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Nr 2               Luty 2014        Ukazuje się od 1991 roku 

XXXI SESJA RADY GMINY 

 31 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy. 

Radni podjęli dziewięć uchwał. Dwie pierwsze dotyczyły sprzeda-

ży lokalu mieszkalnego:  

– numer 1 położonego w budynku nr 6 Mełno-Cukrownia (działka 

nr 23/30, obręb Gruta) 

     – numer 4 położonego w tym samym budynku (działka jak wy-

żej) 

 Kolejne uchwały to decyzja radnych w sprawie wyrażenia zgo-

dy na: 

–  sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Okonin 

oznaczonej jako działka nr 74 o pow. 1,1200 ha    

– odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Po-

krzywno oznaczonej jako działka nr 29/27 o pow. 0,0446 ha 

– odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Po-

krzywno oznaczonej jako działka nr 48/20 o pow. 0,0272 ha 

I następne uchwały w sprawie:  

  – określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci pro-

duktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim pro-

gramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” 

  – podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 

formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywno-

ści dla osób objętych wieloletnim programem (jak wyżej) 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania     

– dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2014 

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gruta na lata 

2014-2030. 

XXXI sesja to także spotkanie z posłem Januszem             

Dzięciołem, członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, który odpowiadał na szereg pytań radnych. Najważniejsze 

kwestie interesujące naszych rajców to sprawa rent rolniczych, 

niskich cen skupu wieprzowiny, wołowiny oraz rzepaku. Posła 

pytano też o bezpośrednie dopłaty do hektara. Parlamentarzysta 

dość obszernie i szczegółowo udzielał odpowiedzi.  

Wójt wstępnie prosiła posła J. Dzięcioła o pomoc przy zmia-

nach w ustawie o podatku rolnym. Zaznaczyła, że rozmawiała o 

tym niejednokrotnie w Ministerstwie Finansów i jest nadzieja, że 

zmiany te nastąpią.  

PS Przypominamy Mieszkańcom gminy, że o szczegółach każ-

dej sesji dowiedzieć się można w Biurze Rady w Urzędzie Gminy. 

          Tekst/foto: RAS 

OSTATNIA DROGA PANI ULI 
Wiele pięknych słów wypowiedziano o Urszuli                 

Klementowskiej, której pogrzeb odbył się 4 lutego 2014 roku w 

kościele w Grucie. Wyjątkowa nauczycielka urodzona w      

Mełnie, niemal przez wszystkie lata mieszkała w Grucie. Gros 

swojego życia poświęciła  szkole i uczniom.  

Szła przez życie samotnie, ale głęboka wiara w Boga, w 

Matkę Bożą sprawiła, że zapisała się złotymi zgłoskami w    

historii wsi, gminy. I dlatego w dniu jej pogrzebu żegnały  ją 

tłumy wiernych, wśród których było wielu jej uczniów.  

Postawa, mądrość, szacunek dla innych i wiara czyniły z 

Urszuli Klementowskiej osobę wyjątkową.  

Była autorytetem. 

– Czcigodni księża, pani wójt, droga rodzino, szanowni parafia-

nie – podczas mszy zwrócił się do zebranych ksiądz proboszcz 

Henryk Szczodrowski. – Żegnamy dziś wspaniałego człowieka. 

Mimo iż Urszula Klementowska szła przez życie sama zasłużyła 

sobie na nasz wielki szacunek. Dowodem na to jest tak wielu obec-

nych na tej ofierze eucharystycznej. To świadczy nie tylko o tym, 

jakim była człowiekiem, ale także potwierdza, jak wiele jej za-

wdzięczmy. Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie, nikt z nas nie 

umiera tylko   dla siebie. Pani Ula, bo tak przeważnie się do niej 

zwracano, zawsze była skromna. Najważniejszy dla niej był inny 

człowiek, przede wszystkim dzieci, jej uczniowie – z pełnym pato-

su głosem mówił kapłan. – Taka pozostała do końca. Przed pracą 

zawsze przychodziła do kościoła. Wielokrotnie podkreślała, jak 

wiele zawdzięcza nieżyjącemu prałatowi Janowi Skwierczowi. Gdy 

Ważne: Nowa Perspektywa Rozwoju 

 W związku z nową perspektywą unijną na lata 2014-

2020 zachęcamy Mieszkańców gminy Gruta do czynnego 

udziału w tworzeniu strategii rozwoju naszej gminy. 

 Wkrótce zaprosimy Państwa do wyrażenia swoich prze-

myśleń związanych z rozwojem gminy Gruta. 

 W przyszłym, marcowym numerze „Głosu Gruty” po-

damy więcej informacji związanych z tworzeniem strategii 

i możliwości uczestniczenia Państwa – Mieszkańców gminy 

– w tym procesie.  

             Serdecznie  zapraszam 

         Wójt Halina Kowalkowska 
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u schyłku jej życia odwiedzaliśmy ją w domu opieki zawsze witała 

nas tym samym zdaniem: Co tam słychać w stolicy? Tak mówiła o 

Grucie. Odeszła wyjątkowa nauczycielka, która w 2011 roku zosta-

ła Honorowym Obywatelem Gminy Gruta. Dziś wszyscy dziękuje-

my Bogu, że mogliśmy spotkać takiego człowieka. Szkoda, że w 

naszej wsi ulice nie mają nazwy… – artykułował ksiądz H. Szczo-

drowski. – Może warto by zastanowić się i nazwać nasze gimna-

zjum imieniem Urszuli Klementowskiej… Szanowni zebrani, dzię-

kujmy Bogu za niemal święte życie Pani Ulki. 

Po mszy świętej kilka zdań o zmarłej powiedziała również wójt 

gminy Halina Kowalkowska. 

– Nieodżałowana Pani Urszulo, stoję dziś przed Twoja trumną, 

by Ci podziękować w imieniu władz samorządowych gminy Gruta. 

Żegnam nie tylko Honorowego Obywatela Gminy Gruta, ale także 

wspaniałego, bardzo skromnego człowieka, który swoją pracę trak-

tował jak powołanie i służenie drugiemu człowiekowi, w szczegól-

ności dzieciom.  Miałam okazję poznać Pani cudowną osobowość 

po raz pierwszy na Pierwszej Toruńskiej Pielgrzymce do Stolicy 

Apostolskiej i nigdy nie przypuszczałabym, że to właśnie mnie 

przypadnie ten smutny obowiązek pożegnania Pani – mówiła wzru-

szona wójt, która przypominając ważniejsze daty z życia Urszuli 

Klementowskiej powiedziała na koniec: – Będzie nam Ciebie bra-

kowało. Kochałaś ludzi i im służyłaś. Wspomagałaś ich swoją wia-

rą      i doświadczeniem. Byłaś wspaniałym duchowym przewodni-

kiem. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 

kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi 

– te słowa Jana Pawła II najpełniej odzwierciedlają życie Pani Ulki. 

