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XIII Sesja 
 

Na XIII sesji pani Magdalena Kołodziej, 

zachowując mandat radnego, złożyła rezygnację 

z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Gminy 

Gruta. Radni przyjęli rezygnację dziękując za 

dotychczasową współpracę. Podziękowania na ręce 

przewodniczącej złożyła również wójt Halina 

Kowalkowska. 

Radni zgłosili dwie kandydatury na stanowisko 

Przewodniczącego Rady Gmina Gruta: panią 

Renatę Templin i pana Piotra Szynkowskiego. 

Wybory jednym głosem przewagi wygrała pani 

Renata Templin (głosowało 15 radnych). 

Wiceprzewodniczący po przyjęciu przez radnych 

protokołu komisji skrutacyjnej złożył w imieniu 

radnych gratulacje pani Renacie Templin. 
 

 
Pani Magdalena Kołodziej podziękowała radnym 

za współpracę oraz życzyła następczyni sukcesów. 

Gratulacje nowo wybranej przewodniczącej złożyła 

również pani Halina Kowalkowska, wójt gminy. Pani 

Renata Templin podziękowała radnym za powierzenie 

jej funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Gruta. 

Na XIII sesję zaproszenie przyjęli: pan podinsp. 

Mirosław Elszkowski – komendant Miejskiej Policji 

w Grudziądzu oraz st. bryg. mgr inż. Leszek Głowacki 

- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 

w Grudziądzu. Pani przewodnicząca Magdalena 

Kołodziej poprosiła zaproszonych gości 

o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy za rok 2011.  

Komendanci podziękowali radnym i wójt za 

zaproszenie na sesję oraz za wsparcie finansowe 

w 2011r., którego gmina udzieliła straży i policji. 

Jednocześnie stwierdzili fakt wzrostu świadomości 

społecznej mieszkańców gminy, zaakcentowali, 

że jednostki mundurowe pełnią służbę, której celem 

jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i tym, 

którzy o tym sami nie myślą. Pan podinsp. Mirosław 

Elszkowski dokładną analizę omawiającą poziom 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy przedstawił 

w formie pisemnej pn.: Sprawozdanie o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu 

oraz skuteczności działania Policji w 2011 roku. 

St. bryg. mgr inż. Leszek Głowacki podkreślił fakt 

ścisłej współpracy jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu gminy Gruta z Państwową Strażą 

Pożarną w Grudziądzu. Jednostka OSP w Grucie 

należy do krajowego systemu ratownictwa, pozwala to 

na szybką reakcję w przypadku zgłoszenia wypadku 

drogowego lub pożaru i udział tej jednostki 

w zdarzeniach mających również miejsce poza 

obrębem gminy. Komendant podkreślił ważny dla 

mieszkańców wsi fakt posiadania kilku jednostek OSP 

oraz rozwój młodzieżowych drużyn OSP. Pan Leszek 

Głowacki w kilku słowach wspomniał postać 

społecznika, strażaka pana Henryka Klucznika, który 

zmarł w tym roku. 

Pani wójt Halina Kowalkowska złożyła gratulacje 

st. bryg. mgr inż. Leszkowi Głowackiemu, 

pochodzącemu z naszej gminy, który w dniu 

27.02.2012 r. został Komendantem Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.  
Na XIII sesji podjęto następujące uchwały: 

1. XIII/85/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Gruta 

2. XIII/86/12 w sprawie wyboru przewodniczącego 

Rady Gminy Gruta 

3. XIII/87/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy Gruta na 2012 rok 

4. XIII/88/12 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej 

w miejscowości Gruta oznaczonej jako działki: 

nr 23/27 o pow. 6,8545 ha nr 23/21 o pow. 0,0376 

ha, nr 23/22 o pow. 0,3771 ha, nr 30/6 o pow. 

0,0649 ha, nr 30/8 o pow. 0,0820 ha, nr 23/28 ha 

o pow. 6,4841 ha, nr 23/20 o pow. 0,1473 ha, 

nr 23/24 o pow. 0,1165 ha i nr 23/25 o pow. 

0,1773 ha zapisanej w KW nr TO1U/00035844/3. 

Tekst: CC 
 

Opieka nad dziećmi 
 

W związku z opracowywaniem planu opieki nad 

dziećmi w gminie Gruta (wiek 0 – 5 lat), czekamy na 

zgłoszenia od zainteresowanych rodziców. 

Planujemy objęcie opieką dzieci w wieku od 0 – 4 

w placówce przy SP w Nicwałdzie, oraz 3 – 5-latków 

w placówce przy SP w Boguszewie. 

Czekamy do 10 kwietnia br. na kontakt osobisty 

w sekretariacie UG lub tel. nr 56 4683188.  

Zgłoszenia będą oceną potrzeb mieszkańców 

gminy Gruta w zakresie opieki nad dziećmi. Uprasza 

się o aktywny udział w opracowaniu planu.   



Sprawy społeczne 
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Z żałobnej karty 
 

Pożegnaliśmy Henryka Klucznika 

(1941 – 2012) 
 

        „Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.  

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to 

dalej my, a nasze ciała  

to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” 
                                                        Albert Einstein 

 

Świętej pamięci Henryk 

Klucznik (ur. w Bursztynowie 

10.03.1941 r.) służbę społeczną 

w szeregach Ochotniczej Straży 

Pożarnej rozpoczął w 1958 r. 

wstępując do Zakładowej OSP 

przy Zootechnicznym 

Zakładzie Doświadczalnym 

w Mełnie. W 1961 r. podjął 

naukę w Szkole Podoficerów 

Pożarnictwa w Krakowie 

(Nowa Huta), specjalność 

kierowca-mechanik. Dwa lata 

później zaczął pracować 

w Powiatowej Komendzie 

Straży Pożarnej w Grudziądzu, jednocześnie należąc do OSP. Pełnił 

funkcję zastępcy naczelnika. Jako najlepszemu fachowcowi 

w jednostce powierzono mu sprawy szkoleniowe i prewencyjne. 

