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ukazuje się od 1991 roku

nawzajem, aby nasza współpraca układała się jak najlepiej, by nie
brakowało nam inwencji, pomysłów i zapału do krzewienia
kultury.
H. Szumotalska przekazała obecnym najserdeczniejsze
życzenia od wójt Haliny Kowalkowskiej.
Opłatek w GCK to nie tylko wspólne śpiewanie kolęd, ale
także słuchanie nowej płyty zespołu PÓŁnaPÓŁ „Kolędy
i pastorałki”. Na krążku znalazło się 18 utworów, od „Przybieżeli
do Betlejem” po „Dzień jeden w roku”.
Krzysztof Janikowski, szef grupy, przekazał kilka płyt do GCK,
także dla wójt.
Dyrektor H. Szumotalska wręczyła wszystkim drobne
gwiazdkowe upominki.
Tekst/foto: wil

WIGILIA ZŁOTEGO WIEKU

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami… Do świąt
niespełna dwa tygodnie. W naszej gminie rozpoczęły się spotkania opłatkowe. Pierwsze miało miejsce w środę 11 grudnia
w Gminnym Centrum Kultury. Dwanaścioro osób z zespołu muzycznego Złoty W iek przełamało się opłatkiem i nawzajem
złożyło sobie życzenia.
To pierwsza wigilia w gminie. Śpiewający (i oczywiście akordeonista Andrzej Derkowski) odśpiewali kilka kolęd, a później
zasiedli do stołu. Ambitnym i dziarsko trzymającym się seniorom
przez chwilę dotrzymywała towarzystwa dyrektor Hanna
Szumotalska. Nie zabrakło wspomnień o świętach sprzed lat,
a także planów związanych z tymi, które nadejdą.
Dla pań i panów miłym akcentem były życzenia od wójt
Haliny Kowalkowskiej, które w jej imieniu przekazał Stanisław
Raginiak.
W epilogu wigilijnego spotkania śpiewający w Złotym W ieku
otrzymali niewielkie,
ale ładne stroiki wykonane przez
Magdalenę Głowacką, instruktorkę GCK.
(wil)

Opłatek w GCK

Szczególny wieczór pracowników Gminnego Centrum Kultury, instruktorów prowadzących zespoły wokalno-muzyczne i młodzieży w nich występującej rozpoczął się od życzeń Hanny
Szumotalskiej, dyrektor.
– Z okazji zbliżającej się Wigilii Bożego Narodzenia, świąt
i Nowego Roku składam wszystkim najlepsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności – mówiła dyrektor. – Życzmy sobie

TO BYŁ MIKOŁAJ!

W sobotnie przedpołudnie 14 grudnia biblioteka w Okoninie
dosłownie pękała w szwach. Na spotkanie z Mikołajem przyszło
blisko 60 osób – dzieci z rodzicami, młodzież oraz prawie komplet członków powstającego Stowarzyszenia „My dla Okonina”.
Mikołaj miał bardzo dużo pracy, rozdał aż 45 paczek! Nieustannie był oblegany
przez fotografujących go rodziców
i młodzież. Mimo lekkiego zmęczenia wyszedł bardzo zadowolony, bo dzieci były grzeczne.
Później przez długi czas bawiliśmy się w bibliotece – były
świąteczne kolorowanki, śpiewaliśmy kolędy i wspominaliśmy
poprzednie spotkania. Było ciasto, słodycze i owoce.
Tegoroczne spotkanie z Mikołajem było wyjątkowe nie tylko
ze względu na dużą liczbę dzieci, ale też dlatego, że w jego przygotowaniu wzięli udział niemal wszyscy członkowie „My dla
Okonina”.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Ponadto, jak zwykle, serdeczne, osobne podziękowania składam sołectwu Okonin, a szczególnie jego szefowi panu Piotrowi Szynkowskiemu za sfinansowanie
Mikołaja.
Przy okazji wszystkim czytelnikom i użytkownikom biblioteki
w Okoninie z całego serca życzę spokojnych i wesołych świąt.
Anna Fabrykiewicz
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PODSUMOWANIE PROGRAMU COMENIUS