Dzięki swojemu zaangażowaniu i pracowitości będzie na zawsze w 

pamięci wielu pokoleń, szczególnie mieszkańców gminy Gruta. 

– W dzisiejszym dniu pełnym zadumy, refleksji i pokory 

uczestniczymy w żałobnej uroczystości pożegnania naszej kocha-

nej Pani Ulki – to pierwsze słowa Róży Topolewskiej   z Akcji 

Katolickiej. – Z głębokim uczuciem wdzięczności, w imieniu 

członków Armii Krajowej, Rady Parafialnej, w imieniu pokoleń 

wychowanków naszej szkoły i wszystkich tu zebranych, pragnę 

wypowiedzieć to, co czują nasze serca. Jak najlepiej uczcić pamięć 

kogoś, kogo kochamy? Pokazać, jakim był człowiekiem. 

„Człowiek potrafi wypowiedzieć sobą najpiękniejsze cuda. Są lu-

dzie, którzy potrafią posługiwać się uśmiechem, blaskiem oczu, jak 

językiem najbieglejszym w słowa” – cytowała prezes Akcji Kato-

lickiej. – I właśnie taką osobą była Pani Ulka. (…) Absolwenci 

naszej szkoły pamiętają naszą Panią Ulkę nie tylko jako wspaniałą 

nauczycielkę języka polskiego, historii, religii, ale także wzorową 

wychowawczynię i pedagoga. (…) Dziś pragniemy podziękować 

Pani Ulce za trud, nieprzespane noce, za zdobytą przez nas wiedzę i 

umiejętności. Dziękujemy za przyjaźń, którą nas darzyła, a także za 

pokój, jaki roztaczała wokół siebie. (…) Odeszłaś od nas skromnie 

i cicho, tak jak żyłaś. Gdzieś w oddali został błękit Twoich oczu i 

wiele słów, które wypowiedziałaś. Nam pozostała pewność, że 

dane nam było żyć blisko osoby, która prowadziła życie niemal 

święte. Zapewniamy, że serdeczną myśl o pani zachowamy we 

wdzięcznych sercach i myślach. Będziemy otaczać Panią naszą 

modlitwą – zakończyła R. Topolewska. 

Kilka zdań o zmarłej, przy ołtarzu powiedział ksiądz prałat 

Tolek Dunajski, który przyjechał z Tczewa. – Urszula Klementow-

ska była ogromnym wsparciem dla wikarych. Pamiętam, jak bardzo 

pomagała mi przy pracy dyplomowej. Jakże podziwiałem jej wie-

dzę z języka polskiego. Z perspektywy czasu widzę, jak znakomitą 

polonistkę miała Gruta… Wieczny odpoczynek racz jej dać Pa-

nie… 

Gwoli ścisłości dodajmy, że Urszula Klementowska urodziła 

się 10 maja 1923 roku w Mełnie. W 1952 r. zdała maturę. Wyższe 

Studium Zawodowe ukończyła w 1977 r. (Bydgoszcz). W latach 

1951-1988 pracowała w Szkole Podstawowej w Grucie. Od 1988 r. 

do 1990 r. była katechetką w naszej parafii. Otrzymała nagrody 

Ministra Oświaty. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzy-

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

    Od redakcji: w wypowiedziach dokonane zostały skróty. 

Zainteresowanych szerszym poznaniem życiorysu zmarłej prosimy 

o kontakt z Renatą Kurkus, inspektorem oświaty Urzędu Gminy.  

              Tekst/foto: S. Raginiak  

Szlaban na reorganizację poczty 

Prawie 50 osób zebrało się 17 lutego 2014 r. o godz. 10 przed 

Urzędem Pocztowym w Mełnie, by wyrazić swój sprzeciw prze-

ciwko planowanej reorganizacji tej placówki. 

Mityng zwołał sołtys Mełna-Cukrowni pan Henryk Zalewski. 

Wśród zebranych było kilku radnych naszej gminy oraz sołtysi. H. 

Zalewski poinformował obecnych, że w tej sprawie rozmawiał w 

ubiegłym tygodniu z wójt Haliną Kowalkowską, która przedstawiła 

swoje zdanie – popierające wolę mieszkańców – w piśmie z dnia 

13 lutego do Regionu Sieci Poczty Polskiej SA w Bydgoszczy, 

któremu podlega placówka w Mełnie. (PS Treść pisma wójt za-

mieszczany poniżej.) 

Zebrani przed budynkiem jednogłośnie wyrazili swoją dezapro-

batę, co to planowanej zmiany funkcjonowania urzędu pocztowego. 

Uzgodniono, że w najbliższych dniach sołtysi zbiorą podpisy 

mieszkańców gminy i razem z apelacją zostaną one przesłane do 

Urzędu Pocztowego w Bydgoszczy.        (r)
     Poczta Polska SA  Region Sieci w Bydgoszczy 

    ul. Jagiellońska 6. 85 - 950 Bydgoszcz  

Docierają do mnie niepokojące informacje o zamiarze likwida-

cji Urzędu Pocztowego w Mełnie. 

Jako Wójt gminy Gruta stwierdzam, że Urząd Pocztowy w Meł-

nie jest jak najbardziej potrzebny Mieszkańcom. Każdy z Mieszkań-

ców ma prawo do korzystania    z usług pocztowych na terenie swojej 

Gminy i nie możemy tego w żaden sposób ograniczać. Zamiast likwi-

dacji Urzędu Pocztowego oczekuję zmian, które uzdrowią działanie  

Poczty w naszej gminie. Podkreślę, że gmina Gruta zajmuje obszar 

123,8 km2 i liczy 17 sołectw, które zamieszkuje 6,7 tys. osób. Każde-

mu z mieszkańców państwo polskie gwarantuje dostępność do usług 

o charakterze powszechnym, w związku z czym nie pozbawiajmy ich 

usług pocztowych. 

Urząd Pocztowy w Mełnie ma zostać przekształcony w 2014 r. w 

filię Urzędu Pocztowego Radzyń Chełmiński. Nie rozwiązuje to 

problemu, ponieważ dojazd do Radzynia Chełmińskiego to dla wie-

lu Mieszkańców kłopot. Z centrum Gruty dojazd    do Radzynia 

Chełmińskiego wynosi ok. 8,5 km, co wiąże się zarówno ze stratą 

czasu,   jak i pieniędzy Mieszkańców gminy Gruta. Z innych miej-

scowości gminy nie ma bezpośredniej łączności komunikacyjnej z 

Radzyniem. Warto dodać, że gmina     Radzyń Chełmiński zajmuje 

obszar 90,7 km2 i liczy zaledwie 5,1 tys. osób, w związku     z czym 

jest zdecydowanie mniejszą gminą od naszej. 

Urząd Pocztowy w Mełnie odgrywa niebagatelną rolę szczegól-

nie w życiu starszych osób zamieszkujących gminę Gruta. Seniorzy 

w wielu przypadkach i z różnych powodów pozbawieni są środków 

transportu, którymi mogliby udać się do Radzynia Chełmińskiego. 