H. Klucznik i podlegli mu strażacy zawsze otrzymywali wysokie 

noty w czasie przeprowadzanych w zakładzie kontroli. 

Za osiągnięcia zawodowe H. Klucznik odznaczony został 

Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla 

Pożarnictwa.  

Kiedy stan zdrowia nie pozwolił mu na wykonywanie 

obowiązków strażaka, w 1971 r. podjął pracę w Zakładzie Rolnym 

Wielkie Lniska, gdzie dalej społecznie działał na niwie ochrony 

przeciwpożarowej. Jako ogniomistrzowi w stanie spoczynku 

powierzono H. Klucznikowi funkcję naczelnika miejscowej OSP. 

Pod jego komendą jednostka osiągała bardzo wysoki stopień 

wyszkolenia. 

W 1981 r. H. Klucznik przeszedł do pracy w Zakładzie 

Rolnym Salno, gdzie dzięki jego zaangażowaniu powstała remiza 

strażacka. Kilka lat później, w roku 1989 został mianowany 

komendantem gminnym OSP w Grucie, którą to funkcje pełnił do 

chwili śmierci.  

Za swą postawę i zachowanie godne zawodowego strażaka 

poproszony został do pełnienia obowiązku komendanta placu na 

zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym 

i powiatowym.  

H. Klucznik aktywnie uczestniczył w pracach jednostek OSP 

na terenie gminy. Szczególną wagę przywiązywał do współpracy 

z młodzieżą. Każdego roku organizował Turniej Wiedzy Pożarniczej 

na szczeblu szkół i gminnym, przyczyniając się do szerzenia wiedzy 

na tematy ochrony przeciwpożarowej. 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu druha Klucznika pozyskany 

został sprzęt w postaci samochodu gaśniczego i jednostka z Gruty 

mogła zostać włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-

gaśniczego.  

Warto też pamiętać, że ś.p. H. Klucznik aktywnie uczestniczył 

w pracach Komisji Samorządowej Ładu i Porządku, dbając 

szczególnie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.  

Swoim patriotyzmem, szlachetną postawą i zaangażowaniem 

społecznym druh H. Klucznik zasłużył sobie na szczególne miejsce 

w naszej pamięci.  

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyło wielu 

mieszkańców naszej gminy. 

Halina Kowalkowska, wójt gminy, powiedziała nad trumną 

m.in.:   

– Czcigodny księże, pogrążona w żałobie rodzino, drodzy 

druhowie, przyjaciele zmarłego Henryka, uczestnicy żałobnej 

uroczystości. Żegnamy naszego drogiego druha, komendanta 

Henryka Klucznika. Żegnamy człowieka, który przez swoją 

społeczną pracę i chęć niesienia pomocy innym zasłużył się 

mieszkańcom gminy Gruta. Odszedł człowiek dobry, szczery 

i życzliwy. Zawsze bezinteresowny i chętny do pracy poświęcał się 

swojej działalności bez granic. (…) Człowiek jest tyle wart, ile jest 

w stanie dać drugiemu. Świętej pamięci druh Henryk był wiele wart. 

Dla wielu ludzi stanowił wzór pracowitości, dobroci i życzliwości. 

Był człowiekiem, który zyskał sobie duży szacunek mieszkańców 

naszej gminy. Dziękujemy ci dzisiaj drogi druhu strażaku za to, 

że byłeś z nami. Dobrzy ludzie nie odchodzą nigdy na zawsze. 

Pozostaniesz w naszej pamięci pogodny, życzliwy i bezgranicznie 

oddany służbie strażackiej. Dziękujemy Bogu za to, że byłeś z nami, 

że służyłeś pomocą i radą. Drogi Henryku, zawsze stawiałeś 

wszystkich na baczność, każdy słuchał twoich komend. Dzisiaj my 

stoimy przed tobą bez komendy i chylimy czoła. Święty Florian 

zyskał w swoich niebieskich szeregach wspaniałego komendanta 

i przyjaciela. Prosimy oręduj wraz z Nim za nami w niebie. 

Spoczywaj w pokoju.            Tekst: wil 

 

UWAGA! Zmiana siedziby GOPS 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie zmienił siedzibę, 

obecnie znajduje się w budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Grucie – pomieszczenie po świetlicy opiekuńczo - 

wychowawczej 

Nr tel.: 56 4658734, 56 4683121 wew. 107 
 

 

Podziękowanie dla sponsorów i uczestników 

zabawy karnawałowej 
 

Dziękujemy sponsorom za wsparcie rzeczowe zabawy 

karnawałowej w dniu 04.02.2012 r. Dziękujemy uczestnikom za 

udział w zabawie i finansową pomoc szkole przez zakup 

przygotowanych fantów. Całkowity uzyskany dochód z zabawy 

został przekazany dyrekcji szkoły na zakup sprzętu nagłaśniającego 

i doposażenie placu zabaw. 

