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Nr 10                                                                       Wydanie październik  2017  

 Inwestycje w świetlice wiejskie 

 

 Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska, dbając o wielokierunkowy rozwój gminy 

pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa i dostosowanie  

ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlice:  

w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”.    

 Dnia 27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wójt Halina Kowalkowska wraz ze skarbnikiem  

- Haliną Saucha podpisały umowę, w ramach której gmina Gruta otrzyma środki 

 na realizację ww. operacji. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jego wartość to 407605,79 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie wyniesie 25935-

9,00 zł. W ramach  tych środków zostaną wykonane najpilniejsze  prace  w sześciu świetlicach wiejskich. Środki  

na realizację przedsięwzięcia gmina Gruta pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra  

Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność 

(LSR).  

  Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

 12  października wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska zaprosiła  

dyrektorów, nauczycieli i pracowników gminnych placówek oświatowych  

na uroczyste spotkanie w Urzędzie Gminy Gruta. Okazją do spotkania był Dzień 

Edukacji Narodowej (przypadający 14.10), wciąż potocznie nazywany Dniem  

Nauczyciela.  

 Wójt tuż po rozpoczęciu spotkania podziękowała wszystkim za tak liczne  

przybycie. W swoim przemówieniu gospodarz gminy podkreślała rangę zawodu  

nauczyciela oraz znaczenie procesu wychowania najmłodszych. Wójt zaznaczyła, 

że wykształcenie to dobro, którego nic ani nikt nie jest w stanie nas pozbawić. 

Dlatego tak ceni ten zawód oraz tych, którzy wykonują go z pasją i oddaniem. Zdaniem wójt nauczyciel ociera 

 się o wieczność, gdyż nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ na młodych ludzi, wychowanków.   

Halina Kowalkowska serdecznie podziękowała zebranym za ich wysiłek włożony w dążenie do jak najwyższego poziomu 

gminnych placówek oświatowych oraz rozwój uczniów na tak wielu płaszczyznach zainteresowań i pasji.  

 W tym uroczystym dniu gospodarz gminy przyznała również dwudziestu osobom z grona pedagogicznego Nagrody 

Wójta. Spersonalizowane nagrody trafiły do rąk dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników oświaty za zaangażowanie  

w  różnorodne projekty, pomoc w realizacji gminnych imprez czy też wieloletnią wzorcową pracę. W tym roku wśród  

nagrodzonych znaleźli się: Aleksandra Materka, Hanna Pęksa, Iwona Węcławska, Beata Chyła, Krzysztof Ficek,  

Andrzej Kurnik, Barbara Fiszer, Dorota Kruszczyńska, Anna Kalinowska, Iwona Murak, Tomasz Piwowarski,  

ks. Kamil Pańkowiec, Aleksander Zadykowicz, Mariusz Kurkus, Marek Barański oraz Renata Laskowska,  

Alicja Jarmużewska, Magdalena Schmidt, Jadwiga Kulwicka, Irena Bachanek.               

 

Tekst: MW 

Tekst/foto: OK 

https://www.zamyslenie.pl/aforyzm/wyksztalcenie-to-dobro-ktorego-nic-nie-jest-w-stanie-nas-pozbawic-9561086/
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 Z ksiąg USC 

We wrześniu w naszej gminie urodziło się 7 dzieci,  5 osób zmarło.  

Związek małżeński zawarło 6 par. 

           Święto szkoły 

 

 28 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Plemiętach obchodzili święto 

szkoły. Jak każdego roku w rocznicę nadania imienia (a było to 30.09.2005 r.),   

uczniowie wybrali się na Cmentarz Wojenny w Mełnie, by złożyć kwiaty i zapalić 

symboliczne znicze na grobach żołnierzy poległych podczas II wojny światowej,  

w tym żołnierzy z 16 Pułku Artylerii Lekkiej, patronów tej szkoły.  

 Tegoroczne obchody połączone zostały z 7. Światowym Dniem Tabliczki 

Mnożenia, w którym uczniowie uczestniczyli po raz pierwszy. Po matematycznych 

zmaganiach wszyscy posilili się kiełbaskami z grilla przygotowanymi przez Radę Rodziców.  

Dodatkową atrakcją tego szczególnego dnia było zasadzenie w pobliżu szkoły dębu, który w drodze konkursu został 

nazwany „Maniek”. Nazwę wymyślił uczeń klasy III Fabian Lewandowski.  

     Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu - zakończenie projektu  

 

 W sobotę 14 października 2017 r., mieszkańcy gminy Gruta, mogli uczestniczyć w żywej lekcji historii.  

Beata Osmańska, Danuta Litwinowicz i Celestyna Cichocka wiosną, pod egidą Międzygminnego Porozumienia  

Samorządowego MPS, aplikowały o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO bis 2017. Grupa "Gospodynie" otrzymała 

dotację w kwocie 3 670 zł na realizację projektu "Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu",  

który był odpowiedzią na bieżące potrzeby mieszkanek gminy Gruta. 

 Podczas warsztatów Panie uczestniczące w projekcie poznały medyczne trendy zdrowego odżywiania się, nauczyły  

się sztuki układania serwet, dekoracji dań. Panie poznały przepisy kulinarne z „Gazety Grudziądzkiej” Wiktora Kulerskiego.  

W ramach projektu, na warsztatach kulinarnych, bazując na tych samych produktach, przygotowano te same dania zgodnie  

z przepisami naszych przodków i według aktualnych domowych przepisów kulinarnych. 

 W sobotę mogli Państwo porównać zaprezentowane przez uczestniczki projektu potrawy. Nie zabrakło popularnego 

„zagraju”, potraw z kapusty czy tradycyjnego rosołu w dwóch odsłonach. Dużym uznaniem cieszył się kompot zaciągany mąką 

ziemniaczaną czy cała gama dodatków do mięs. Smakosze docenili serniki i drożdżówki oraz ryż zapiekany z jabłkami.  

Panie biorące udział w projekcie otrzymały fartuszki z logo projektu.  

 Pani Regina Potęga-Magdziarz zaprezentowała obecnym w remizie fragment kolekcji pamiątek  

po Wiktorze Kulerskim. Prelegentka w ciekawy sposób opowiedziała słuchaczom o życiu Wiktora Kulerskiego, który urodził 

się w budynku sąsiadującym z OSP w Grucie.  

Uczestniczki projektu dziękują wielu ludziom dobrej woli, którzy pomogli w realizacji projektu.                                                                                                                                                                           

Test i foto: CC 

 Pasowanie pierwszoklasistów 

 

 W Szkołach Podstawowych w Plemiętach, w Grucie, w Nicwałdzie oraz w Słupie  

odbyły się uroczystości pasowania pierwszoklasistów. Pierwszacy z Plemiąt złożyli  

ślubowanie w obecności wójt Haliny Kowalkowskiej, dyrektor Iwony Węcławskiej,  

przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szynkowskiego, sołtys Agnieszki Abramek,  

przewodniczącej Rady Rodziców Patrycji Nowaczek oraz księdza Marka Wysieckiego.    

Również w Grucie wójt uczestniczyła w tej jakże ważnej ceremonii z życia szkoły.  Z kolei w Nicwałdzie oraz w Słupie  

na uroczystościach obecny był sekretarz gminy Jarosław Poznański. 

  Dyrektorzy szkół uroczyście dokonali aktu pasowania, a uczniowie akt ślubowania przypieczętowali odciskami palców. 

W tych szczególnych dla nich dniach uczniowie zostali obdarowani słodkościami.  

Tekst: MS /Foto: RAS 

 Tekst/foto: A. Kręcisz 
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                        Niemal  80 osób zmierzyło się ze słynną górą! 

         Dokładnie 79 miłośników biegania w sobotnie przedpołudnie  

14 października zmierzyło się ze słynną już górką w Dąbrówce Królewskiej 

w ramach IV Biegu Pod Górę. Jedna z największych imprez sportowych  

w gminie Gruta przyciągnęła biegaczy nie tylko z gminy, lecz z wielu  

miejscowości w Polsce. Jak co roku, impreza odbyła  

się w  Dąbrówce Królewskiej. 

Pogoda dopisała biegaczom, organizacyjnie wszystko było dopięte 

na ostatni guzik. Potwierdziły to słowa zwycięzcy  

Arkadiusza Pawłowskiego z Kurzętnika, gminy w powiecie nowomiejskim w województwie  

warmińsko-mazurskim. – Biegam od trzydziestu lat i uważam, że wasza impreza przygotowana była bardzo dobrze –  

usłyszeliśmy od znakomitego zawodnika, który ma na koncie wiele sukcesów, między innymi 

 jest 6-krotnym mistrzem Polski w biegach górskich.  