We wtorek po południu w Zespole Szkół w Grucie, w obecności wójt Haliny Kowalkowskiej, odbyło się spotkanie podsumowujące program Comenius. Poprowadziła je dyrektor Marzena
Samborska.
– W dniach 25-29 października 2013 roku gościliśmy delegację partnerskich państw z Litwy, Turcji i dwóch szkół z Włoch w
ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, wpisanego w
wielostronny projekt szkolny Comenius „Pokój wspólny język
Europy” – rozpoczęła spotkanie dyrektor M. Samborska. – Na
jego realizację udało mi się pozyskać kwotę 20 000 tysięcy euro,
miedzy innymi na dojazdy i realizację wszelkich zadań wynikających z tego ambitnego przedsięwzięcia. W tym roku w październiku w gminie powitaliśmy naszych gości, pedagogów i uczniów.
Czekaliśmy na nich na lotniskach w Gdańsku i Warszawie, a na
grupę litewską w Grudziądzu. Nauczycielom i uczniom pokazaliśmy Sopot, Gdańsk, Malbork, obóz w Sztutowie, Chełmno,
Toruń, Grutę i naszą okolicę. Przygotowanie wizyty i jej realizacja były ogromnym wyzwaniem. Szanowni państwo, to dzięki
wam tu obecnym i dzięki wielu innym osobom wszystko wypadło
bardzo dobrze – akcentowała dyrektor. – I właśnie dziś składam
wszystkim wielkie i szczere podziękowania.

Kolejne podziękowania były dla pań: Zofii Barszczewskiej,
Honoraty Gajewskiej, Żanety Iterman, Emilii Panek, Elżbiety
Polakowskiej-Lesińskiej, Małgorzaty Pyszory, Justyny Ścibior,
Renaty Templin i Agnieszki Weselak.
I następne: Dorocie Berent i zespołowi TiM, Krzysztofowi
Dziedzicowi, Hannie Szumotalskiej, Ewie Schmidt z Gruty i Ewie
Schmidt z Jasiewa, Dorocie Leśniewskiej, Annie Fabrykiewicz,
Halinie Sadowskiej, Iwonie Węcławskiej, Katarzynie Gawrział,
Jolancie Krzysztofik, Irenie Bachanek, Lidii Krucy, Magdalenie
Schmidt, Elżbiecie Bukowskiej, Renacie Chylińskiej, Elżbiecie
Pokorskiej,
Magdalenie
Barszczewskiej
oraz
Piotrowi
Miedzianowskiemu.
Dyrektor M. Samborska przytoczyła na koniec słowa pań z
włoskiej szkoły, którym w Turcji i na Litwie w kwestiach organizacyjnych nie wszystko przypadło do gustu. – Jeśli chodzi natomiast o nasz pobyt w Polsce była to najlepsza wizyta, wszystko tu
było perfekcyjnie i pięknie przygotowane – spuentowały.

Po części oficjalnej, przy kawie, obejrzano (autorstwa
Krzysztofa Dziedzica) film- relację z dnia wizyty w szkole,
Urzędzie Gminy i imprezy integracyjnej w Salnie.
Tekst: MS. Foto: RAS i MS
W czasie spotkania głos zabrała również wójt Halina
Kowalkowska, która nie szczędziła słów pochwały pod adresem
dyrektor szkoły, grona pedagogicznego, a także wszystkich osób,
które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do tak znakomitego goszczenia zagranicznych gości.
– Dobrze wykonana praca to nasza wspólna satysfakcja, dlatego jestem wdzięczna wszystkim za zaangażowanie. Wiem, że
goście wyjechali z naszej gminy zadowoleni – powiedziała
między innym wójt.
Dyrektor M. Samborska podziękowania skierowała przede
wszystkim do wójt H. Kowalkowskiej.
– Dziękuję, że bardzo zaangażowała się pani w realizację
projektu, a wcześniej namawiała mnie do podejmowania kolejnych prób pozyskiwania grantu i wspierała w działaniu – mówiła
prowadząca Zespół Szkół. – Pani wójt była zaproszona do
partnerskiej szkoły w Siirt i dzięki temu, że tam z nami była,
udało nam się pozyskać partnerów do projektu Comenius Regio,
w którym Gmina Gruta jest głównym partnerem władz miasta
Siirt i Centrum Kształcenia Nauczycieli, Uniwersytetu w Siirt
i partnerskiej szkoły. Oprócz gminy w projekcie udział bierze
Międzygminne Porozumienie Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa w Grucie. Na realizację tego projektu udało nam się pozyskać ponad 26 000 tysięcy euro. W trakcie, gdy gościliśmy
naszych partnerów Pani wójt codziennie była ze mną w kontakcie, pytała czy wszystko jest w porządku, czy nie potrzebujemy
jej pomocy? Bardzo pomogła również w pozyskaniu sponsorów
na upominki i prezenty dla gości. Dziękuję Pani za zaangażowanie i wsparcie.
Kolejne podziękowania dyrektor szkoły skierowała pod
adresem księży Marka Wysieckiego, Henryka Szczodrowskiego,
Kamila Pańkowca. I dalej: Zofii i Michała Barszczewskich,
Urszuli i Jana Fiszerów, Honoraty i Roberta Gajewskich, Renaty
i Mariusza Kurkusów, Emilii i Wiesława Panek, Małgorzaty
i Janusza Pyszorów, Justyny i Krzysztofa Ścibiorów, Mirosławy
i Andrzeja Waszewskich, Agnieszki i Adama Weselaków.