Sponsorzy zabawy: Aniela i Jan Neumann, Barbara i Robert 

Gołębiowscy, Sylwia i Stanisław Faust, Anna Osuch, Zakład 

Fryzjerski, Justyna i Krzysztof Ścibor. Rodzice którzy czynnie 

uczestniczyli w zorganizowaniu zabawy: Honorata Gajewska, 

Wiesława Wesołowska, Beata Czmoch, Małgorzata Motylewska, 

Renata Kurkus, Ryszard Osuch, Ryszard Wietrzycki, Kamila Osuch, 

Beata Urban, Kamila Pyszora, Mirosława Klembowska, Kamila 

Nasieniewska, Ela Grabowska, Agnieszka Krajewska, Ilona Rząca, 

Małgorzata Antczak, Zofia Barszczewska, Sabina Kamińska, Iwona 

Waszewska, Elwira Neumann, Katarzyna Kufel, Alicja 

Nasieniewska. 

Dziękujemy wójt Halinie Kowalkowskiej oraz Zarządowi OSP 

w Grucie za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej zabawy 

karnawałowej. 

Rada Rodziców, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu 

Szkół w Grucie składa serdeczne podziękowanie 
Tekst: Renata Templin  

 

 
 

KOMUNIKAT: Pan Rafał - mieszkaniec naszej gminy - znalazł 

w okolicy dworca kolejowego w Mełnie dwa szczeniaki (suczki) 

porzucone przez bezdusznego właściciela. Pan Rafał zaopiekował się 

nimi czasowo, gdyż posiada już własne psy. Wykorzystujemy nasze 

gminne media aby znaleźć stałych opiekunów dla rozkosznych 

szczeniaków, które za okazane im dobre serce, odwzajemnią opiekunom 

uczuciem miłości i przywiązania. Kontakt do Pana Rafała: 667968035 
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Otwarcie świetlicy wiejskiej w Salnie 
 

Gwarnie i uroczyście było 21 lutego b.r. w Salnie, gdzie 

otwarto nową świetlicę wiejską.  Imprezę z tej okazji tłumnie 

zaszczycili nie tylko mieszkańcy wsi, dla których był to długo 

wyczekiwany moment realizacji ich marzeń, ale także liczni goście. 
 

 
 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali goście honorowi 

w osobach Pani Wójt Haliny Kowalkowskiej i Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Bartosza 

Szymańskiego oraz sołtysa Salna Zygmunta Gospodarowicza.  

W uroczystości wzięli także udział radni i sołtysi gminy Gruta, 

a także dwoje radnych powiatu – Krystyna Pless i Grzegorz 

Masiota. Spoza gminy natomiast przybyła z-ca wójta gminy 

Rogoźno – Anna Pulkowska w towarzystwie Jana Tesmera – 

wójta gminy Grudziądz.   
 

 
 

Po ceremonii poświęcenia świetlicy i części oficjalnej, na którą 

złożyły się okolicznościowe przemówienia gospodarzy i gości oraz 

gorące podziękowania i gratulacje, nastąpiła część artystyczna 

w wykonaniu wychowanków Gminnego Centrum Kultury w Grucie. 

W programie wystąpiła członkini Żeńskiej Grupy Teatralnej 

„Maska” Aleksandra Szlitkus brawurowo wykonując „Ptasie radio” 

Juliana Tuwima. Następnie zespół „PÓŁnaPÓŁ” pod kierunkiem 

Krzysztofa Janikowskiego zaprezentował część swojego nowego 

repertuaru wokalno-muzycznego. W atmosferze radości 

kontynuowano uroczystość racząc się przygotowanymi 

smakowitościami, rozmawiając i dzieląc się refleksjami na temat 

roli, jaką powinna spełniać w środowisku lokalnym ta piękna 

świetlica.  
 

Należy nadmienić, że otwarcie świetlicy wiejskiej w Salnie to 

kolejny etap realizacji gminnego programu odnowy wsi.  

Mieszkańcy Salna mają wiele ciekawych pomysłów na działalność 

świetlicy. Oczekiwania społeczne są duże. Dzieci i młodzież liczą na 

atrakcyjną ofertę. Dorośli także chcieliby coś dla siebie. Zuchy, 

harcerki i harcerze mają nadzieję znaleźć tu kąt na zbiórki i zajęcia. 

Gminne Centrum Kultury w ramach swych możliwości wspierać 

będzie działalność świetlicy.  Władze gminy na pewno nie odmówią 

pomocy. Jednak najważniejsza w tym wypadku jest oddolna 

inicjatywa społeczności lokalnej Salna,  kreatywność i chęć 

działania dla dobra wspólnego oraz konsekwencja w realizowaniu 

marzeń.               

Tekst: E.F. 

 

Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP 
 

Rozpoczynamy prezentacje 

Stowarzyszeń działających na 

terenie naszej gminy. Dziś 

rozmawiamy z Wiesławą 

Wesołowską ze Słupa. 

– Prowadzone przez panią 

Stowarzyszenie zostało 

zarejestrowane w sądzie 25 

października 2011 roku, zatem 

działacie od kilku miesięcy. Czy 

już udało się coś zrobić na rzecz 

wsi, gminy? 

– Cieszę się bardzo, 

że wspólnie z innymi osobami 

oraz przy dobrej współpracy 

z Agnieszką Wesołowską, sołtysem Słupa, udało się utworzyć 

obecne Stowarzyszenie. Korzystając z okazji chcę również 

zaznaczyć, że generalnie dobrze mi się współpracuje ze wszystkimi 

mieszkańcami Słupa. Początki nie były łatwe, ale udało się. Fakt ten 

jeszcze bardziej motywuje mnie do działania. Tak jak wiele innych 

podobnych jednostek, przede wszystkim staramy się pozyskać 

pieniądze na naszą działalność – akcentuje prezes W. Wesołowska. 