IV Bieg pod górę otworzyła i powitała zawodników wójt Halina Kowalkowska. – Bardzo serdecznie witam 

 na naszej ambitnej imprezie panie i panów i bardzo się cieszę, że aż tylu was jest – rozpoczęła prowadząca samorząd.  

– Zrobiliśmy wszystko, abyście czuli się jak najlepiej w Dąbrówce Królewskiej, w gminie Gruta. Pogoda jest dobra, niemal 

idealna na tego typu zmagania sportowe. Wszystkim życzę jak najlepszego biegu, jak najlepszych czasów i niech wygra  

najlepszy! 

Licząca około 10 km trasa nie była łatwa do pokonania, tylko częściowo wiodła drogą asfaltową, głównie ścigano  

się na drodze rozciągniętej między polami i na leśnych duktach. Rozmoknięty grunt sprawiał, że trzeba było włożyć więcej 

wysiłku, aby – z lepszym lub gorszym czasem – dobiec do mety. 

Bezapelacyjnym zwycięzcą został wspomniany już Arkadiusz Pawłowski. Co ciekawe, drugi na mecie  

był trenowany przez niego w Kurzętniku Paweł Moskal. 

Na mecie każdy uczestnik biegu otrzymywał medal, a także pomarańczę i napój. Dla najlepszych biegaczy  

z klasyfikacji Open przewidziano nagrody finansowe, dodatkowo we wszystkich kategoriach wiekowych ufundowano  

atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek, zarówno przez gminę,  

jak i Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis”. Organizator przewidział również atrakcje  

dla najmłodszych — 9. dzieci wystartowało w minibiegu. Byli to: Sara Górna, Patrycja Kurkus, Sandra Kulpa, Maja,  

Gabrysia i Zuzia Czajkowskie,  Sebastian Tracki, Seweryn Górny oraz Jerzy Foremski. 

 Dla wszystkich był to pierwszy start w zawodach. Wójt gminy uhonorowała najmłodszych amatorów biegów  

specjalnymi medalami oraz bajecznymi nagrodami rzeczowymi.  

– Serdecznie wszystkim gratuluję ukończenia biegu, oczywiście przede wszystkim zwycięzcy panu Arkadiuszowi 

Pawłowskiemu. Jednak wszyscy państwo jesteście zwycięzcami, mieliście do pokonania niełatwą trasę, a wasz wysiłek  

był ogromny – mówiła na koniec zawodów wójt Halina Kowalkowska. – Jesteście super! Dziękuję zawodnikom z naszej  

gminy oraz tym wszystkim, którzy przyjechali do nas, aby się ścigać. Swoje podziękowania kieruję także pod adresem 

wszystkich osób, które pracowały na to, aby nasz kolejny bieg był pod każdym względem przygotowany wzorowo.  

Dziękuję strażakom, policji, osobom niezwykle zaangażowanym i oddanym idei Biegu pod Górę, m.in. Panu Ryszardowi 

Gallowi, Andrzejowi Mathiakowi i wielu innym.                                                                              Tekst: RAS/OK. Foto: RAS      
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                       Sprzątamy gminę! 

 

                 W piątek 15 września 2017 roku uczniowie klas 0-7  

ze Szkoły Podstawowej w Słupie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”,  

która przebiegła pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce”. Jej celem  

było uświadomienie dzieciom, aby nie postrzegały odpadów jako „śmieci”,  

lecz jako surowce wtórne oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowania  

obowiązujących od 1 lipca 2017 roku standardów selektywnej zbiórki.  

 Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do porządkowania terenu wokół szkoły i najbliższej okolicy. Wykazali 

się dużą wiedzą odnośnie segregacji odpadów. Była to wspólna lekcja poszanowania i niezaśmiecania środowiska.  

Po przeprowadzonej akcji można stwierdzić, że z roku na rok śmieci jest coraz mniej. 

            Dużo się dzieje w GCK! 

 

 Chętnych do śpiewania w naszej gminie nie brakuje. Dowodem na to jest fakt, że zajęcia 

wokalno-muzyczne zespołu TiM prowadzone przez Dorotę Berent w Gminnym Centrum Kultury 

cieszą się takim zainteresowaniem, że instruktorka musiała podzielić grupę na osoby młodsze  

i starsze. Uzdolnione dziewczyny i chłopcy ambitnie edukują się wokalnie i z chęcią biorą udział 

we wszystkich artystycznych zamysłach instruktorki.  

