

konkursem zajmowała się Beata Chyła. Wyróżnienie Oliwiera jest więc 

nagrodą i dla jego pani.            (r)  

PCK wciąż potrzebne 

W Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Artylerii Lekkiej w Grudzią-

dzu działa Szkolny Patrol PCK. W listopadzie 10-osobowy zespół 

członków szkolnego koła PCK  z klas IV – VI w Plemiętach uczestni-

czył w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia, w 

ramach  współpracy przeprowadziła zawodowa instruktorka z Zarządu 

Rejonowego PCK w Grudziądzu. Owocem tych działań jest utworzenie 

Szkolnego Patrolu Pierwszej Pomocy PCK, którego zadaniem będzie 

zabezpieczanie szkolnych imprez, w tym  festynów i zawodów sporto-

wych. Ponadto szkoła wzbogaciła się o  4 kamizelki dla patrolu i ple-

cak z logo PCK wyposażony w podstawowe środki pomocy doraźnej. 

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” 

 Rozstrzygnięty został gminny konkurs dla uczniów szkół podsta-

wowych, gimnazjum i dzieci oddziału zerowego pt. „Zapobiegajmy 

pożarom”. To był pierwszy etap rywalizacji rysowników i malarzy. 

Jury oceniało kilkadziesiąt prac, o wielu wyraziło się z uznaniem. 

Przypomnijmy, że konkurs ma rangę ogólnopolską.  

Kolejny etap czekający naszych małych artystów ma zasięg woje-

wódzki. Miło nam poinformować, że komisja do dalszego etapu zakwa-

lifikowała prace następujących uczniów: Karina Dietrichkeit i Kamila 

Kaczmarek (gimnazjum), Krzysztof Pawlik, Nikodem Majchrzak, Zu-

zanna Wegner, Kaja Bonas, Julita Waszewska, Mateusz Piątkowski, 

Zuzanna Wojciechowska, Wiktor Rafalski (klasy I-III), Julia Buczkow-

ska, Julia Sadowska, Patrycja Kikulska, Damian Matuszewski, Milena 

Leśniak, Jagoda Matuszewska (klasy IV-VI). W konkursie nie zabrakło 

dzieci oddziału zerowego, wyróżniono rysunki Sebastiana Kaczorka, 

Kajetana Tydy i Justyny Kurkiewicz. 

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej artystycznej 

rywalizacji.             (ERES) 

„Głos Steda" 

     Michalina Lesińska, uczennica gimnazjalnej klasy IIa na początku 

grudnia uczestniczyła w Konkursie Recytatorskim „Głos Steda”, 

który – pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego – odbył się w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu.  

     Pod hasłem „Głos Steda” ukryto twórczość  nieżyjącego poety i 

pisarza Edwarda Stachury. Uczestnik musiał zadeklamować z pamię-

ci fragment prozy i wiersz.  

     Michalina przedstawiła utwór „Świat to nie teatr” oraz urywek 

„Losu niezłomnego” – prozy o sensie istnienia: „Całej prawdy się 

nigdy nie pozna. Z tym się urodziłem i z tym się rodzi każdy. I z tym 

każdy umiera. To jest przy śmierci tak samo najjaśniejsza świeca.”  

     Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy, zaskoczeni byli dużą 

liczbą uczestników. Nie było niestety podziału na licealistów i 

uczniów szkół gimnazjalnych. I chociaż Michalina Lesińska nie zdo-

była nagrody, z toruńskiego doświadczenia recytatorskiego wróciła 

zadowolona, otrzymała też dyplom.  

 – Konkurencja była rzeczywiście duża, a brak podziału na wiek 

na pewno w korzystniejszej sytuacji stawiał starszych, bardziej do-

świadczonych recytatorów – dzieli się refleksją uczennica. – To było 

dla mnie spore doświadczenie, które powinno zaowocować przy ko-

lejnych zmaganiach recytatorskich.      Tekst: RAS.  

NOWY RADNY W GMINIE 

 Miło nam poinformować, że w wyborach uzupełniających 

(po odejściu z Rady Gminy Pana Sławomira Chyły), nowym 

radnym w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym wieś Bogusze-

wo, został Pan Krzysztof Brochocki.             (r) 

KOMUNIKAT 

Informujemy, iż od dnia 02.01.2013 r. w siedzibie Urzędu 

Gminy w Grucie będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Gruta.  