– W Warszawie, w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 

jest już nasz pierwszy projekt „Z tańcem w historię”. By do niego 

przystąpić musieliśmy wpierw uzbierać kilkaset złotych. Daliśmy 

radę. Drugi projekt chcemy złożyć w Urzędzie Gminy Gruta, 

dotyczy on Nocy Świętojańskiej. Cieszy nas, że wójt Halinie 

Kowalkowskiej wstępnie spodobał się nasz pomysł sobótki. 

Kolejnym przedsięwzięciem będzie pozyskanie funduszy na 

zwiedzanie opery bydgoskiej przez młodzież i dzieci naszej wsi.     

Od pani prezes dowiedzieliśmy się też, że członkowie 

Stowarzyszenia spotykają się raz w miesiącu w szkole w Słupie. 

Obecnie Stowarzyszenie liczy dwadzieścia dwie osoby, w tym 

pięciu mężczyzn, są też dwie honorowe członkinie. Za naszym 

pośrednictwem W. Wesołowska dziękuje informatykowi urzędu 

Pawłowi Tomaszewskiemu, który usprawnił pozyskany przez 

Stowarzyszenie komputer.   

Pani prezes patrzy w przyszłość optymistycznie. Otoczona (co 

niejednokrotnie podkreśliła podczas rozmowy) i wspomagana 

ludźmi ze Słupa wierzy, że prowadzone przez nią Stowarzyszenie 

zrobi wiele dobrego nie tylko dla swojej wsi, ale także dla gminy. 

Warto podkreślić, że podczas niedawnej Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy panie ze Słupa zafundowały uczestnikom 

znakomite ciasto.  

– Jestem wstępnie już po spotkaniu z Dorotą Leśniewską ze 

Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta «Działajmy razem», co do 

wspólnego zorganizowania Dnia Kobiet – kończy prezes. Zapytana 

o hobby odpowiedziała: – Przede wszystkim psychologia i muzyka, 

od poważnej po rozrywkową.                 

Tekst/Foto: RAS 
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Pełne wrażeo były zimowe ferie dla naszych dzieci 

i młodzieży. Pierwszy akcent białych wakacji odbył się w Bibliotece 

Gminnej w Grucie. Tu z dziedmi spotkał się literat Stanisław 

Raginiak, opowiadając najmłodszym o swoich dziecięcych 

i młodzieoczych lekturach. Opowieśd zaczął od noweli przygodowej 

Aliny i Czesława Centkiewiczów „Odarpi, syn Egigwy”.  Następnie 

wspomniał o znakomitej książce przygodowej „Winnetou” Karola 

Maya, którą czytał wielokrotnie. Nie zabrakło literackich 

retrospekcji na temat powieści Jamesa Oliviera Curwooda 

„Włóczęgi Północy”, „Szara wilczyca’, „Najdziksze serca”. Później 

prozaik nawiązał do lektur Coopera Jamesa Fenimore, a konkretnie 

do przygód Sokolego Oka („Pogromca zwierząt”, „Ostatni 

Mohikanin”, „Tropiciel śladów”, „Pionierzy”, „Preria”). S. Raginiak 

wspomniał też o powieściach, które czytał już jako nastolatek, były 

to m.in.: „Pustelnia parmeoska” Stendhala, „W pustyni i puszczy” 

H. Sienkiewicza, „Dywizjon 303” A. Fiedlera, „Trzej 

muszkieterowie” i „Hrabia Monte Christo” A. Dumasa, a także 

„Robinsona Crusoe” D. Defoe i „Romeo i Julia” W. Szekspira. 

Na koniec spotkania zachęcał dzieci, by czytały jak najwięcej 

książek, ponieważ ich lektura – w przeciwieostwie do sfilmowanej, 

obrazkowej – rozwija wyobraźnię. 
 

 
 

Kolejne spotkanie z dziedmi odbyło się w szkole w Dąbrówce 

Królewskiej, gdzie uczniowie mieli zajęcia plastyczne z Magdaleną 

Głowacką, instruktorem plastyki Gminnego Centrum Kultury. 

Oprócz rysowania i malowania najmłodsi mogli też uczestniczyd 

w najróżniejszych grach i zabawach. Warto dodad, że Białe 

Wakacje w szkole trwały przez pierwszy tydzieo ferii. Uczniowie 

oprócz wyjazdu i zajęd w grudziądzkim muzeum, które miały 

miejsce 14 lutego, podczas dni wolnych od nauki mogli wziąd udział 

w kuligu, zajęciach komputerowych, sportowych i plastycznych 

zorganizowanych przez grono pedagogiczne. 

Frajdą dla dzieci był niewątpliwie kulig. Tak się szczęśliwie 

złożyło, że akurat we wcześniej zaplanowanym dniu spadło dużo 

śniegu. Kilkudziesięciu uczniów z rumieocami zsiadło z sanek. 

Ważne było i to podczas ferii w Dąbrówce Królewskiej, że dzieci 

mogły skorzystad z bezpłatnych posiłków.    

Bardzo mile upływał czas najmłodszym i młodzieży na 

kolejnym spotkaniu w bibliotece w Okoninie. Tu odbyły się zajęcia 

plastyczno-teatralne (składano z papieru kwiaty i żabki). Uczestnicy 

malowali obrazki, a ich inspiracją była treśd wierszy czytanych 

i recytowanych przez Aleksandrę Szlitkus i Agatę Gajewską. „Ptasie 

radio” J. Tuwima, „Małpa w kąpieli” A. Fredry, to tylko niektóre 

utwory, które znakomicie zaprezentowały Ola i Agata. W przerwie 

zajęd dzieci i młodzież oddawały się grze w piłkarzy, która od 

niedawna wzbogaciła bibliotekę. A. Fabrykiewicz, pracownik 

biblioteki, jest wdzięczna radnemu Piotrowi Szynkowskiemu, 

że zakupił grę.  