 Z dużym odzewem spotkał się także niedawno utworzony Klub Seniora. Odbyło 

 się już pierwsze spotkanie, na którym omówiono zasady działania klubu i możliwe kierunki  

rozwoju. Osoby chętne do przystąpienia do Klubu wciąż mogą się zapisać: w tej sprawie  prosimy o kontakt z dyrektor GCK. 

Od 7 października odbywają się również warsztaty Kółka Literackiego. Debiut ambitnych uczniów, którzy pragną  

rozwijać się w kierunku literackim oraz recytatorskim pod okiem S. Raginiaka, nastąpiła 2 listopada podczas Zaduszek  

Poetyckich w Gminnym Centrum Kultury.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   Tekst/foto: RAS 

 Międzynarodowy projekt w Grucie! 

 

 Od października 2017 r. Szkoła Podstawowa w Grucie rozpoczyna realizację niemal  

2-letniego projektu w ramach programu Erasmus+ pt. Now our world – I take the first step to protect 

life (Teraz nasz świat – pierwszy krok do ochrony życia).  Projekt o tematyce ekologicznej ma na celu wymianę dobrych praktyk 

w dziedzinie ochrony środowiska między szkołami z 5 krajów: Polski, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Oprócz tego  

projekt przyniesie uczniom liczne korzyści, takie jak: wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim, sprawne 

posługiwanie się narzędziami TIK, stymulowanie przedsiębiorczości i kreatywności. Kwota dofinansowania przyznana  

na realizację całego projektu wynosi ponad 117 tys. euro, z czego nasza placówka otrzyma 25 tys. euro. Dzięki tym funduszom 

będziemy mogli efektywnie realizować projekt oraz sfinansować wyjazdy nauczycieli i uczniów do krajów partnerskich.  

Uczniowie będą zakwaterowani w domach rówieśników z zaprzyjaźnionych szkół.  Udział w tych mobilnościach będzie  

dla nich nie tylko wspaniałą przygodą, ale również lekcją różnorodności kultur, obyczajów i tradycji. Współautorką 

 i koordynatorką projektu jest nauczycielka języka angielskiego – Iwona Murak. 

 Wizyta specjalna w przedszkolu   
 

 19 września do przedszkola w Mełnie przybył aspirant sztabowy  

Tomasz Giemza, policjant z posterunku w Radzyniu Chełmińskim, który swym  

działaniem obejmuje gminę Gruta.  

 Dzieci dowiedziały się, jak ważna i odpowiedzialna jest praca funkcjonariusza 

oraz jakie obowiązują zasady w ruchu drogowym. Aspirant mówił też o różnych  

niebezpiecznych sytuacjach, które mogą zagrażać małemu dziecku. Odbyła  

się przechadzka, podczas której uczył dzieci, jak prawidłowo powinny przechodzić 

przez jezdnię i zachowywać się w jej pobliżu. Dużą atrakcją spotkania okazała się prezentacja samochodu policyjnego.  

 

Tekst/foto: AK 

Tekst: I. Murak 

Tekst: KG 
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           Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie  

wraz z opiekunami wzięli udział w zmaganiach sportowych  

XVI Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu  

(30 września). Tradycyjnie ze sportowej rywalizacji wróciliśmy z medalami, 

uśmiechem na twarzach i w znakomitych humorach. 

 To już druga w tym miesiącu spartakiada dla uczestników WTZ w Grucie. 

7 września podopieczni osiągnęli spore sukcesy na  XIII Spartakiadzie Osób  

Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Grudziądzu.                                                                             

Spartakiada 

Tekst/foto: WKW 

 Nietuzinkowy koncert 

 Wyjątkowy koncert przy dźwiękach mis i gongów tybetańskich 29 września  

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej poprowadziła  

Ameah Danuta Klimek, pedagog, psycholog i logopeda z wykształcenia. Od wielu  

lat stosując różne formy muzykoterapii, choreoterapii i terapii dźwiękiem pracuje  

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, 

 Nasi podopieczni z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści o historii  

instrumentów, o której zajmująco mówiła instruktorka. Później aktywnie uczestniczyli  

w zajęciach, podobnie zresztą jak  pracownicy ŚDS. Po spotkaniu wszyscy odczuli niedosyt,  

dlatego mamy nadzieję na kolejne spotkanie z Ameah.  