Pierwsza próba z Orkiestrą

Wójt Halina Kowalkowska na szefa sztabu kolejnego grania
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyznaczyła Hannę
Szumotalską, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. I chociaż do
kolejnej szlachetnej akcji Jurka Owsiaka pozostało trochę czasu,
to już w listopadzie w GCK odbyło się zebranie odnośnie tego
ważnego wydarzenia.
Na zaproszenie H. Szumotalskiej odpowiedziało kilkanaście
osób, głównie nauczycieli, ale obecni byli także kierownik
gruckiej biblioteki, prezes Stowarzyszenie Zwykłe DziałkowcówDzierżawców „REKREACJA” w Mełnie. Nie zabrakło funkcjonariuszy policji, którzy w ramach swoich służbowych obowiązków czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników WOŚP.
Hanna Szumotalska zapoznała zebranych z głównymi założeniami styczniowej imprezy, omówiła szczegółów związane z
wolontariuszami, zapytała o pierwsze propozycje ze strony współorganizatorów. I chociaż było to pierwsze spotkanie, pojawiły się
pierwsze oferty: zaproszenia – będą licytowane – do zwiedzania
zamku w Radzyniu Chełmińskim i Grudziądza (propozycja przewodnika Wiesław Podsiadły).
Natomiast policjanci obiecali Polfinka – maskotkę od lat
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wywołującą spore emocje podczas licytacji.
Do 15 grudnia dyrektorzy szkół przedstawili szefowej sztabu
propozycje artystyczne i nie tylko, które zostaną ujęte w scenariuszu. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która – przypomnijmy – zagra w świetlicy w Mełnie zagra 12 stycznia od godz.
15. Będzie dużo dobrej muzyki, naturalnie kilkugodzinna licytacja
najróżniejszych souvenirów i wiktuały przygotowane przez panie
ze stowarzyszeń.
RAS

oczywiście lanie wosku przez duże oczko klucza, ale nie zabrakło
też: rzutu karteczkami z imionami, serca i szpilki, łowienia
cukierków, miski i grosika, drzewka szczęścia, wróżb z kolorami,
i paru innych ciekawych atrakcji. Wszystko dobrze przygotowały
i sprawnie poprowadziły Magdalena Głowacka i Monika Chyła.
Przerwy między andrzejkowymi rytuałami wypełniały piosenki zespołu TiM prowadzonego przez Dorotę Berent, dobrze
zaśpiewane i rytmiczne utwory zachęcały do tańca.

Policjanci ostrzegają!

„Uwaga na oszustów”, tak najkrócej można określić spotkanie
funkcjonariuszy starszego aspiranta Michała Mądzielewskiego
i młodszego aspiranta Tomasza Giemzy z osobami, które przybyły do Gminnego Centrum Kultury w Grucie. Policyjna pogadanka, policyjny apel wiązał się z akcją mającą na celu ostrzeganie
osób – głównie starszych, babć i dziadków – przed oszustami
metodą „Na wnuczka”.
– Zauważamy, że oszuści co rusz wpadają na nowe pomysły,
aby wyłudzić pieniądze – mówił M. Mądzielewski. – Dlatego
nasza obecność na spotkaniu ma na celu ostrzeżenie, głównie
osób starszych, przed wszelkimi podejrzanymi telefonami czy
bezpośrednimi rozmowami z obcymi ludźmi. Trzeba być
czujnym.
Funkcjonariusze przekazali ulotki, które później rozdane
zostały w szkołach i innych miejscach publicznych.
– Akcja „Uwaga na oszustów” trwa już od dłuższego czasu,
ale profilaktyki i ostrożności nigdy za wiele – zauważył mł. asp.
T. Giemza.
RAS

Zabawa była przednia. W Gminnym Centrum Kultury
panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. Były taneczne korowody, co niemiara śmiechu. Jednak paroksyzm humoru nastąpił po
laniu wosku, kiedy to każdy z uczestników zabawy trzymał
w dłoni odlaną przez siebie – często przedziwną – formę i z jej
cienia na ścianie próbował odczytać, co to jest? Niektórzy z dowcipnych obserwatorów w kształtach widzieli… jeźdźca bez
głowy, motyla na galopującym koniu lub ufoludka… Były jednak
i bardziej konkretne, dające się bez trudu określić formy: serce,
anioł, róża…
Wieczór Andrzejkowy w Gminnym Centrum Kultury trwał
ponad trzy godziny i nikt się nie nudził. To rezultat dobrego przygotowania i fachowego prowadzenia.
Tekst/foto: eres