Zatem nie odbierajmy im możliwości płacenia rachunków, wysyłki 

listów, paczek, jaką daje Urząd Pocztowy w Mełnie. 

W imieniu swoim i Mieszkańców gminy Gruta zwracam się z 

prośbą, aby Zarząd Poczty Polskiej spróbował podjąć inne, mniej 

drastyczne działania. 

         Z wyrazami szacunku 

          Wójt Halina Kowalkowska 
Do wiadomości: 

1. Poczta Polska SA Prezes Zarządu Pan Jerzy Józkowiak, ul. Stawki 2,   

00 - 940 Warszawa. 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 

2/4, 00 - 926 Warszawa. 3.Biuro Poselskie Pana Janusza Dzięcioła,        

ul. Włodka 7/310, 86 - 300 Grudziądz.4. Biuro Poselskie Posła na Sejm 

RP Pana Tomasza Szymańskiego, ul. Długa 1/1, 86-300 Grudziądz. 
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Serce od wójt w terapii 
Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Grucie. We wtorek 21 stycznia Hanna Szumotalska, 

dyrektor Gminnego Centrum Kultury,  uroczyście przekazała kie-

rownik Sylwii Jaszewskiej SERCE, które dla uczestników (i oczy-

wiście personelu) podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy zlicytowała wójt Halina Kowalkowska. 

   – Niech zachowają je. Niech im przypomina o tym, że mam 

dla tych ludzi dużo serca – powiedziała wójt odbierając tę szcze-

gólną rzecz podczas niedzielnego grania w świetlicy w Mełnie. 

Chwilę później poprosiła H. Szumotalską, aby w jej imieniu prze-

kazała  ją WTZ. 

I tak się stało. 

– To bardzo miłe, że pani wójt ofiarowała nam tak szczególny 

prezent. Bardzo dziękujemy – powiedziała kierownik S. Jaszewska. 

Po jej słowach zerwały się oklaski. 

Dodajmy, że serce wykonali Agnieszka Kurzyńska, Maria 

Kaczmarczyk i Sławomir Czepłowski z… Warsztatów Terapii Za-

jęciowej.  

A więc serce wróciło tam, gdzie się narodziło…    RAS 

Lalki pani Teresy, dekupaż, dokarmianie i anioły 

W piękny, mroźny dzień uczniowie szkoły w Boguszewie mogli 

podziwiać kilkadziesiąt lalek, które w sali biblioteki pokazała ich 

właścicielka Teresa Kacprzyk z   Mełna ZZD. Niemal czterdzieści 

barwnych i wyjątkowych pacynek zrobiło na oglądających spore 

wrażenie. Uczniowie od zerówki po klasę szóstą z ogromnym zainte-

resowaniem przyglądali się oryginalnym lalkom.  

Cała historia rozpoczęła się od wizyty bibliotekarki Izabeli 

Ostrowskiej w mieszkaniu T. Kacprzyk. – W pokoju odkryłam lalko-

wy świat i od razu przyszło mi na myśl, by przenieść go do szkoły – 

powiedziała I. Ostrowska. 

I był to świetny pomysł, ponieważ pacynki kolekcjonowane były 

niemal 20 lat,     więc galeria jest bogata. Dla najmłodszych zasko-

czeniem było, że wśród marionetek nie ma tej, którą znają najbar-

dziej, a na imię jej… Barbie. Nie pomniejszyło to jednak zachwytu.  

– Dwie pierwsze laleczki kupiłam dwadzieścia lat temu w sklepie 

w Radzyniu Chełmińskim i tak to się zaczęło – dzieli się refleksją ich 

właścicielka. – Kolejne dwie dostałam od syna Wojciecha, inną od 

sąsiadki Aliny Chojnowskiej. Czas płynął, a ja zbierałam, zbiera-

łam… – Ciekawostką jest, że pani Teresa każdej lalce nadała imię. 

Kolekcjonerka przyznała, że pierwszy raz pokazała kolekcję i miała 

ogromną tremę jadąc    do Boguszewa. – Lalek byłoby więcej, ale 

kilka oddałam Rodzinie Katolickiej na kiermasz  w Grucie – uściśla 

mieszkanka Mełna. Oprócz barwnych pacynek pani Teresa zaprezen-

towała też kilka aniołków, których także sporo uzbierała. Warto chy-

ba napisać, że pani Kacprzyk  jest matką chrzestną Krzysztofa Ko-

sowskiego, znakomitego malarza pochodzącego z Gruty, gdzie nadal 

mieszkają jego rodzice.   

Przy okazji prezentacji marionetek w bibliotece spotkały się pa-

nie, które od początku października właśnie tu uczestniczyły w Spo-

tkaniu z pasjami (pisaliśmy o tym wielokrotnie). Krystyna Dąbrow-

ska, Krystyna Masny, Marta Storma, Jagoda Wasiuta i Elza Dobjasz 

oraz Renata Zgardowska (córka M. Stormy, prowadząca zajęcia) z 

ogromnym zapałem wykonują prace w technice dekupaż. I tak się im 

to spodobało, że chcą uczyć się dalej. 

W szkole sfotografowaliśmy uczniów klasy trzeciej, którzy do-

karmiali ptaki i – w ramach zajęć lekcyjnych – wykonywali anioły na 

śniegu. A wszystko pod opieką nauczycielki Aldony Szczapińskiej. 

Piękny, mroźny dzień zachęcił też do przyjazdu wójt Halinę Ko-

walkowską, która obejrzała wyjątkową galerię lalek, rozmawiała z T. 

Kacprzyk i inicjatorką wystawy Izabelą Ostrowską.  

            Tekst/foto: RAS    

DZIADKOWIE I ICH ŚWIĘTO 
24 stycznia na zaproszenie przedszkolaków do świetlicy w 

Mełnie przybyła prawie setka babć i dziadków! Dzięki pomocy 

rodziców maluchów i oczywiście personelu przedszkola na stołach 

znalazły się owoce, słodycze, herbata i kawa. Było kolorowo i uro-

czyście. Rangę piątkowego wydarzenia doceniła także wójt Halina 

Kowalkowska, która w finale spotkania powiedziała między inny-

mi:  

– Przede wszystkim zwracam się do dzieci, do naszych kocha-

nych przedszkolaków, które tak pięknie wystąpiły przed dziadkami. 

Rozlicz się sercem… 
 Nazywam się Oliwia Gawrział.  

 W marcu 2005 roku zachorowałam na 

wirusowe zapalenie mózgu, pnia mózgu, 

rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych 

i odśrodkowych. Po ośmiu latach nawrót 

choroby spowodował, że mam po raz ko-

lejny problemy z poruszaniem się. W tym 

roku dowiedziałam się, że leki, które kie-

dyś pomogły mi wstać z wózka – a które  i 

teraz mogłyby mi pomóc w leczeniu – nie są już refundowane przez 

NFZ na indywidualne leczenie. Ich koszt jest bardzo wysoki i sama 

na pewno nie zdołam zebrać tej sumy.  