Dokument wyłożony zostanie na okres 21 dni, a każdy kto 

będzie kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie Studium mo-

że wnieść uwagi i wnioski.                (BB) 

Gołębie przyleciały do szkoły… 

Giant Homer, Hiszpan, Lahore, Niemiecki Wystawowy, Garłacz 

Pomorski, Białogłówka Gąbińska, to tylko niektóre nazwy gołębi bio-

rących udział w XXXV Grudziądzkiej Wystawie Gołębi Rasowych, 

Królików i Drobiu Ozdobnego,  która 1-2 grudnia odbyła się w dawnej 

sali sportowej Zespołu Szkół w Grucie. Ogółem hodowcy zaprezento-

wali 450 ptaków, był też drób ozdobny (kury).  

Wszystko było znakomicie przygotowane. Myślę, że nawet najwy-

bredniejsi znawcy mogli być zaskoczenie wielkością i ilością prezento-

wanych gołębi. Naprawdę było na co popatrzeć! Zwiedzający podzi-

wiali nie tylko wymienione już rasy, ale także Strassey, Rysia Polskie-

go, Kariery i wiele innych.  

Wszystko zaczęło się w czwartek, kiedy to wkładano gołębie do 
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klatek. W piątek komisja oceniła eksponaty, w sobotę natomiast rozpo-

częła się wystawa, która trwała także    w niedzielę.  

Ostatniego dnia miała miejsce konferencja z okazji podsumowania 

i wręczenia nagród XXXV Wystawy. Andrzej Pinuszewski, Prezes 

Stowarzyszenia, powitał między innymi: wójt Halinę Kowalkowską, 

Krzysztofa Chodubskiego (burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiń-

ski), Marzenę Samborską, dyrektor ZS w Grucie.  

– Witam wystawców z zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń, bez których 

ta impreza nie mogłaby się odbyć – mówił dalej prezes. – Szczególnie 

licznie reprezentowany jest w Grucie Pelpliński Związek Hodowców 

Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, którego szefem jest Jan Wal-

kiewicz. Na tej wystawie są też hodowcy ze Stowarzyszeń w Toruniu, 

Chełmży i Olsztynie. Szanowni Państwo, niezmiernie cieszy mnie fakt, 

że w Grucie gościmy wielu czołowych krajowych wystawców, których 

gołębie kilka dni temu zdobyły mistrzowskie tytuły na Krajowej Wy-

stawie w Gdańsku.  

W niedzielę, gdy Andrzej Pinuszewski witał gości i zapraszał na 

konferencję znany już był werdykt Komisji Sędziowskiej, w skład 

której wchodzili: Kazimierz Jendrzejewski, Janusz Kowalewski i Ro-

bert Cierpiałowski.  Oceniający XXXV Wystaę przyznali puchary w 

kategoriach: „Zwycięzca w rasie”, „Najlepsza kolekcja”, „Wyróżniony 

w rasie”. Pierwszy puchar wręczyła H. Kowalkowska, która w krótkim 

przemówieniu podkreśliła wagę   ludzkich pasji.  

– Jestem dumna z faktu, że ta piękna, niecodzienna wystawa odby-

wa się w naszej gminie. Obejrzałam ją dwukrotnie i przyznam szcze-

rze, iż nie sądziłam, że jest tyle ras gołębi, a wszystkie takie piękne – 

akcentowała wójt. – Gratulując organizatorom i hodowcom zapewniam 

ich, że zawsze będę wspierała ich pasję, że zawsze będą mile widziani 

w Grucie, w naszej gminie.      

Puchary otrzymało wielu hodowców, wśród których byli także nasi 

wystawcy: Roman Kruczek (Słup), Rafał i Stanisław Goszkiewiczowie 

(Mełno), Arkadiusz Ługiewicz (Boguszewo), Adam Shmidt (Jasiewo), 

Janusz Waszewski (Salno).    

         Tekst: wil. Foto: M. Samborska 

-SPORT- 
 

Wspaniała jazda kolarzy UKS Omega Gruta! 