Podobne zajęcia odbyły się nazajutrz, 21 lutego w Nicwałdzie. 

Zima odstraszyła trochę dzieci, przeszło ich niewiele, ale za to 

z propozycji plastycznych skorzystało kilka starszych osób, które 

z przyjemnością uczyły się składnia żabek z papieru, tulipanów.   

Środa 22 lutego była dniem szczególnym dla naszych dzieci 

i młodzieży. W godzinach przedpołudniowych chętni pojechali 

autobusem do grudziądzkiego muzeum. Tu czekało na nich wiele 

niespodzianek. Pracownicy instytucji zaproponowali gościom 

z naszej gminy interaktywne tworzenie wystawy, czytano też 

przygody Piotrusia Pana. Odbył się konkurs proekologiczny „Piotruś 

Pan”. Dzieci i młodzież wykonywały z kartonu projekty zamków. 

Było też zwiedzanie wystawy „Potęga i upadek. Zamki paostwa 

krzyżackiego”. Starsi mogli zwiedzid wystawę „Hanza i jej 

dziedzictwo”, a także wziąd udział w grze edukacyjnej, poznając 

w ten sposób tajniki handlu w średniowieczu. Kolejną ważną 

propozycją muzeum było przybliżenie naszym uczniom życia 

dawnych mieszczan. Wielką ciekawośd wśród uczestników ferii 

w muzeum wzbudziła prelekcja na temat „Skąd wziął się papier?” 

Po jej zakooczeniu dzieci i młodzież przystąpili do samodzielnego 

czerpania papieru. Następnie malowano swoje karty tworząc 

oryginalne kompozycje.  

Muzeum im. ks. Dr Władysława Łęgi w Grudziądzu od wielu 

lat prowadzi działalnośd edukacyjną realizowaną przez 

organizowanie lekcji muzealnych, prelekcji, warsztatów 

tematycznych, spotkao z muzyką i plastyką, seansów filmowych czy 

najróżniejszych wystaw.  
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To bardzo ważne, że pracownicy naszej biblioteki i Gminne 

Centrum Kultury zdecydowali się na wyjazd do Grudziądza. Dla 

wielu naszych uczniów był to ważny dzieo zarówno pod względem 

edukacyjnym, jak i turystycznym. Wskazane byłoby, aby nasze 

dzieci i młodzież jak najczęściej odwiedzały nie tylko muzeum, ale 

także inne instytucje kulturalne, które znajdują się w tym mieście.  
 

 
 

W kolejne dni Białych Wakacji instruktorzy GCK zawitali do 

szkoły w Boguszewie i świetlicy w Pokrzywnie. Szczególnie udane 

były zajęcia w Pokrzywnie, gdzie najmłodsi nie tylko zajmowali się 

plastyką, ale również mogli posłuchad wierszy czytanych przez 

instruktorkę Zuzannę Czerwioską, Aleksandrę Szlitkus i Malwinę 

Jabłooską. Po wysłuchaniu utworów dzieci rysowały do nich 

ilustracje. Inną formą spędzania czasu był zaimprowizowany 

teatrzyk, w którym uczestnicy przedstawiali scenki rodzajowe (np. 

jadący pociąg). Z. Czerwioska podjęła się też niełatwego zadania, 

tzw. dwiczeo językowych – wymawiania skomplikowanych słów, 

zdao, np. stół z powyłamywanymi nogami…         Tekst: RAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferie w Bibliotece w Okoninie 
 

Tegoroczne ferie w bibliotece w Okoninie obfitowały w wiele 

atrakcji: wizytę przedstawicieli GCK z Gruty, którzy przyjechali 

z ciekawym blokiem programowym oraz wycieczkę do 

grudziądzkiego muzeum, na którą pojechało 14 dzieci oraz 

największą – grę piłkarzyki, obleganą przez starszych i młodszych. 
 

 

 W drugim tygodniu ferii w naszej bibliotece odbywały się 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło ponad 20 

osób. Organizowane były zajęcia plastyczne, ruchowe. Warto 

podkreślid, że codziennie był posiłek i słodki poczęstunek. 

Na koniec zajęd odbyło się spotkanie ze starszymi mieszkaocami 

Okonina, którzy jednak, w przeciwieostwie do ich dzieci i wnuków, 

nie stawili się tak licznie. 
 

 
 

Szczególne podziękowania składam pracownikom GCK 

z Gruty, sołectwu Okonina,  szczególnie Piotrowi Szynkowskiemu 

za sponsorowanie organizacji zajęd oraz zakup piłkarzyków. 

Dziękuję też Elżbiecie Polakowskiej-Lesioskiej z Bibliotece 

Publicznej w Grucie za zorganizowanie wycieczki do muzeum oraz 

Barbarze Trackiej za upieczenie pysznych chruścików oraz ciasta na 

spotkanie z seniorami.                

            Tekst: Anna Fabrykiewicz 

 
Dorośli dzieciom – ferie zimowe Mełno `2012 

 

W Mełnie na bazie świetlicy wiejskiej zorganizowane zostały 

kolejne ferie zimowe z cyklu „Dorośli Dzieciom” (również dla 

najmłodszych z ościennych sołectw). Zajęcia odbywały się 

codziennie, godz. 10.00-14.00 dla dzieci w wieku 7-11 lat oraz 

14.00-18.30 dla młodzieży. Dzieci otrzymywały posiłek. 