 W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie 

1% podatku na leczenie i rehabilitację. 

W celu przekazania 1% z podatku w pozycji KRS należy wpisać 

numer KRS  0000225584  Caritas Diecezji Toruńskiej,  natomiast 

w pozycji Cel szczególny należy zaznaczyć  - dla Oliwii Gawrział. 

 

 

Konto do przekazywania darowizn  

28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 
         Dziękuję serdecznie za pomoc.  Oliwia  
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Drogie dzieci, w waszych wierszykach i piosenkach było dużo 

słońca, które akurat dziś tak pięknie świeci. Szanowni państwo – 

wójt zwróciła się do dziadków – niezmiernie się cieszę, że tak licz-

nie przybyliście na spotkanie    z waszymi wnuczkami i wnukami. 

Proszę przyjąć ode mnie najlepsze życzenia z okazji swojego     

święta. 

*** 

Niespełna godzinę wcześniej przed babciami i dziadkami 

(oczywiście obecni byli też niektórzy rodzice) stanęło prawie sie-

demdziesiąt przedszkolaków, wiekowo podzielonych na trzy grupy: 

pierwsza Zajączki, którymi opiekowała się i do występu przygoto-

wała Beata Chyła, pełniąca obowiązki dyrektora. Druga to Krasna-

le Ireny Zapalskiej, nauczycielki wychowania przedszkolnego i 

trzecia Zuchy Mirosławy Trześniewskiej (nauczycielka). 

Choreograficznie wszystko było dopięte jak należy. Dzieci, w 

większości w bojowych nastrojach, nie mogły się doczekać rozpo-

częcia występu. Naturalnie, największa trema towarzyszyła niektó-

rym Zajączkom, po pierwsze dlatego, że byli najmłodszymi spo-

śród przedszkolaków, po wtóre – przed tak dużym audytorium wy-

stępuje się z rzadka (niektórzy zapewne pierwszy raz).  

Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa, a w przedszko-

lu przedszkolaki składają życzenia wszystkim babciom i dziadkom. 

Zdrowia, pomyślności, uśmiechu na co dzień i dużo radości... 

Tak rozpoczęły Zajączki, a zaraz po nich Krasnale: Zebraliśmy 

się tutaj – my, wszystkie wnuczęta, aby dać dowód miłości swej 

dziś. Bo to wielkie święto, o którym pamięta każda Ola, Kasia, Da-

wid i Krzyś.  

Jednym i drugim maluchom wtórowały Zuchy: Z grzeczniut-

kim ukłonem, z uśmiechem radości, witamy serdecznie zebranych tu 

gości. Kochane babcie! Kochani dziadkowie! Przy dzisiejszym 

święcie życzymy wam zdrowia, szczęścia, dużo cierpliwości, dużo 

siły, pogody, uśmiechu i pieniędzy. 

Trzeba przyznać, że nauczycielki starannie dobrały teksty, które 

niejednokrotnie wywoływały uśmiech na twarzach gości, sprawia-

ły, że salę wypełniały oklaski. W tym miejscu wypada dodać, że 

nad stroną muzyczną (obsługa sprzętu) czuwała Wiesława Ochal.  

Wierszyków i piosenek było naprawdę dużo. Niejednej babci, 

niejednemu dziadkowi serce mocniej biło z radości, gdy wsłuchi-

wali się w deklamację wnuczki lub wnuka, gdy słuchali dowcipnej, 

mądrej pioseneczki. 

Wnuczki i wnukowie prosimy, abyście zapamiętali zdanie, 

które ktoś kiedyś wymyślił: „Dziadków mniej bolą nogi niż to, że 

ich nie odwiedzasz”.       
        Tekst/foto: RAS  

Niech nam żyje Babcia, Dziadek! 

W sobotnie przedpołudnie 25 stycznia w bibliotece w Okoninie 

obchodzono święto babci i dziadka. Pomimo mroźnej aury z zapro-

szenia skorzystało ponad dwadzieścia osób. 

Na gości czekał pięknie ustrojony i zastawiony stół  

(podziękowania dla pań S. Szymkiewicz, S. Miąsko, A. Czarnec-

kiej i J. Górskiej oraz pana P. Szynkowskiego). Dzieci przygotowa-

ły przedstawienie. Dodatkową atrakcją była prezentacja multime-

dialna z  pięknymi zdjęciami i piosenkami o dziadkach. Po wystę-

pie mali aktorzy rozdali gościom pamiątkowe ordery dla Super 

Babci i Super Dziadka.  

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni do udziału w rozgryw-

kach znanej gry telewizyjnej Familiada. Okazało się, że jej formuła 

jest dziadkom dobrze znana i wszyscy śpiewająco przeszli do fina-

łu, gdzie również zdobyli maksymalną ilość punktów.   

– Naszym zacnym gościom, a także szczególnym czytelnikom 

życzyliśmy zdrowia, szczęścia i uśmiechu w każdym dniu  – usły-

szeliśmy od Anny Fabrykiewicz. – Zadedykowaliśmy im też złotą 

myśl: Sta-rość nie jest po-wodem do zmar-twień, gdyż jest to     je-

dyny mo-ment, gdy jest się nap-rawdę mądrym”. 

          (r) 

Trzydzieści lat śpiewania 
Są chwile, dni w życiu człowieka, które pamięta się szczegól-

nie.  

Dla pani Ireny Dulki dzień 29 stycznia 2014 roku na pewno 

takim będzie. W Gminnym Centrum Kultury miała miejsce kame-

ralna, bardzo miła uroczystość pożegnania śpiewającej pani Ireny 

przez koleżanki i kolegów z zespołu Złoty Wiek, a także przez wójt 

Halinę Kowalkowską i Hannę Szumotalską, dyrektor GCK.  

– Doceniając lata pani śpiewania, czas poświecony zespołowi 
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wokalnemu, gratuluję pani talentu, głosu i wytrwałości. Z całego 

serca życzę zdrowia i wszelkiej radości na kolejne lata życia – po-

wiedziała miedzy innymi wójt i wręczyła chórzystce anioła. By nad 

nią czuwał.  

Z kolei Hanna Szumotalska, zanim obdarowała seniorkę łabę-

dziem wykonanym   przez Magdalenę Głowacką, zwróciła się do 

niej: – Pani Ireno, to dla mnie szczególny moment, że mogę po-

dziękować pani za lata śpiewania. Z największym szacunkiem     

odnoszę się do czasu, w którym występowała pani w chórze, póź-

niej w zespole Złoty Wiek. –Dyrektor życzyła seniorce, aby zawsze 

nosiła w sobie wszystkie muzyczne spotkania. Zaakcentowała rów-

nież, że drzwi w Gminnym Centrum Kultury zawsze są dla niej 

otwarte.   

… Był rok 1983, kiedy pani I. Dulka poszła na pierwsze spo-

tkanie przyszłych chórzystów. Pamięta, że odbyło się ono w urzę-

dzie gminy, a pierwszym prowadzącym   zespół był (nieżyjący już) 

organista Wacław Nowakowski. Debiut śpiewaków z Gruty         

miał miejsce w teatrze grudziądzkim. Seniorka pamięta, że zaśpie-

wali wtedy Jak długo w sercach naszych. 