          Aktywny Poranek w ramach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego 

 Poniedziałek 25 września w Szkołach Podstawowych w Słupie oraz w Nicwałdzie  

upłynął bardzo aktywnie. W ramach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego uczniowie ze Słupa  

obejrzeli prezentację pod tytułem Zdrowe odżywianie, z kolei podczas przerwy międzylekcyjnej  

wychowankowie uczestniczyli w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych przy muzyce.  

 Z kolei uczniowie z Nicwałdu obejrzeli prezentację „Piramida żywności”  

oraz uczestniczyli w ćwiczeniach gimnastycznych przy muzyce.  W obu przypadkach  

kulminacyjnym punktem dnia była sztafeta klasowa z wychowawcą na dystansie 2017 metrów.  

Zamysłem Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego było wprowadzenie aktywności ruchowej  

na inne lekcje przedmiotowe, nie tylko wychowanie fizyczne. Tutaj nauczyciele wykazali się dużą kreatywnością podczas 

zajęć. Wszystkie podjęte przez nauczycieli działania miały na celu wspieranie ruchu i zdrowia. 

 
Tekst/foto: AK/ Tekst: K. Sprawska 

 Święto Przedszkolaków 
 

 20 września przedszkolaki obchodziły ustanowiony przez Sejm Ogólnopolski Dzień  

Przedszkolaka. Święto ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.  

 Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy 

i czerpania radości z bycia przedszkolakiem. I tak było w przedszkolu w Mełnie oraz w zerówce działającej  

przy SP w Nicwałdzie. Wszyscy bawili się znakomicie, odbył się konkursy i zabawy. W tym szczególnym dniu nie zabrakło 

także słodkości i pamiątkowych medali.         
Tekst/: A. Szulc /foto: RAS 

Tekst/foto: DB 

 Promocja Wiktorii 

 

 W związku z promocją nowej książki Stanisława Raginiaka Wiktoria, Sylwia Jaszewska, kierownik Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Grucie, zaprosiła autora na spotkanie z uczestnikami i pracownikami podległej jej instytucji. Słuchający  

dowiedzieli się o kulisach powstawania ponad 200-stronicowej prozy, zawierającej 41 opowiadań. 

 Kierownik zachęcała podopiecznych i pracowników do jej lektury. Autorowi podziękowano oklaskami i szkatułką  

na herbatę.  Tekst: RAS 
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SPORT W GMINIE 

  Kolejne medale, tym razem z Mistrzostw Europy! 

 

 Od 23 do 30 września br. w Prisztynie (Kosowo) trwały Mistrzostwa Europy do lat 15 

i 17. Polskich juniorów reprezentowali także wychowankowie LZS HORYZONT Mełno:  

Oliwia i Miłosz Średzińscy oraz Igor Osuch, który wywalczył brązowy medal w kategorii  

do 94 kg.  

 Igor - uczeń Szkoły Podstawowej w Grucie - uzyskał następujące wyniki w dwuboju: 

rwanie – 112 kg, co dało mu srebrny medal, i podrzut – 129 (brąz). Ten  ambitny 

 i z charakterem chłopak powiedział, że swoją sportową przyszłość wiąże absolutnie 

 z ciężarami. 

 Dnia 24 października Wójt zaprosiła medalistę wraz z trenerem  

Zenonem Osuchem na spotkanie do Urzędu Gminy. Halina Kowalkowska osobiście  

pogratulowała Igorowi tak znaczących sukcesów na arenie europejskiej, życząc kolejnych  

sukcesów.   

 Sportowiec odebrał z rąk Wójt dyplom uznania oraz nagrodę pieniężną. Do gratulacji 

dołączył Krzysztof Ficek, dyrektor szkoły, w której na co dzień uczy się młody ciężarowiec. 

Gospodarz gminy pogratulowała również trenerowi tak zdolnych i wytrwałych wychowanków 

 oraz spektakularnych rezultatów.   

 Wielkie sukcesy kolarzy ze szkółki kolarskiej w Grucie 

 27 września w Toruniu odbyła się uroczysta prezentacja szkółek kolarskich województwa kujawsko-pomorskiego.  