Nauczycielki Grażyna Jabłooska i Barbara Drewnicz ze SP 

Dąbrówka Królewska zorganizowały szereg ciekawych konkursów 

plastycznych, sportowych, zabaw ruchowych na boisku w Mełnie, 

gdzie dzieci lepiły bałwany. 

W tym roku dzięki sprzyjającej aurze zorganizowano kulig. Był 

bardzo udany. Wzięło w nim udział 53 dzieci, które po szalonych 

jazdach na sankach piekły sobie później kiełbaski przy ognisku. 

Kulig odbył się dzięki pomocy Ryszarda Berenta.  
 

 

 
Następnego dnia dzieci pojechały do muzeum w Grudziądzu, 

gdzie m.in. wzięły udział w zajęciach plastyczno-edukacyjnych. 

Później zwiedziły solanki w Węgrowie, zażywały kąpieli wodnych. 
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Kolejny wyjazd dzieci do kina Cinema City w Toruniu na 

premierę filmu „Podróż na tajemniczą wyspę” w wersji 3D, odbył 

się 21 lutego W drodze powrotnej uczestnicy ferii zajechali do 

Mc Donalda na posiłek, był to jedyny ich wydatek podczas Białych 

Wakacji.  
 

 
 

Na zakooczenie ferii 24 lutego odbyła się zabawa dla 

uczestników zajęd, połączona była z wręczeniem dyplomów 

i nagród dla laureatów konkursów. Obsługę nagłośnienia 

zawdzięczamy sprawdzonemu społecznikowi Jerzemu Strużyna 

z Mełna. W trakcie zabawy dzieci częstowały się owocami, 

napojami, nie brakowało słodyczy (znaczna pomoc NASZEJ pani 

doktor Magdaleny Kołodziej). Sponsorów było więcej: Urząd Gminy 

Gruta, Sołectwo Mełno Cukrownia, Sołectwo Mełno ZZD, GOPS 

Gruta, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” 

z Mełna, Piekarnia Zenona Osuch.  
 

 
 

Znaczący był również wkład p. Magdaleny Kruszkiewicz, 

szefowej kuchni oraz pao: Ireny Jeziorowskiej, Grażyny Jasiak 

i Bożeny Roszkiewicz. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż średnia frekwencja w czasie zajęd 

wyniosła 55 dzieci dziennie, to swoisty rekord! Co niewątpliwie 

potwierdza potrzebę organizowania czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży. Satysfakcję dorosłym sprawił fakt, że ich podopieczni 

na koniec dziesięciodniowych spotkao przekazali im 

najserdeczniejsze podziękowania.  

Szkoda, że dysponowaliśmy tylko jednym autobusem, co 

spowodowało, że nie wszystkie dzieci mogły wziąd w wyjazdach.  

Z całego serca wyrażam wdzięcznośd wszystkim, którzy 

angażowali się i pomagali w organizacji Ferii `2012 w Mełnie. 

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem wójt Haliny 

Kowalkowskie. Dziękuję jej za przyjęcie naszej oferty na 

organizację ferii oraz pomoc logistyczną. Wdzięczny jestem także 

współorganizatorom: Małgorzacie Taranowicz, sołtys Mełna ZZD, 

za pomoc przy organizacji i przebiegu Białych Wakacji, oraz 

Dorocie Leśniewskiej za udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu 

dla dobra dzieci. Wszystkie dzieci i młodzież już dziś zapraszam do 

nas na kolejne ferie zimowe, a wcześniej, latem, na kolejną 

atrakcyjną wycieczkę z cyklu „Poznaj swój kraj”. A dokąd? 

Dowiedzą się niebawem.     

Tekst: Henryk Zalewski 

 

Ferie w Bibliotece w Okoninie 
 

Tegoroczne ferie w bibliotece w Okoninie obfitowały w wiele 

atrakcji: wizytę przedstawicieli GCK z Gruty, którzy przyjechali 

z ciekawym blokiem programowym oraz wycieczkę do 

grudziądzkiego muzeum, na którą pojechało 14 dzieci oraz 

największą – grę piłkarzyki, obleganą przez starszych i młodszych.  

W drugim tygodniu ferii w naszej bibliotece odbywały się 

zajęcia dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło ponad 20 

osób. Organizowane były zajęcia plastyczne, ruchowe. Warto 

podkreślid, że codziennie był posiłek i słodki poczęstunek. 

Na koniec zajęd odbyło się spotkanie ze starszymi mieszkaocami 

Okonina, którzy jednak, w przeciwieostwie do ich dzieci i wnuków, 

nie stawili się tak licznie. 
 

 
 

Szczególne podziękowania składam pracownikom GCK 

z Gruty, sołectwu Okonina,  szczególnie Piotrowi Szynkowskiemu 

za sponsorowanie organizacji zajęd oraz zakup piłkarzyków. 

Dziękuję też Elżbiecie Polakowskiej-Lesioskiej z Biblioteki Publicznej 

w Grucie za zorganizowanie wycieczki do muzeum oraz Barbarze 

Trackiej za upieczenie pysznych chruścików oraz ciasta na 

spotkanie z seniorami.                                  Tekst: Anna Fabrykiewicz 

 
Serce i czyn 

 

W niedzielę 4 marca harcerze: Natalia Szumotalska, Patrycja 

Daniel Urbaniak, Martyna Preczewska, Michalina Lesioska, Kamila 

Lisowska, Kinga Panek, Paweł Leśniewski, Cezary Szytniewski, 

Patryk Nikodem Berent i Dorota Berent przeprowadzili kwestę 

pieniężną na rzecz chorej Izy Partyki. 
 