Andrzejkowa tradycja w GCK

Obrazy, które warto zobaczyć

Skąd wzięła się tradycja Andrzejek? Dlaczego przypada
akurat na dzień 30 listopada? Czy wybór świętego Andrzeja na
patrona był przypadkowy, czy też przemyślany? I dlaczego to
święto na trwałe zakorzeniło się w naszej kulturze?
Odpowiedzi na te pytania można było otrzymać 29 listopada
w Gminnym Centrum Kultury podczas W ieczoru A ndrzejkowego
zorganizowanego nie tylko dla mieszkańców Gruty.
Po powitaniu gości przez dyrektor Hannę Szumotalską,
Stanisław Raginiak przybliżył andrzejkową tradycję, sięgnął do
Rekonstrukcja historycznej bitwy pod Mełnem oraz Plener
jej genezy.
i Warsztaty Artystyczne – tak nazywał się projekt zrealizowany
Kolejny akcent spotkania to oczywiście wróżby, a było ich przez gminę Gruta, w okresie od 8 września do 10 listopada 2013
niemało! Punktem zasadniczym magicznego wieczoru było r. Konsekwencją pomysłu jest 19 obrazów 19 autorów, które
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można było obejrzeć 5 grudnia w GCK.
O młodziutkich i nieco starszych malarzach pisaliśmy już na
stronie GCK i gminnej. Dziś kilka słów refleksji rodziców
zdolnych dzieci.
Ewa Kania z Dąbrówki Królewskiej miała powody do
satysfakcji w czwartkowy wieczór, bo nie tylko dwóch jej synów
Sebastian i Artur wystawiło swoje obrazy, ale także (niestety
nieobecna) córka Joanna, studentka architektury. Pani Ewa nie ma
nic przeciwko temu, aby któreś z dzieci wybrało drogę artystyczną.
Natomiast Teresa Stolp, która na wystawie towarzyszyła
Maciejowi Rajnikowi (notabene jest jego babcią), przyznała, że o
obecność w GCK poprosiła ją mama Macieja, która była w pracy.
Od babci dowiedzieliśmy się, że mama bardzo ładnie rysuje.
Zapytany o przyszłość utalentowany chłopiec odpowiedział,
że chciałby zostać artystą.
Na wystawie obecni byli też państwo Partykowie z Plemiąt,
ich córka Nikola również namalowała obraz.
Kolejna zdolna dziewczyna to Marcelina Witos, była z mamą
Iwoną, która bacznie śledzi artystyczny rozwój córki. Marcelina
nie tylko ma talent plastyczny, również śpiewa i tańczy. – Dużo
zawdzięczam mojej wychowawczyni pani Dorocie Kruszczyńskiej, katechetce, malarce, od której się uczę – powiedziała i natychmiast dodała, że – podobnie jak wychowawczyni – chciałaby malować anioły.
Przy okazji od D. Kruszczyńskiej dowiedzieliśmy się, iż
bardzo ją cieszy fakt, że kilka dziewcząt z jej szkoły naprawdę
zainteresowało się malarstwem i pilnie uczą się niełatwej sztuki.
Spotkanie w Gminnym Centrum Kultury otworzyła dyrektor
Hanna Szumotalska, która powiedziała kilka zdań o projekcie.
Podkreśliła też, że to kolejna wystawa tych prac, pierwsza miała
miejsce podczas Przeglądu Piosenki Patriotycznej i W ojskowej w
Zespole Szkół w Grucie. Dyrektor wręczając kwiaty instruktorkom Elżbiecie Fabińskiej i Dorocie Kruszczyńskiej podziękowała
im za artystyczna opiekę. Nie zapomniała również o młodych
artystach, każdy otrzymał mikołajkową paczuszkę.
Wystawa młodych malarzy przeszła do historii. Cieszy fakt,
że w Gminnym Centrum Kultury powoli tworzy się artystyczne
lobby.