– Rozśpiewana była moja rodzina, rodzice Wiktoria i Franci-

szek, a także dwie siostry Helena i Henryka – wspomina pani Irena 

urodzona w Grucie i do dziś mieszkająca w tej wsi. Na pytanie 

dlaczego rozstaje się ze Złotym Wiekiem odpowiedziała, że czas 

już po temu najwyższy, niedługo skończy 88 lat. 

Pani Ireno, w imieniu władz i wszystkich, którzy mieli okazję 

słuchać pani śpiewu dziękujemy za każdą piosenkę, za każdy wy-

stęp. Życzymy stu lat w jak najlepszym zdrowiu.  

Kończąc wypada podkreślić kulinarne zasługi Barbary Posłusz-

nej, siostrzenicy pani Ireny, która przygotowała poczęstunek.  

          Tekst/foto: RAS      

FERIE W NASZEJ GMINIE 

Dwutygodniowe ferie zimowe dzieci i młodzież powitały śnie-

giem, zawiejami i mrozem. Pożegnały niemal wiosenną aurą.  

Czas podsumować to, co działo się w Gminnym Centrum Kul-

tury, szkołach, świetlicach wiejskich i przedszkolu. Od razu uści-

ślijmy, że nie z każdego miejsca białych wakacji otrzymywaliśmy 

informacje na bieżąco (wyjątkiem była szkoła w Nicwałdzie,     

skąd nauczycielki przesyłały aktualne wiadomości).  

Gminne Centrum Kultury 
O tym, jak dzieci spędzały czas w tej placówce informowali-

śmy z dnia na dzień na stronie internetowej GCK. Zainteresowanie 

ze strony dzieci i rodziców było duże, notowaliśmy prawie dwie-

ście odwiedzin dziennie.  

Pracownicy GCK każdego dnia proponowali dzieciom zajęcia 

ruchowe i plastyczne.  

Poniedziałek, w części pierwszej, był dniem integracyjnym, 

później nastał czas rozmaitej zabawy.      

Wtorek – zgadywanki i rymowanki, ale też zabawy na śniegu 

w ogrodzie GCK.  

Środa – spotkanie z policjantami, młodszym aspirantem Toma-

szem Giemzą i sierżantem Maciejem Kosztownym, którzy mówili 

o bezpieczeństwie podczas zabawy na ślizgawkach i kuligu. Dzieci 

otrzymały od funkcjonariuszy kamizelki odblaskowe.    

Czwartek – świetnie spędzone dwie godziny z instruktorką 

muzyczno-wokalną Dorotą Berent i Sandrą Radomską, nauczyciel-

ką wychowania przedszkolnego z Grudziądza.  

 Piątek – na początek (jak każdego dnia) powitanie i chwila 

zabawy, następnie oglądanie zdjęć z wczorajszych zajęć (nie 

wszystkie dzieci mają w domu Internet). Podkreślmy, że organiza-

torzy serwowali posiłek (dzięki pomocy finansowej Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Rady Sołeckiej w Grucie). Tego 

dnia o bajkach w książkach i emitowanych w telewizji rozmawiał z 

dziećmi Stanisław Raginiak. 

Poniedziałek 10 lutego, spotkania z ar tystką malarką Klarą 

Stolp z Grudziądza,   która  przez półtorej godziny prezentowała 

swoje obrazy i opowiadała o nich. Oprócz dzieci   spotkali się z nią 

uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.    

W godzinach południowych K. Stolp była gościem dzieci i 

nastolatków w świetlicy w Pokrzywnie. Tu, podobnie jak w Grucie, 

opowiadała o malowaniu, tyle że najmłodszych. Przywiozła kilka 

obrazków 6-8-latków, które pobierają u niej lekcje. W sposób przy-

stępny mówiła o dziecięcej wyobraźni, wrażliwości, a także o tech-

nice, której uczy najmłodszych.   

 Wtorek. Malowanie, skakanie i pisanie. Nadmieńmy, że 

od 10 lutego pracownicy GCK działali na dwa fronty – w Grucie i 

Pokrzywnie. Niewielkimi siłami musieli organizować czas ferii 

dzieciom w obu miejscowościach. Instruktorzy zmieniali się, a 

wszystko po to, by uczestnicy białych wakacji jak najatrakcyjniej 

spędzili czas. Ten dzień     w GCK to tradycyjnie zajęcia plastyczne 

i ruchowe, taniec oraz wiele innych zabaw.  

Magdalena Głowacka uczyła dzieci tworzenia obrazków po-

przez układanie i przyklejanie ziaren rzepaku do papieru. Nato-

miast Monika Chyła prowadząca zajęcia w Pokrzywnie wpadła na 

ciekawy pomysł naklejania ręcznika papierowego na białe arkusze 

formatu A4       i kolorowanie wymyślonych form (od kwiatów, 

samolotów, czołgu po dom). Stanisław Raginiak natomiast zorgani-

zował m. in. konkurs na wierszyk.                  

Dzień ósmy – „O przyrodzie, fotografii i książce”. Pierwsze 

zajęcia prowadziła Małgorzata Domowicz, nauczycielka biologii. 

Opowiadała maluchom o tym, jak chronić przyrodę (o najróżniej-

szych formach). Prowadząca skupiła się na obszarze naszego woje-

wództwa i naszej gminy.  

Podczas prelekcji, w której wielokrotnie zadawała  dzieciom 

pytania, wyświetlane były slajdy. Później mali słuchacze kolorowa-

li rysunki zwierząt. Część druga zajęć związana była fotografią. Z 

dziećmi, z aparatem na szyi, rozmawiał Lesław Domowicz. W 

przystępny, adekwatny do wieku słuchaczy sposób opowiadał o 

aparacie fotograficznym i o tym, jak robi się zdjęcia. Dzieci w pre-

zencie otrzymały fotografie zwierząt z Doliny Osy (sarny, daniele i 

bociany).  

Dzień Dziewiąty, czwartek 13 lutego – urodziny, kotyliony, 

skojarzenia... Gdy   tylko dzieci przyszły do GCK dowiedziały się, 

że Marta Majchrzak ma piąte urodziny. Z tej okazji dyrektor H. 

Szumotalska wręczyła solenizantce upominek.  

Cóż  jeszcze działo się tego dnia? Pod okiem dyrektor dzieci 

uczyły się klejenia i składania kotylionów, a wszystko po    to, by 

w planowanym następnego dnia balu (finał białych wakacji) bawić 

się jak najlepiej. Czwartek to również spotkanie ze Stanisławem 

Raginiakiem, który mówił o tym, jak      ważne jest, by ładnie się 

wysławiać.  