 
 

6 



KULTURA  
 

 Głos Gruty 

 

– Harcerze 31 Gruckiej Drużyny Harcerskiej „Skorpion” 

w imieniu Izy Partyki bardzo serdecznie dziękują parafianom 

z Gruty za "dar serca" złożony do puszek. Zebrano 3.623.08  zł., 

2 euro i 50 centów. Kwota ta przeznaczona jest na leczenie chorej 

– powiedział do harcerzy na plebanii ks. kanonik Henryk 

Szczodrowski.  

– Miłym zaskoczeniem dla nas był to, że niemal sto procent 

uczestniczących w mszach świętych przekazało pieniądze – dzieli 

się refleksją Dorota Berent. – Po przeliczeniu pieniędzy, wspólnie 

z Natalią Szumotalską i Patrycją Urbaniak udaliśmy się do Plemiąt 

do domu Anny Partyki, matki Izy, i przekazaliśmy zebraną kwotę. 

Przyznam, że jestem bardzo mile zaskoczona hojnością parafian. 

Bardzo im za to dziękuję.  
 

 
 

D. Berent podziękowania kieruje także do proboszcza 

Henryka Szczodrowskiego i wikarego Arkadiusza Relidzioskiego, 

którzy po zakooczonych mszach żywo interesowali się zbiórką, 

dodawali też kwestującym otuchy.                      Tekst: S. Raginiak 

 
Policjant w terapii 

 

Grzegorz Kalinowski, starszy aspirant Wydziału Ruchu 

Drogowego KMP  w Grudziądzu, pierwszego lutego spotkał się 

z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. 

Funkcjonariusz „drogówki” wygłosił prelekcję na temat: 

"Bezpieczeostwo w ruchu drogowym". 
 

 
 

Policjant omówił zasady prawidłowego przejścia przez jezdnię, 

poruszania się po drodze rowerami, motorowerami oraz wózkami 

inwalidzkimi przez osoby niepełnosprawne. Uczestnicy spotkania 

dowiedzieli się między innymi: jakie miejsca powinien wybierad 

pieszy, kiedy chce przejśd na drugą stronę jezdni, jak bezpiecznie 

poruszad się rowerami, wózkami inwalidzkimi po drogach 

publicznych. Dokładnie też omówił zagadnienie dotyczące 

właściwego wyposażenia rowerów oraz stosowania elementów 

odblaskowych poruszając się porą wieczorową. Aspirant 

G. Kalinowski zwrócił uwagę na zachowanie właściwych relacji 

kierujący – pieszy oraz zgodne z przepisami ruchu drogowego 

poruszanie się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, 

oraz poza obszarem zabudowanym. 

Celem przeprowadzonej prelekcji było przypomnienie zasad 

bezpiecznego poruszania się pieszych, rowerzystów 

i motorowerzystów po drogach. 

Na koniec spotkania funkcjonariusz, dla polepszenia 

bezpieczeostwa, wręczył uczestnikom akcesoria w postaci 

elementów odblaskowych i kamizelek.         Tekst: S. Sadowska  

 
Po raz pierwszy w naszej gminie 
 

Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 
 

To będzie bez wątpienia spore wydarzenie nie tylko w naszej 

gminie, ale w powiecie. Dorota Berent, instruktor harcerstwa 

i opiekunka 31 Drużyny Harcerskiej SKORPION, wymyśliła 

i z premedytacją rozpoczęła przygotowania do Pierwszego 

Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej.  Z pomocą 

instruktorce przyszły dwie panie: Elżbieta Fabioska, szefowa 

Gminnego Centrum Kultury i komendantka Hufca ZHP Grudziądz 

oraz Marzena Samborska, dyrektor Zespołu Szkół w Grucie. 

D. Berent znalazła też sprzymierzeoca w osobie wójt Haliny 

Kowalkowskiej, która objęła patronatem Pierwszy Przegląd. 

W festiwalu mogą wziąd udział drużyny harcerskie 

i świetlicowe, także każdy inny zespół wokalny, który ma w swoim 

repertuarze piosenki o wymienionej tematyce.  

– Po zakooczeniu Przeglądu zostaną przyznane trzy statuetki, 

złota, srebrna i brązowa. Dodam, że będą to wyjątkowo oryginalnie 

wykonane pamiątki – informuje pomysłodawczyni D. Berent. 

Organizatorzy zapewniają, że w jury zasiądą doskonali znawcy 

wokalistyki i muzyki. 

Zainteresowani w sprawie szczegółów Przeglądu mogą się już 

kontaktowad z D. Berent, tel. 607784477 lub Elżbietą Fabioską, tel. 

501168193.             Tekst: RAS  

 

Uczestnicy WTZ w Grucie zapraszają na kiermasze 
W czasie kiermaszy sprzedawane będą ozdoby świąteczne: 

stroiki wielkanocne, wianki, bukiety z dekoracją wielkanocną na 
groby, wozy drabiniaste z patyków, pisanki wykonywane różnymi 
technikami plastycznymi, ażurowe jajka z balonów i wiele innych 
ciekawych dekoracji. W wykonanie prac niepełnosprawni włożyli 
wiele wysiłku i serca. Dzięki sprzedaży wyrobów mogą 
zaprezentowad swoje talenty szerszemu gronu osób. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do odwiedzenia stoisk WTZ.  

W Warsztatach realizowane są również indywidualne 
zamówienia (stroiki, wianki, kartki okolicznościowe, zaproszenia, 
książki z dedykacją, obrazy itp.).  

Istnieje możliwośd zakupu u nas ozdób świątecznych od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. 
 