Jarosław Poznański. – Życzę, abyście nie tracili wiary w swoje
siły i możliwości. Niech każdy kolejny dzień będzie powodem do
radości i dumy. Z okazji dzisiejszego święta dziękuję wszystkim
ludziom dobrej woli, których praca i poświęcenie sprawiają, że
życie osób niepełnosprawnych staje się lepsze i szczęśliwsze –
zakończył sekretarz.
Barbara Małgorzewicz odczytała list od posła Janusza
Dzięcioła, w którym parlamentarzysta napisał między innymi:
Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych wrażeń
i pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego. Życzę dużo
zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby
otaczający Was świat był Wam przyjazny. (…) Składam gorące
podziękowania za wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Spotkanie zorganizowały Warsztat Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Uśmiech oraz Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie.
Prowadziła je Elżbieta Polakowska-Lesińska, która – oprócz życzeń werbalnych i na kartach – powiedziała o historii Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, później razem z Anną
Fabrykiewicz wręczyły uczestnikom WTZ kwiaty wykonane w
filiach bibliotecznych w Okoninie i Nicwałdzie.
Oczywiście nie zabrakło osobistych gratulacji sekretarza
Jarosława Poznańskiego.
Po części oficjalnej pracownik Krzysztof Karnowski zaprezentował pokaz multimedialny – historię dziesięciu lat WTZ.
Z kolei Marlena Zakierska i jej podopieczni przedstawili krótki
program artystyczny.
Na zakończenie kierownik Sylwia Jaszewska podziękowała
wszystkim za pamięć o tym ważnym dniu i za życzenia, a sekretarzowi dodatkowo za słodki prezent od wójt.
Kierownik pamiętała też o obecnym na sali Edwardzie
Szamocie, który tego dnia obchodził 57. urodziny.
Tekst/foto: wil

Z myślą o przyszłości młodych

PS Dyrektor H. Szumotalska zaplanowała w okresie ferii
zimowych kolejne wydarzenie plastyczne, do GCK zaproszona
została artystka Klara Stolp z Grudziądza. Bezsprzecznie będzie
to ważna lekcja o malarstwie.
Tekst/foto: RAS

Dzień ważny dla wszystkich…
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – święto
obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie
społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych.
– W tym szczególnym dniu życzę Wam, aby nie opuszczało
Was przekonanie, że możecie normalnie żyć, korzystać ze wszystkich swych talentów, spełniać marzenia – tak brzmiały pierwsze
słowa, które - w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej - skierował
do zebranych w Warsztacie Terapii Zajęciowej sekretarz gminy

„Wspieranie młodych ludzi z terenów wiejskich i małych
miast w myśleniu o ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki
i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”, tak brzmi credo projektu
Linku do przyszłości.
Główne jego założenia to: 1) przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych i edukacyjnych podkreślających
rolę nowych technologii w życiu zawodowym (np. prezentacje
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multimedialne, filmy, gry), 2) spotkania w bibliotekach oraz
webinaria (rodzaj internetowego seminarium) i chaty online
z młodymi, aktywnymi i charyzmatycznymi przedstawicielami
zawodów, których przykład może zainspirować młodych ludzi,
3) lokalne konkursy organizowane przez biblioteki, w ramach
których młodzież będzie szukała osób zajmujących się inspirującymi profesjami w ich lokalnych społecznościach i organizowała
z nimi spotkania.
Dzięki projektowi około 6 000 osób w wieku 16-24 lat pozna
przykłady profesji, które mogą zainspirować ich do wyboru zawodowej w przyszłości.
Właśnie w poniedziałek 9 grudnia w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Grucie Elżbieta Polakowska-Lesińska zorganizowała spotkanie gimnazjalistów naszej szkoły z Pawłem Harajdą,
administratorem sieci komputerowych, programistą i współzałożycielem firmy zajmującej się promocją w Internecie.
Rozmowa dotyczyła głównie zagadnień związanych z
przyszłością uczniów.
– Niezmiernie istotne jest, aby w przyszłości mieć nie tylko
pracę, ale i satysfakcję z tego, co będziemy robić – mówił P. Harajda. – Już dziś powinniście zastanawiać się nad tym, jaką średnią szkołę chcecie ukończyć, jakie studia, jaka profesja was ciekawi.
W trwającym ponad dwie godziny spotkaniu wzięło udział 27
uczniów i kilka osób dorosłych. Całość miała charakter warsztatowy – były quizy, pytania, wspólne ćwiczenia.
Przypomnijmy, że przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest realizowane dzięki środkom firmy
Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Patronat –
Minister Edukacji Narodowej i Minister Pracy i Polityki
Społecznej.
Tekst EPL. Foto K. Rafalska

O Winnetou i poezji Leśmiana

obrazkowy, którym dziś jesteśmy nieustannie zarzucani zubaża
nas. Sprawia, że nie rozwija się nasza wyobraźnia, a bez niej
człowiek jest w pewnym sensie kaleki – dzielił się refleksją literat
i zdradził, że gdy chodził do piątej klasy podstawówki przeczytał
wszystkie książki Karola Maya, w tym oczywiście W innetou. Już
jako dorosły lubił czytać poezję, przede wszystkim Bolesława
Leśmiana i Siergieja Jesienina.
Ponadgodzinne spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem
i oczywiście kwiatami.
(wz)