Przy okazji odbyły się wyścigi. Bardzo dobrze pojechały dziewczyny z rocznika 2004, zajmując pierwsze trzy miejsca podium: 

Oliwia Chojnowska, Kaja Bonas i Maja Tracka.  

 Z kolei w Kwidzynie 29 września odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek Kolarskich. Gruccy kolarze pokazali  

prawdziwa klasę: Kaja Bonas została mistrzynią Polski,  Maja Tracka wicemistrzynią, natomiast Oliwia Chojnowska zajęła 

wysoką siódmą lokatę. Swoje pierwsze starty zaliczyły dzieci rozpoczynające swoją przygodę  

z rowerem, uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej w Grucie. Wszyscy ukończyli bardzo ciężką 

trasę MTB i z uśmiechami na twarzach wjechali na metę.  

 Kolejne zwycięstwa przypadły dziewczynom podczas Pucharu Ministra Sportu  

i Turystyki 30 września w Kwidzynie, gdzie Kaja zafiniszowała jako pierwsza, a zaraz za nią 

Maja.                                                                                                                                                                               

 Pierwsze sukcesy najmłodszych kolarzy naszej gminy 

 W środę 11 października na plaży „Delfin” odbyły się Mistrzostwa Powiatu  

w kolarstwie MTB. Uczestniczyło w nich 22 zawodników z gminy Gruta. Rywalizacja odbyła 

 się w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Trasa była bardzo 

urozmaicona, wiodła po terenie leśnym z licznymi utrudnieniami w postaci piasku, błota 

 i podjazdów. Wszyscy zawodnicy z powodzeniem przejechali wyznaczony dystans, a niektórym 

udało się stanąć na podium. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zdobyli: Natalia Kardach  

(SP Gruta) i Kajetan Tyda (SP Słup). Drugie miejsce wywalczył Błażej Urban (SP Boguszewo).  

W klasyfikacji drużynowej gmin zajęliśmy wysokie trzecie miejsce. 

                                                                                                                                                                 Tekst/foto: A. Kalinowska 

Tekst/ foto: A. Kalinowska 

Tekst/ foto: RAS/OK 

   Tyle słońca w całym mieście 

   W Świeciu nad Osą w dniu 7 października br. odbył się konkurs Twórczości Artystycznej Seniorów.  

Tematem artystycznych zmagań była twórczość Anny Jantar. W konkursie wystąpiło dziewięć zespołów. "ZŁOTY WIEK" 

zdobył III miejsce. I miejsce zdobył zespół "ARIOSO" ze Świedziebni, II natomiast "WESOŁE KUMOSZKI"  

ze Zbiczna. Warto dodać, że seniorzy z Gruty śpiewali piosenki: "Dżambalaja", " Staruszek świat" i "Za każdy uśmiech".  

Gratulacje dla zespołu oraz Andrzeja Derkowskiego, instruktora muzycznego, za trafny dobór repertuaru.   

Tekst: B. Małgorzewicz 

Igor prezentuje trzy medale z  

Prisztyny oraz otrzymuje z rąk 

Wójt list uznania oraz nagrodę.     
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 Zabytki sztuki sakralnej w gminie Gruta 

 Do najcenniejszych zabytków gotyckich w naszej gminie należy 

kościół w Okoninie (XIV w.) z zachowanymi fragmentami  polichromii  

gotyckiej z XIV– XV w. oraz renesansowej z XVI w. Szczególną uwagę 

zwraca ludowo-barokowy szczyt kruchty z 1761 r., przedstawiający 

anioła oraz maszkarony w postaci profili smoczych pysków.  

Kościół ten słynie z cennych malowideł ściennych, które obrazują  

różnorodną tematykę. Przykładowo przy ołtarzu wierni podziwiać mogą 

fresk o nazwie Gramatyka, obrazujący piękno zdobywania wiedzy.  

Jest to jedyny Kościół w naszej gminie, w którym podziwiać można  

właśnie freski. Do świątyni w Okoninie wciąż przybywają również fani 

serialu Pan Samochodzik, gdyż to tutaj w kościele nagrywane  

były  wybrane sceny serialu. 

W dniach 14-16 października 2017 r.  

w parafii św. Kosmy i Damiana  

w Okoninie miała miejsce peregrynacja 

figury Matki Boskiej Fatimskiej.  