Piątek, ostatni dzień ferii – bal i Shrek. Mimo że spotkali-

śmy się po raz ostatni, dzieci od początku do końca zajęć promie-
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niowały radością i uśmiechem. Powód pewnie   miał jedno źródło: 

pożegnalny dzień  był świetnie przygotowany. Zasługa to nie tylko 

dyrektor GCK i pracowników, ale także dzieci, które ochoczo ba-

wiły się we wszystko, co    im zaproponowano. Nie można zapomi-

nać również o rodzicach, którzy oryginalnie i wykwintnie ubrali 

swoje pociechy na bal. Jakby tego było mało do GCK przybył… 

Shrek! Kompletnie zaskoczone maluchy w pierwszej chwili zamar-

ły w bezruchu. Jednak literacka i filmowa postać bardzo szybko 

zjednała sobie sympatię i dzieci niemal rzuciły się na zielonego 

ogra. Po chwili tańczyły z nim, pozowały do zdjęć.  

Obecnością bajkowej postaci zaskoczona była nawet wójt Hali-

na Kowalkowska, która znalazła chwilę, by odwiedzić dzieci. 

Panie z sołectwa upiekły chruściki i inne smakołyki, a H. Szu-

motalska zafundowała soki i napój Bambino. To nie było wszystko, 

bowiem dzieci otrzymały jeszcze od szefowej GCK upominki 

(naklejki, długopisy i lizaki – te ostatnie również z okazji przypada-

jących     w tym dniu Walentynek). Souveniry te, to nagroda za to, 

że tak chętnie przychodziły na zajęcia.   

Był to zapewne niezapomniany dzień dla dziewczynek i chłop-

ców, którzy (tak mówili) przychodzili do GCK z ochotą.  Dwuty-

godniowe spotkania to niewątpliwie ważny czas dla dzieci, nawią-

zały się między nimi nowe sympatie. Miłe było to, że w wielu sytu-

acjach jedno pomagało drugiemu. Przyszły do GCK stremowane, 

trochę zagubione,  a odeszły uśmiechnięte, z iskrą w oku. Pewniej-

sze siebie.   

Pokrzywno 

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury działali na dwa fronty 

– w Grucie i Pokrzywnie. Niewielkimi siłami musieli organizować 

czas ferii dzieciom w obu miejscowościach. Instruktorzy zmieniali 

się, a wszystko po to, by uczestnicy białych wakacji jak najatrak-

cyjniej spędzali czas. Magdalena Głowacka i Monika Chyła zajmo-

wały czas dzieciom głównie zajęciami plastycznymi i różnymi 

zabawami, natomiast Stanisław  Raginiak zorganizował konkurs 

poetycki „O wieczne pióro” na wierszyk o zimie. Najciekawszy 

napisała Magdalena Saucha z trzeciej klasy SP w Nicwałdzie. In-

struktor prowadził też zajęcia związane z zasadami poprawnego 

mówienia, pisania i zachowania.  

„MEŁNO `2014 – DOROŚLI DZIECIOM” 

Od 3 do 14 lutego tradycyjnie już od 2004 r. sołectwo Mełno-

Cukrownia wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Gruta 

„Działajmy razem” z Mełna są organizatorami ferii zimowych dla 

dzieci i młodzieży.   

Zajęcia tegorocznych ferii odbywały się w godz. 10-18. Średnia 

frekwencja dziennie to 40 osób. Prowadziły je Angelika Płodzik i 

Natalia Szumotalska (drużynowa 21 DH „Źrenice”). Rozgrywki w 

tenisa stołowego, gry sprawnościowe, nauka tańca, zajęcia pla-

styczne (pojawił się duży talent w rysunku 14-letniego Patryka 

Honka), wszystko to cieszyło się sporym zainteresowaniem. Cieka-

wy był też Dzień Harcerski, podczas którego skauci zaprezentowali 

m.in. typowe swoje odznaki (mowa była o Krzyżu Harcerskim, 

Znaczku Zucha, Lilijce). W wyniku przeprowadzonych zajęć chęć 

przynależności do ZHP wyraziły dwie dziewczyny.    

 Co jeszcze działo się w świetlicy Mełnie? Wiesław        

Podsiadły, prezes Stowarzyszenia Działkowców „Rekreacja” z 

Mełna w sposób niezwykle ciekawy przeprowadził zajęcia z orto-

grafii (w formie zabawy). Dwa dni ferii to wyjazdy na pływalnię do        

Wąbrzeźna i na kręgle do Grudziądza. 

Należy podkreślić, że w ciągu 10 dni dzieci otrzymywały posi-

łek oraz napoje. Dwie panie z obsługi kuchni Ewelina Waleryn z 

Annowa i Grażyna Jasiak z Mełna urozmaicały codzienne menu 

naleśnikami z najróżniejszym nadzieniem, rogalami i chruścikami. 

Sołtys Mełna-Cukrowni serdecznie dziękuje paniom opiekun-

kom oraz obsłudze kuchni. Podziękowania kieruję także pod adre-

sem wójt Haliny Kowalkowskiej za wsparcie    w kwestiach kadro-

wych i organizacyjnych białych wakacji (dotyczy szkół, GCK, 

świetlic wiejskich). H. Zalewski wdzięczny jest również Monice 

Wróbel z GOPS-u i Pawłowi Tomaszewskiemu, informatykowi 

Urzędu Gminy za druk dyplomów i instalowanie   urządzeń elek-

tronicznych.  

– Duża frekwencja świadczy o tym, że kiedy dzieciom i mło-

dzieży zaproponuje się ciekawe zajęcia, to można liczyć na ich 

obecność – powiedział na koniec H. Zalewski. 

Okonin 
Ferie, ferie i po feriach! Bez wątpienia będzie co wspominać po 

powrocie do szkoły.  

Podczas białych wakacji organizowane były zajęcia dla dzieci i 

młodzieży. Anna Fabrykiewicz pozyskała pieniądze z projektu 

funduszu profilaktycznego. Przedsięwzięcie współfinansowały 

Biblioteka Gminna w Grucie i Sołectwo Okonin, którym serdecznie 

dziękuje. Zorganizowaliśmy spotkania z terapeutą Barbarą Małgo-

rzewicz oraz policjantami, którzy przywieźli ze sobą psa patrolo-

wego. Kolejna frajda najmłodszych uczestników to wycieczka do 

muzeum w Grudziądzu na lekcję „Rycerski obóz”. W czasie półto-

ragodzinnej prelekcji usłyszeli wiele ciekawostek o rycerzach i 

życiu średniowiecznym. Dla chłopców sporym przeżyciem było 

przymierzanie strojów i zbroi rycerskich, a dla dziewcząt sukien i 

nakryć głowy. Robiono sobie zdjęcia.   

Kolejną atrakcją ferii, która przyciągnęła wielu chętnych, czę-

sto z rodzicami, były obrazki okolicznościowe robione technika 

dekupażu. Okazało się to strzałem w dziesiątkę – zrobiliśmy łącz-

nie prawie 100 obrazków! Wszyscy byli zachwyceni sposobem 

wykonania i efektami. 