Nasze biblioteki i „Choinki Jedynki”

Na początku grudnia bibliotekarki z gminy Gruta rozpropagowały w swoich placówkach akcję Radiowej Jedynki „Choinki
Jedynki”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Piotr Szynkowski,
radny i sołtys wsi Okonin, który wspiera merytorycznie i finansowo nie tylko bibliotekę w Okoninie, ale również gminną.
W rezultacie prowadzonej akcji powstało 21 prac o tematyce
świątecznej, które wysłałyśmy na konkurs ogólnopolski „Choinki
Jedynki”. Rysunki wykonały dzieci z Gruty, Boguszewa,
Nicwałdu i Okonina.
W Radiowej Jedynce od 5 grudnia trwa ocenianie prac,
a następnie zostaną one wystawione na licytację, z której dochód
wspomoże Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko” i Stowarzyszenie Debra. Rysunki zobaczyć można na stronie internetowej www.choinkijedynki.jedynka.polskieradio.pl Zachęcamy do
oglądania i… licytowania.
AFA

Współpraca daje korzyści

Oj, napracowali się uczniowie ze szkoły w Boguszewie. Pod
opieką polonistki Zofii Kwiatkowskiej i oczywiście dyrektor
Hanny Pęksy przygotowali oryginalny, pomysłowy, zawierający
wiersze i zdjęcia kącik literacki. Ich gościem był Stanisław
Raginiak, pracownik Gminnego Centrum Kultury. Autor
Wewnątrz leśnego czasu – nie kryjąc zdumienia – z pełną atencją
podziękował za ciekawą prezentację jego utworów.
Początek spotkania to kilkuminutowa refleksja dyrektor na
temat wymienionej wyżej książki. – Czytając odnalazłam w niej
sporo ze swojego życia, które, podobnie jak u autora, związane
jest ze wsią – mówiła H. Pęksa. – To książka, którą warto poznać.
Agnieszka Maciejewska z piątej klasy przeczytała Kolędę dla
matki. Zrobiła to bardzo ładnie. Z kolei starsza od niej o rok
Daria Rodzik zapytała: – Skąd takie dziwne tytuły pana książek:
Nihumim, Ćwokowampiria? Oczywiście otrzymała wyczerpującą
odpowiedź. Były też inne pytania.
Wcześniej jednak gość opowiedział o latach spędzonych
w mazurskiej wsi Łukta, gdzie mieszkał prawie ćwierć wieku.
– Przynajmniej raz w miesiącu odwiedzam świat dzieciństwa
i młodości, ponieważ tęsknię za nim – przyznał. Zachęcał
uczniów, aby jak najwięcej czytali, gdyż każda lektura wnosi coś
do naszego życia, wzbogaca je, poszerza horyzonty. – Świat

W czasie IV Regionalnej
Konferencji Programu Rozwoju Bibliotek , która odbyła się
13 listopada w Toruniu zostały
wręczone nagrody za udział
w Wojewódzkim Konkursie
dla Partnerstw Lokalnych.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Grucie za realizację projektu
„Jak to matka z dzieckiem swoje miejsce w bibliotece odnalazła”
otrzymała II miejsce i nagrody o wartości tysiąca złotych.
Projekt realizowany był przez bibliotekę w Grucie i jej filie
w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku. Nasze czytelnie
współpracowały z Gminą Gruta, Zespołem Szkół, szkołami
podstawowymi w Boguszewie i Nicwałdzie oraz Warsztatem
Terapii Zajęciowej i Gminnym Centrum Kultury.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Polakowska-Lesińska dziękuje wszystkim realizatorom i współorganizatorom projektu za dobrą współpracę, której rezultatem są nagrody
w postaci odtwarzaczy CD dla filii i audiobooków do biblioteki
gminnej.
(r)