 

Zapraszamy na kiermasze: 
12 marca – sala Narad Urzędu Gminy w Grucie 
15 i 16 marca – sali kominkowa w sklepie PLUS p. Neumann w Mełnie ZZD 
19 marca  – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 
20 marca – przy sklepie p. Osuch w Grucie oraz przy Urzędzie Gminy 
w Świeciu nad Osą 
28 marca – świetlica wiejska w Salnie              Tekst: S. Sadowska 
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Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym 

szkół podstawowych 
 

4 lutego 2012 r. w Szkole Podstawowej w Plemiętach odbyły 

się zawody w drużynowych mistrzostwach w tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach wzięli udział uczniowie 

szkół podstawowych w Dąbrówce Królewskiej, Nicwałdzie, Grucie 

i  Plemiętach. Rywalizację w grupie dziewcząt wygrały uczennice 

SP Dąbrówki Królewskiej, które w finale pokonały koleżanki 

z Plemiąt. 

 Wyniki grupy dziewcząt: 

SP Plemięta - SP Gruta 3:1 

SP Dąbrówka Król. - SP Nicwałd 3:0 

Mecz o miejsce III - IV 

SP Gruta - SP Nicwałd 3:0 

Mecz o miejsce I – II 

SP Dąbrówka Król. - SP Plemięta 3:2 
 

Zwycięską drużynę w składzie: Aleksandra Drewnicz (kl. VI) 

i Jagoda Matuszewska (kl. IV) przygotowała B. Drewnicz. 
 

Rywalizację w grupie chłopców wygrali uczniowie z Plemiąt, 

w finale pokonali kolegów z Dąbrówki Królewskiej. 
 

Wyniki grupy chłopców: 

SP Plemięta - SP Nicwałd 3:0 

SP Dąbrówka Król. - SP Gruta 3:1 

Mecz o miejsce III - IV 

SP Nicwałd - SP Gruta 3:2 

Mecz o miejsce I – II 

SP Plemięta - SP Dąbrówka Królewska 3:1 
 

Zwycięską drużynę w składzie: Maciej Cylka i Patryk Sołtysik 

przygotował A. Kurnik. 
 

Nad zawodami pieczę sprawował i sędziował nauczyciel 

wychowania fizycznego Andrzej Kurnik. 
 

Zdobywcy I miejsc reprezentowali 8 lutego gminę Gruta na 

Powiatowej Gimnazjadzie i Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 

w Świeciu nad Osą.  

W kategorii szkół podstawowych gminę Gruta reprezentowała 

szkoła z Dąbrówki Królewskiej w składzie: Aleksandra Drewnicz, 

kl. VI i Jagoda Matuszewska, kl. IV., które przygotowała do 

zawodów nauczycielka wychowania fizycznego Barbara Drewnicz. 

Dziewczyny odniosły sukces zajmując III miejsce. 

 
 

Tekst: wil 

POMÓŻMY NASZYM CIĘŻAROWCOM 
 

Prośba siłaczy (nie tylko do sołtysów) 

Ludowy Klub Sportowy HORYZONT w Mełnie, sekcja 

podnoszenia ciężarów, zwraca się z prośbą do instytucji i ludzi 

dobrej woli o wsparcie finansowe, które pozwoli ufundować 

puchary i nagrody podczas zawodów o Puchar Sołtysów Gminy 

Gruta. Bój ciężarowców odbędzie się na przełomie maja i czerwca.  

Deklarujący pomoc finansową powinni skontaktować się 

z prezesem HORYZONTU Zenonem Osuchem.   

               Tekst: wil 

 

LZS „Płomień” Gruta zajął I miejsce 
 

Zwycięstwem zespołu LZS „Płomień” Gruta zakończyły się 

XII Mistrzostwa Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piłce Siatkowej, 

nad którymi honorowy patronat objęła mgr Halina Kowalkowska – 

Wójt Gminy Gruta. 

Jak informują organizatorzy mistrzostw, Eugeniusz Chyliński 

i Mariusz Kurkus, w rozgrywkach uczestniczyło 11 drużyn. 

Wszystkie mecze były rozgrywane w hali sportowej w Grucie. 

Mistrzostwa zostały podzielone na dwie rundy: w I rundzie zespoły 

grały systemem „każdy z każdym”, w drugiej pięć pierwszych 

o miejsca 1 – 5, pozostałe o miejsca 6 – 11. W sumie odbyło się 

80 spotkań.  Niektóre z nich stały na bardzo wysokim poziomie. 

Podczas uroczystości zakończenia rozgrywek wszystkie 

drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wręczyła je mgr Halina 

Kowalkowska. 

 
 

Skład drużyny Gruty: Maciej Czerliński (kapitan), Krzysztof Piątek, 

Dawid Sadowski, Dawid Kołodziej, Tomasz Czerliński, Piotr 

Wiśniewski, Marcin Bartoś, Przemysław Czajka, Bartosz Gumiński. 
 

Końcowa tabela wyników – miejsca 1-5 

  M zw/por P S MP 

1 Płomień Gruta 14 11-3 25 24-9 734-517 

2 
Master Team 

Grudziądz 
14 11-3 25 23-9 722-608 

3 
OSP Świecie 

n/Osą 
14 10-4 24 20-10 693-588 

4 Leśnik Jamy 14 9-5 23 18-10 641-564 

5 
Grzmoty 

Grudziądz 
14 6-8 20 12-16 564-611 

 

M – liczba rozegranych meczy, zw/por – zwycięstwa/porażki, P – ilość 

zdobytych punktów, S – wygrane/przegrane sety, MP – zdobyte/stracone 

małe punkty.       Tekst/Foto: M. Kurkus 