Dzieci brały udział w konkursie plastycznym „Nie piję – zdro-

wo żyję”. Wykonały blisko 20 prac i otrzymały nagrody. Robiliśmy 

także kolorowe szaszłyki z owoców, graliśmy w różne gry w bi-

bliotece i na pobliskim boisku. Dzieci codziennie miały zapewnio-

ny posiłek. 

Jak widać czas w bibliotece w Okoninie był dobrze zagospoda-

rowany. Codziennie w zajęciach brało udział ponad 20 osób, nie 

licząc mam.  

Serdecznie dziękuję osobom, które pomagały w realizacji zajęć: 

J. Niewadzi, S. Szymkiewicz, M. Fedrau. Natomiast A. Kręcisz i 

M. Kurnik za pomoc w czasie wycieczki, a W. Zgardowskiemu za 

pomoc związaną z profesją stolarską.    

           AFA 

Zespół Szkół  
Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki i dobrej zabawy.   

W tym roku w Zespole Szkół w Grucie przebiegały one pod nazwą 

„ Odżywiaj się zdrowo”. Dzięki pozyskanym środkom każdego 



 

Głos Gruty 

-7- 

dnia podczas zajęć dzieci mogły częstować się owocami, sokami, 

jogurtami. Na jednych z zajęć na wesoło przyswajały wiedzę o 

zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. Samodzielnie przygo-

towały i degustowały kolorowe, zdrowe kanapki. 

Inne zajęcia to spotkanie z policjantem i pogadanka na temat 

„bezpiecznego internetu”, a także zajęcia sportowe, integracyjne, 

wyjścia w teren, wyjazdy do kina i muzeum. Te pięć dni spędzo-

nych razem to bogaty wachlarz różnych atrakcji i ciekawie spędzo-

nego czasu. 

G.Wojtaś 

NICWAŁD 
Myśliwi i uczniowie 

W Nicwałdzie grupa uczniów biorąca udział w feriach we wto-

rek 4 lutego przygotowywała się do spotkania z leśniczym Andrze-

jem Zielaskowskim. Tego dnia  zbierano karmę dla zwierząt, robio-

no karmniki, a wszystko po to, by następnego dnia udać  się w ple-

ner, zawiesić domki dla ptaszków, rozłożyć karmę dla zwierząt. W 

środę, gdy dzieci i opiekunowie wrócili z plenerowej wyprawy 

sołectwo wsi, z radnym Kazimierzem Suszkiem na czele, oraz nau-

czyciele zorganizowali ognisko. 

Wszystko odbyło się w ramach projektu „Ożywić pola”, który 

pilotuje Koło Łowieckie „Sokół" z Grudziądza i Szkoła Podstawo-

wa w Nicwałdzie.             (r) 

Frajda na lodowisku 
Kolejny dzień ferii dla uczniów z Nicwałdu i Plemiąt to wspól-

ny wyjazd autokarem na lodowisko do Grudziądza. Grupa liczyła 

23 osoby. Dzieci pod opieką pani Doroty Kruszczyńskiej i pani 

Aleksandry Materki doskonaliły swoje umiejętności jazdy na łyż-

wach. Uczniowie dobrze radzą sobie na tafli lodowej i chętnie ko-

rzystają z takiej formy spędzania wolnego czasu. Wycieczka miała 

na celu poprawić ich koordynację ruchową oraz wpłynąć  na odpor-

ność poprzez ruch na świeżym powietrzu. Po godzinie jazdy na 

łyżwach        wszyscy udali się na posiłek. Zmęczeni, ale uśmiech-

nięci i zadowoleni  wrócili do domów.  

          Tekst/foto: Anna Barczak 

Pokaz mody, kino… 
 13 lutego to kilka godzin znakomitej zabawy, którą zapewnili 

dzieciom sołtys Kazimierz Suszek, Rada Sołecka i bibliotekarka 

Mariola Miąsko. Ten czas zdominowały tańce, gry, zabawy i kon-

kursy z nagrodami. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się 

„Gazetowy pokaz mody”, stroje wykonane zostały z papieru praso-

wego i kolorowego. Dużo zabawy i śmiechu było podczas karmie-

nia jogurtem mam przez dzieci, które miały  zawiązane oczy.  

Jedno z dzieci obchodziło w tym  dniu urodziny, nie zabrakło 

więc tradycyjnego Sto lat. Później sołtys rozpalił ognisko, przy 

którym dzieci piekły kiełbaski.  

W imprezie uczestniczyło 40 osób. Wspólnie spędzony czas 

upłynął miło. W imieniu organizatorów i dzieci dziękujemy dyrek-

tor Aleksandrze Materce za udostępnienie sali. Mali czytelnicy 

biblioteki i M .Miąsko dziękują Gabrieli Wojtaś za zorganizowanie 

wyjazdu do kina „Helios” i muzeum  w Grudziądzu. 

Drodzy uczestnicy ferii w Nicwałdzie, dziękujemy, że byliście, 

także za cierpliwość i fajną atmosferę. Było super!  

                                                      Iwona Brzóskowska 

Plemięta 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach aktywnie i 

pożytecznie spędzili tegoroczne zimowe ferie. Zaraz po zakończe-

niu I semestru w sobotę 1 lutego odbyła się zabawa karnawałowa. 

W pierwszy wtorek ferii uczniowie pojechali do Grudziądza do 

kina na film „Kraina lodu”.  Kolejne dwa dni dzieci spędziły na 

lodowisku obok grudziądzkiej Alfy. W środę uczniowie klas młod-

szych, jako początkujący, uczyli się jazdy na łyżwach pod czujnym 

okiem instruktora. W czwartek natomiast na lodzie doskonalili 

swoje umiejętności starsi uczniowie. W następnym dniu dzieci 

uczestniczyły w zajęciach sportowych i malarskich. We wtorek 

drugiego tygodnia dzieci ze Szkolnego Koła Caritas brały udział w 

obchodach Światowego Dnia Chorego w kościele w Okoninie. 

Podczas wszystkich spotkań było wiele zabawy i radości. Organi-

zatorzy dbali też o to, aby uczestnicy wakacji mogli się posilić.      

Wszystkie zajęcia przygotowywali i prowadzili nauczyciele 

pod kierunkiem dyrektor Barbary Dryszczyk.  

Słup 
Biwak harcerski 

 W dniach 12-13.02 odbył się w Szkole Podstawowej w 

Słupie biwak drużyny harcerskiej ,,Zdobywcy”, którego organiza-

torem była Agnieszka Wojtakowska. Tematem przewodnim spo-

tkania był ,,Zdrowy styl życia”. Harcerze i zuchy obejrzeli film pt. 

,,Żyj świadomie”, na podstawie którego tworzyli plakaty promują-

ce zdrowy styl życia. Podczas biwaku omówiono także wpływ sub-

stancji szkodliwych (nikotyna, alkohol, barwniki, konserwanty) na 

życie i zdrowie człowieka. 

Nie obyło się bez świeczkowiska, podczas którego wszyscy 

świetnie się bawili. Dużo radości sprawiło wspólne przygotowywa-

nie posiłków, a szczególnie lubianych przez wszystkich gofrów. 