Jasełkowy Nicwałd

Prawie godzinne przedstawienie w szkole w Nicwałdzie zrobiło spore wrażenie nie tylko na jurorach, ale także widzach.
Wysiłek młodych aktorów, księdza Marka Wysieckiego i katechetki Doroty Kruszczyńskiej został nagrodzony gromkimi brawami.
Głos Gruty
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Wtorek 17 grudnia to data rozpoczęcia Gminnego Przeglądu
Jasełek. Po bożonarodzeniowym widowisku w Nicwałdzie przyjdzie czas na pozostałe szkoły.
Tematem przewodnim pierwszego przedstawienia była postać
świętego Franciszka z Asyżu.
Dygresja: w 1223 w czasie jednej ze swoich misyjnych wędrówek znalazł się on w miasteczku Greccio. Właśnie przypadały święta Bożego Narodzenia. Franciszek wpadł na pomysł pierwszego w historii Kościoła zainscenizowanego żłóbka i kolędnicy.
Do stajenki, w której pewien gospodarz miał osiołka i wołu,
zaniósł niemowlę gospodarza i położył je w żłobie. Odczytał
braciom tekst z Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, wśród łez
wygłosił homilię o tej tajemnicy, a na zakończenie odśpiewano
hymn kościelny na Boże Narodzenie. Tak to powstały „żłóbki”
i „jasełka”.
Pomysł księdza i katechetki, aby jasełka z narodzenia Pana
Jezusa oprzeć na historii świętego Franciszka jest frapujący.
Przedstawienie zrobione było ze sporym rozmachem. Dobrze
dobrana muzyka (i oczywiście kolędy), dobrze opanowany tekst,
zgranie sceniczne – wszystko to wystawia uczniom dobrą ocenę.
Ale, oczywiście, na ostateczny werdykt muszą poczekać,
ponieważ przed jury jeszcze cztery bożonarodzeniowe
prezentacje.
Tekst/foto: RAS

Kolejne spotkanie z pasjami

Jedenaste już Spotkanie z Pasjami – 21 listopada 2013 r. –
z cyklu z programów Fundacji Orange było chyba najbardziej
ciekawe, bo w swej formie różniło się nieco od dotychczasowych. Stało się tak zapewne dlatego, że jego bohaterką była
znana malarka i pisarka Hanna Bakuła.
Widzom w bibliotekach w Polsce, również w Gminie Gruta,
oglądającym internetową transmisję Hanna Bakuła zaprezentowała się jako postać nietuzinkowa, wyrazista, pewna siebie i swoich
poglądów. Unikała odpowiedzi na pytania dotyczące bezpośrednio swoich pasji, poczynając od kulinariów (radykalny wegetarianizm, „pijcie dużo wody –mózg usycha bez niej” ), po kwestie
społeczno-polityczne (lewicowe poglądy). Pani Bakuła zalała
widzów strumieniem swojej jakże barwnej świadomości artystycznej i nie tylko. W czasie spotkania nie zabrakło jednak praktycznych porad dla ludzi w wieku 55+.

– Nie udawajmy, że jesteśmy młodzi, bądźmy jednak fajnymi
starszymi osobami. Metryki bowiem nie da się oszukać, człowiek
ma tyle lat, ile ma, nie na ile się czuje – mówiła artystka. – Ważne
jest, aby bronić swego, wiedzieć kim się jest, czego się chce.
Istotne jest także i to, żeby realizować swoje pragnienia.
Z pewnością Hanna Bakuła stosuje w swoim życiu te zasady. I
chociaż oceny jej poglądów mogą być różne, to jej konsekwencja
w różnych dziedzinach życia wzbudza szacunek.
Pytania i uwagi kierowane internetowo do bohaterki spotkania
świadczyły, że jej postawa wzbudziła zainteresowanie wielu widzów.
W spotkaniu w Grucie wzięli udział uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej. Zostało ono wzbogacone przez prezentację
strony internetowej bohaterki. Jej galeria obrazów zachwyciła
chyba wszystkich. Prawdopodobnie wiele osób nie znało pani
Hanny jako autorki książek. Mamy nadzieję, że pasją czytania
zaraziła mieszkańców naszej gminy.
EPL
Świąteczny konkurs

W sali narad urzędu gminy w środę 18 grudnia odbył się
Konkurs Recytatorski „Święta w literaturze”, organizatorem była
Gminna Biblioteka Publiczna. W recytatorskie szranki stanęli
uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki. Jury oceniało
w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej.
Zanim zaczęły się prezentacje Anna Fabrykiewicz przedstawiła multimedialnie historię, tradycję Bożego Narodzenia. Całość
prowadziła Elżbieta Polakowska-Lesińska.

Indywidualnie jury pierwszą nagrodę przyznało Miłoszowi
Reichowi ze szkoły w Grucie, druga przypadła Klaudii
Markiewicz ze SP w Boguszewie, a trzecia Alinie Rafalskiej,
również z Boguszewa.
We współzawodnictwie grupowym główne laury zdobyli
uczniowie SP w Słupie.
Tekst/foto: ars