Trzydniowa uroczystość w pięknej 

oprawie zgromadziła czcicieli Maryi  

z wielu parafii dekanatu radzyńskiego. 

Kościół wypełniła modlitwa, śpiew  

i czuwanie przed cudowną figurą.  

 Kolejnym przykładem architektury sakralnej na terenie gminy 

jest kościół w Grucie, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

(zbudowany w 1282 r.). Prezentuje on wczesnogotycki styl  

ceglanych murów i klasyczne wnętrze prezbiterium ze sklepieniem  

krzyżowo-żebrowym i charakterystycznymi potrójnymi służkami.  

 Z kolei kościół w Dąbrówce Królewskiej  powstał około 1300 r. 

Jego cechami charakterystycznymi są masywne ściany z kamieni  

polnych wraz z zachowanym pierwotnym, regularnym łokciowaniem, 

czyli wyrównaniem warstw za pomocą drobnych kamieni. Z parafią  

w Dąbrówce Królewskiej nierozerwalnie wiąże się postać ks. kanonika 

Edmunda Tucholskiego, którego pożegnaliśmy 7 września tego roku. 

Ksiądz przez 30 lat pełnił posługę w Dąbrówce Królewskiej.  

Przez te lata, jak sam podkreślał,  nawiązał wiele wartościowych  

przyjaźni. W trakcie uroczystości pogrzebowych w Łasinie wójt gminy 

Gruta Halina Kowalkowska w emocjonalnym przemówieniu  

podziękowała księdzu za lata posługi oraz za wsparcie, jakie dawał 

mieszkańcom naszej gminy.   

 W miejscowości Słup znajduje się malowniczy, biały kościół,  

zbudowany w okresie międzywojennym. Na uwagę zasługuje  

rokokowa chrzcielnica z XVIII w. oraz feretron (dwustronnie  

namalowany obraz religijny) z obrazami Matki Boskiej Bolesnej  

Chełmińskiej oraz Chrystusa Bolesnego. Wymienione zabytki  

najpewniej pochodzą z poprzedniej świątyni,  z 1444 roku, która popadła 

w ruinę podczas wojen z  Zakonem Krzyżackim i nigdy nie została  

odbudowana. 

  W gminie Gruta można odnaleźć wiele pereł  

  architektury sakralnej. Do najcenniejszych zabytków 

z a l i c z y ć  t r z e b a  ko ś c i o ł y  w  O ko n i n i e ,  Gr u c i e  

oraz Dąbrówce Królewskiej.  Również malowniczy kościół w Słupie 

wpisuje się w krajobraz sakralnych zabytków gminy. 

Tekst: OK/ Zdjęcia ze zbiorów UG 
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ZAPROSZENIE 

Przypominamy o możliwości skorzystania z  

BEZPŁATNEJ  POMOCY PRAWNEJ  

jaką umożliwia od wielu lat Urząd Gminy w Grucie. 

Bezpłatna pomoc udzielana jest w każdym zakresie  

w każdy poniedziałek w godz. 12:00 – 15:30. 

Przed skorzystaniem z porad prosimy o telefon do Urzędu Gminy  

z uwagi na możliwość zmiany terminu. 

Kontakt z Urzędem Gminy: (56) 468 31 21 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie otrzymała dwa nowe urządzenia  

CZYTAKI, które umożliwią osobom z dysfunkcjami wzroku „czytanie książek”. Koordynatorem  

projektu jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca  

 – http://stowarzyszenielarix.pl Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  

Narodowego. 

 

W każdej z naszych bibliotek uzyskają Państwo informacje o zasadach korzystania  

z CZYTAKA.   

 

 Dodatkowo biblioteka gminna wraz z filiami pozyskała dla czytelników 84 książki. Wszystko odbyło się w ramach 

akcji „Paczka Literacka” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Każda biblioteka otrzymała 21 książek  

- te same tytuły.  

 Z zawartością księgozbioru gminnych bibliotek mogą się Państwo zapoznać w dogodnym 

dla Was czasie, korzystając z zakładki MAK+ i OPAC. W każdej z naszych placówek otrzymają 

Państwo informacje w jaki sposób korzystać z tego elektronicznego katalogu. 

Serdecznie zapraszamy do bibliotek! 

http://stowarzyszenielarix.pl