Dziękujemy za pomoc podczas biwaku rodzicom: Sylwii Sam-

borskiej i Ewelinie Szymaniak. 

 Dnia 13 lutego ,,Zdobywcy” udali się wraz z pozostałymi 

uczniami szkoły na lodowisko w Grudziądzu. Po dwóch godzinach 

nauki, zabawy i upadków wszyscy udali się  na ciepły posiłek. Ce-

lem wyjazdu na lodowisko było propagowanie sportów zimowych 

– łyżwiarstwo, kształtowanie i podnoszenie odporności organizmu 

poprzez zajęcia na   świeżym powietrzu. Podczas wyjazdu nad 

bezpieczeństwem dzieci czuwały panie:  Agnieszka Wojtakowska, 

Katarzyna Sprawska, Monika Pluta, Daria Owczarek i Sylwia Sam-

borska. 

Zabawa w Megahoplandzie 
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Na zakończenie ferii 14 lutego uczniowie klas 0-III udali się do 

Megahoplandu w Grudziądzu. Dzieci miały do dyspozycji m.in. 

trampolinę, dmuchaną zjeżdżalnię, basen     z kulkami oraz pod-

wieszane tunele. Wszystkim bardzo podobała się zabawa. Po sza-

leństwach dzieci odpoczywały i zajadały smakołyki, które przy-

wiozły ze sobą. Celem wycieczki było zachęcanie dzieci do podej-

mowania zabaw związanych z ruchem oraz bezpieczne i ostrożne 

zachowanie się podczas zabawy. 

Opiekunowie: Agnieszka Wojtkowska, Elżbieta Zakierska, 

Sylwia Samborska i Daria Owczarek. 

Boguszewo 

Zajęcia dla uczestników białych wakacji odbywały się w dru-

gim tygodniu ferii. Chętnych nie brakowało.  

W ramach przyjętego programu zorganizowano dwa wyjazdy, 

pierwszy na basen, drugi do kina. Dodatkowo czas wypełniono 

realizacją programu profilaktycznego  „Nie pal przy mnie” współ-

realizowanego ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grudzią-

dzu.  

Przeprowadzono także warsztaty zdobienia przedmiotów tech-

niką decoupage.  

Swoje smakowo-konsumpcyjne atrakcje miały zajęcia kulinar-

ne, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały przysmaki z 

różnych stron świata.  

Mimo ostrej „konkurencji” ze strony sołectwa Mełno-

Cukrownia, które także organizowało ferie udało się nam zgroma-

dzić sporą grupę dzieci, i to nie tylko uczniów  naszej szkoły.  

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy w 

ramach wolontariatu zajęli się organizacją zajęć  dla dzieci. Po-

dziękowania kieruję także pod adresem wójt Haliny Kowalkow-

skiej, jesteśmy jej wdzięczni za sfinansowanie naszych feryjnych 

przedsięwzięć.      Tekst: HaPe. Foto: M. Jaworska

   

Przedszkolaki i trznadel 

W czasie ferii zimowych 12 lutego do Przedszkola Samorządo-

wego w Mełnie zawitali  zaprzyjaźnieni myśliwi z Koła Łowiec-

kiego „Sokół", Edmund i Wiesław Andrzejewscy oraz Sławomir 

Chyła, którzy w tym dniu dokarmiali zwierzęta i ptaki owocami z 

naszej jesiennej zbiórki.  

W czasie prawie dwugodzinnego spotkania miała miejsce poga-

danka na temat pięknego ptaszka trznadla. Miło nam, że do grona 

naszych przyjaciół związanych z akcją „Ożywić Pola" dołączyli 

mieszkańcy Gruty Maria i Czesław Kaczmarek,  

którzy wykonali karmnik i sprezentowali przedszkolu. Mamy na-

dzieję, że maleńkie ptaki polubią kolejną naszą „stołówkę” na pla-

cu przedszkolnym. Dzieci bardzo ucieszyły się z nowej budki, bo 

chociaż zima ostatnio zdecydowanie odpuściła, to jednak do kalen-

darzowej wiosny jeszcze prawie miesiąc.  

Jesteśmy wdzięczni państwu Kaczmarkom i oczywiście zaprzy-

jaźnionych z nami leśnikom.  

Okres ferii w naszym przedszkolu to – oprócz tego szczególne-

go spotkania – godziny wypełnione zajęciami wychowawczo-

opiekuńczymi oraz artystycznymi. 

      Beata Chyła, p.o. dyrektora placówki,  

            koordynator akcji „Ożywić Pola”.  

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego           

w Grucie serdecznie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjal-

nych z terenu gminy Gruta na debatę oksfordzką organizowaną w 

ramach akcji WOLNOŚĆ: czujesz to?, podczas której młodzi 

ludzie dyskutować będą o różnych aspektach wolności 2 kwietnia 

2014 r. godzina 17.00. Miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w 

Grucie  

 „Wolność, czujesz to?” to akcja realizowana wspólnie 

przez wydawnictwo Zysk i S-ka, Fundację Forum Obywatel-

skiego Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Infor-

macyjnego. 
 50 bibliotek publicznych z Polski, w tym biblioteka w Grucie, 

które biorą udział w akcji otrzymały bezpłatnie po 1 egzemplarzu 

książki prof. Leszka Balcerowicza „Odkrywając wolność. 

Przeciw zniewoleniu umysłów.”  

 Dodatkowo każda biblioteka uczestnicząca w akcji otrzyma 

rabat w wysokości 50% na wszystkie publikacje znajdujące się w 

ofercie wydawnictwa Zysk i S-ka.  

 Celem akcji jest:  a) pokazać młodym osobom przychodzącym 

do biblioteki, że wolność ma wiele perspektyw, b) przeprowadzić 

ciekawą debatę, angażującą młodych ludzi w ważne sprawy lokal-

ne,  c) mieć szansę na zorganizowanie w bibliotece spotkania z 

prof. Leszkiem Balcerowiczem. 

INFORMACJA  

 

 Wójt Gminy Gruta informuje, że z dniem 11.02.2014 zosta-

ła powołana grupa opiekunek środowiskowych ze specjalistycz-

nym przygotowaniem  do świadczenia usług opiekuńczych dla 

pacjentów onkologicznych i przewlekle chorych oraz ich ro-

dzin. Usługi te będą świadczone bezpłatnie.  

 Wszystkich zainteresowanych takim wsparciem  prosimy o 

kontakt telefoniczny z koordynatorem grupy na nr:  

692165889. 
 Ponadto informuję, że pacjenci opuszający szpital po lecze-

niu operacyjnym, onkologicznym lub innego rodzaju zabiegach 

mogą zgłaszać się  do Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  w Grucie celem umówienia wizyt domo-

wych pielęgniarki środowiskowej, która udzieli pomocy w dal-

szej pielęgnacji pacjenta. 

               Wójt Gminy Gruta  

mgr Halina Kowalkowska  