Chcemy być bezpieczni i widoczni na drodze…
Taka maksyma przyświeca uczniom ze Szkoły Podstawowej
w Plemiętach.
19 listopada w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się
podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu
dla dzieci z cyklu „Z bezpieczeństwem za pan brat”.
Tegoroczny konkurs odbył się pod hasłem „Bezpieczne dzieci na
drodze”. W ramach tego hasła dzieci z przedszkoli i klas I-III
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miały wykonać prace
plastyczne,
natomiast
uczniowie klas IV-VI
projekt plakatu.
Konkurs został zorganizowany przez WORD w
Toruniu i Delegaturę
Kuratorium Oświaty w
Toruniu. Jego celem
było popularyzowanie
wśród dzieci i młodzieży zasad ruchu drogowego oraz propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze.
Konkurs skierowany był
do dzieci z przedszkoli i
szkół podstawowych z
Torunia i powiatów objętych działaniem Toruńskiej Delegatury
Kuratorium Oświaty. Wpłynęło 1022 prac ze 126 placówek, a 240
z klas IV-VI.
III miejsce w kategorii klas IV-VI zajął uczeń naszej szkoły Bartłomiej Kurnik z kl. VI, natomiast wyróżnienie odebrała
Alicja Mazurkiewicz z klasy IV. Uczniowie wykonali prace pod
kierunkiem Hanny Mrozińskiej, opiekunki Szkolnego Koła
Plastycznego „Zaczarowany ołówek”.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu ufundował nagrody w postaci gier edukacyjnych, książek i zestawów
plastycznych, które laureatom wręczyli: Jolanta Gruchlik –
starszy wizytator Kuratorium Oświaty Delegatury w Toruniu oraz
Marek Staszczyk – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Toruniu.
Mroz

Harcerze i ciastka
21 Środowiskowa
Drużyna Harcerska „Źrenice” w
świetlicy
wiejskiej w Mełnie
przez 2 tygodnie
piekła
kruche
świąteczne
ciasteczka (przełom
listopada i grudnia). Finansowo w
zakupie produktów skautów wspomogli rodzice. Harcerze roznosząc je po domach – dzięki przychylności mieszkańców Mełna – zebrali sporą
kwotę, którą przeznaczą na wspólny integracyjny wyjazd w ferie
zimowe.
Drużynowa N. Szumotalska

Dotyczy azbestu!
Informujemy, iż właściciele nieruchomości zainteresowani
skorzystaniem z dotacji do demontażu, transportu i utylizacji
azbestu mogą składać wnioski od 02.01.2014 r. do 31.01.2014
r. w Urzędzie Gminy Gruta, pok. 6.
Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie
na budowę (w zależności od zakresu prowadzonych prac).

SPORT
Sukcesy ciężarowców Horyzontu
Świetnie spisali się nasi siłacze podczas XXXI Ogólnopolskiego Turnieju w Podnoszeniu Ciężarów o „Bursztynową sztangę”. Zawody odbyły się w Klubie LKS Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim.
Filip Osuch zajął trzecią lokatę podnosząc 150 kg. Natomiast
w kategorii grupowej
ciężarowcy
Horyzontu
wywalczyli
drugie miejsce uzyskując 504,6 punktów (notabene wyprzedzili siłaczy z
Grudziądza – 495,9
pkt.).
Tegoroczne zawody zostały skrócone do rywalizacji w
podrzucie. Jedynie najmłodsza siedmioosobowa grupa młodzieży
podeszła zarówno do rwania i podrzutu. W kategorii technicznej,
niepunktowanej, zwyciężył Miłosz Średziński, na drugim miejscu
uplasował się Igor Osuch, a trzecie miejsce zajęła jedyna dziewczyna Oliwia Średzińska. Kolejne lokaty zajęli: Borys Osuch,
Kornel Sykała, Mikołaj Geldon i Mateusz Korczyc.
– Długo i wytrwale pracowałam, aby uzyskać 105 kilogramów
w dwuboju – powiedziała nam uradowana dwunastoletnia Oliwia.
– Ta dyscyplina wymaga determinacji oraz ogromnego wysiłku.
Trenuję sześć razy w tygodniu, staram się pogodzić sport ze szkołą. Trzecie miejsce to dla mnie duży sukces. Mam nadzieję,
że uda mi się kiedyś wystąpić w reprezentacji Polski.
Zmaganiom młodych siłaczy przypatrywał się Jerzy Siliński,
asystent trenera narodowej reprezentacji.
Serdecznie gratulujemy ciężarowcom i ich trenerowi
Zenonowi Osuchowi.
(r)

Gruta szczypiorniakiem stoi

W ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w hali
sportowej w Grucie, odbyły się zawody w mini piłce ręcznej szkół
podstawowych, rocznik 2001 i młodsi. Zarówno wśród dziewcząt
jak i chłopców zwyciężyli uczniowie z Gruty.
Nasi uczniowie pokonali m.in. Rogóźno, Radzyń Chełmiński,
Rudę oraz Łasin.
(r)
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