PIĄTE INTEGRACYJNE KRYTERIUM ,,ASÓW” 

Lubicz, 14 października `2012 

W pierwszym wyścigu wystartowali zawodnicy kategorii żak 

(rocznik 2000 i młodsi) na dystansie     sześciu okrążeń. Po pierwszym 

okrążeniu zaatakował Bartosz Klasiński i uzyskał przewagę nad grupą 

zasadniczą, utrzymał ją do końca wyścigu, wygrał także pozostałe fini-

sze i został zwycięzcą kryterium. Kolejne miejsca naszych zawodników 

tej kategorii wiekowej: 5. Przemysław Tuleja, 6. Dawid Tuleja,          8. 

Jakub Ścibior i 16. Oskar Reich. W następnym wyścigu wystartowała 

kategoria młodzik (rocznik 1998/99). Do pokonania mieli dystans dzie-

sięć okrążeń. W podobnym stylu jak Bartek wyścig rozegrał Cezary 

Szytniewski, odjechał od peletonu na trzecim okrążeniu i samotnie doje-

chał do mety wygrywając kryterium. Wielką atrakcją tego wyścigu był 

udział Olimpijczyków z Londynu Michała Gołasia i Michała Kwiatkow-

skiego na co dzień reprezentujących zawodową grupę kolarską Omega 

Pharma. Obaj zawodnicy zaczynali swoją karierę w Uczniowskich Klu-

bach Kolarskich i nie tak dawno ścigali się na szosach naszego woje-

wództwa. 

Na zdjęciu: Cezary Szytniewski na najwyższym podium, z lewej strony 

(obok podestu) M. Gołaś, z prawej M. Kwiatkowski.  

              Foto: Beata Szytniewska. 

Kopali w hali 

W sobotę 1 grudnia odbył się w Grucie Turniej Miko-

łajkowy w halową piłkę nożną. W turnieju wzięły udział ama-

torskie drużyny powiatu grudziądzkiego i okolic. Po wielu 

emocjonujących spotkaniach wygrała drużyna z Czernikowa 

minimalnie wyprzedzając drużynę La Bomba Grudziądz. Naj-

lepszym strzelcem turnieju został Mariusz Gawroński (USM 

Victoria Czernikowo).  

Tabela końcowa (Punkty; Bramki): 

1. USM Victoria Czernikowo - 14, 14 : 3 
2. La Bomba Grudziądz - 14, 15 : 5 

3. Grupa Trzymająca Władzę Mełno - 10, 10 : 7 

4. Jacek Team - 9, 13 : 6 

5. Lech Team - 7, 11 : 21 

6. Wymiatacze Nowe Mosty - 3, 9 : 9 

7. Cukrownik Mełno - 1, 5 : 15  

Zarząd klubu Cukrownika Mełno dziękuje wszystkim za 

uczestnictwo i zaprasza na kolejne turnieje. Najbliższy w 

styczniu.  

Szczegóły wkrótce na stronie klubowej 

 http://cukrownikmelno.futbolowo.pl/   

oraz profilu klubu na Facebooku." 

Informacja: Kamil Knozowski 

Tenisiści z Plemiąt znowu  wygrywają 

Jak co roku w Święto Niepodległości w Świeciu nad Osą roze-

grany został turniej tenisa stołowego – Memoriał Czesława Kowal-

skiego. W turnieju tym uczestniczyli zawodnicy GKS Gruta – Iskra 

Plemięta: 

Dziewczęta gimnazjum – Ostrowska Maja, Popiołek Paulina 

Chłopcy gimnazjum – Ostrowski Łukasz, Popiołek Jacek, Sołtysik 

Patryk 

Chłopcy podstawówka – Cylka Maciej, , Adrian Fiałkowski  

Seniorzy – Ostrowski Maciej,  

Oldboje – Dulkowski Franciszek, Ostrowski Wiesław, Ostrowski 

Zbigniew, Turakiewicz Marek 

 Maja Ostrowska w swojej kategorii wiekowej zajęła III miejsce, 

w grupie najstarszych uczestników I miejsce zajął Franciszek Dul-

kowski, a trzecie Wiesław Ostrowski.                 Tekst: A. Kurnik  

http://cukrownikmelno.futbolowo.pl/

