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XIV Sesja rady przebiegała w nietypowy sposób,
zaraz po rozpoczęciu radny Piotr Szynkowski wygłosił
oświadczenie w którym wraził oburzenie, iż w obecnej
sytuacji rolników, związanej z klęską żywiołową
Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego wini
brać udział w sesji rady w Starostwie.
Stwierdził, że taka postawa jest świadectwem braku
przyzwoitości i zdrowego rozsądku oraz, że zapomnieli
o interesach reprezentowanych wyborców. Ponadto radny
zażyczył
przerwy
w
obradach
i
udania
się
Przewodniczącego
Komisji
Rolnictwa,
Finansów
i Bezpieczeństwa Publicznego do Starostwa, a dalszy ciąg
sesji poprowadzić dobrze mogą zastępcy.
Przewodnicząca
Rady
Gminy
poinformowała
zebranych, że w okresie wysyłania zaproszeń dla radnych
gminy nie znała terminu sesji w Starostwie.
Sesja Rady Gminy zdominowana została przez ważną
dla włodarzy i rolników sprawę – klęskę, którą
spowodowało wymarznięcie około 98% zbóż ozimych
(pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, rzepaku ozimego oraz
traw). Przygotowano w trybie pilnym stanowisko w sprawie
uznania Gminy Gruta za teren dotknięty klęską
żywiołową i podjęto decyzję o przesłaniu go do Premiera,
Wojewody i Marszałka naszego województwa, oraz P-cego
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także
Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
– Już po pierwszych sygnałach o rozmiarach klęski
w gospodarstwach i prośbach rolników o oszacowanie szkód
podjęte zostały decyzje, by pola przeorać, przesiać – mówiła
wójt H. Kowalkowska. – Nie było czasu do stracenia. Pełne,
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wiarygodne określenie rozmiaru strat będzie możliwe po
przeprowadzeniu oceny przez komisje powołaną do
oszacowania strat.
Wójt przedstawiła Radzie nowego sekretarza gminy
pana Jarosława Poznańskiego z wykształcenia prawnika.
Na sesji podjęto następujące uchwały:
XIV/89/12 - w sprawie uznania Gminy Gruta za teren
dotknięty klęską żywiołową spowodowaną wymarznięciem
zbóż ozimych i rzepaku
XIV/90/12 i XIV/91/12 - w sprawie powołania członków
komisji stałych Rady Gminy Gruta
XIV/92/12 - w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu gminy Gruta oraz
przeznaczeniu jej na cele wskazane w § 1 ust.2 uchwały nr
XI/72/11 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie
utworzenia
samorządowego
zakładu
budżetowego
XIV/93/12 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gruta w 2012 rok
XIV/94/12 - w sprawie przystąpienia Gminy Gruta do
projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gmina
Na koniec, przez ponad godzinę trwały interpelacje,
wnioski i zapytania. Radni i sołtysi kierowali do wójt szereg
pytań związanych z remontami dróg, kanalizacją
w Mełnie, dobrowolnym ubezpieczaniem płodów rolnych,
kwestii Jeziora Saleńskiego, kontrolą pojemników na
śmiecie przy prywatnych posesjach.
Tekst: S. Raginiak
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W dniach 9-10 marca Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zorganizował
w ośrodku agroturystycznym AGROFARMA w Gołaszewie, gmina
Kowal, spotkanie operacyjne dla lokalnych grup działania z woj.
kujawsko- pomorskiego.
Spotkanie skierowane było do osób zarządzających lokalnymi
grupami działania. Z ramienia LGD Wieczno w szkoleniu
uczestniczył Zenon Wilczyński, prezes, oraz Mariusz Bartosik,
wiceprezes Fundacji.
Pierwszego
dnia
szkolenia
pracownicy
Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu omówili stan wydatkowania środków
w ramach osi IV LEADER. Przedstawili szczegółowe dane
dotyczące ilości wydanych pieniędzy przez lokalne grupy.
Na dwadzieścia prezentowanych grup Lokalna Grupa Działania
Wieczno znalazła się w czołówce, powyżej średniej wojewódzkiej,
która obecnie wynosi 32%. Do tej pory LGD Wieczno spożytkowała
ponad 35% dostępnych środków. Dla porównania, najlepszy wynik
spośród lokalnych grup osiągnęła LGD Gmin Dobrzyńskich Region
Północ, która wykorzystała aż 49% środków, a tylko 4% wydała
LGD Pojezierze Brodnickie.
Po części teoretycznej odbyła się dyskusja, podczas której
rozmawiano na temat przyszłości LEADER`a w następnej
perspektywie finansowej.
Drugiego dnia pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich omówili projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego
„Wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju” oraz stan weryfikacji wniosków o płatność składanych
w ramach „małych projektów”. „Funkcjonowania lokalnej grupy
działania, nabywania umiejętności i aktywizacji” i „Wdrażania
projektów współpracy”.
Tekst: M. Bartosik (Wiceprezes LGD Wieczno)

oraz członkowie Rady udzielili Zarządowi absolutorium
i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ich przyjęcia.
Ze sprawozdania merytorycznego członkowie Rady dowiedzieli się
mi. in., że ub. r. upłynął na pracach związanych z realizacją projektu
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja w latach 2011-2015”, gdzie główny nacisk położono
na działania informacyjno-promocyjne związane z ogłaszanymi
konkursami.
W ramach kolejnego punktu posiedzenia Rady omówiona
została bieżąca działalność Fundacji oraz plany na przyszłość, m. in.
związane z konkursami, działaniami promocyjnymi oraz
z projektami współpracy. Wśród przedsięwzięć, które planuje
zrealizować Fundacja, Zarząd wymienia m. in. doradztwo dla
beneficjentów w zakresie wypełniania wniosków, przygotowanie
reportażu o działalności Fundacji oraz udział w gminnych festynach.
Uczestniczy spotkania debatowali głównie nad nowelizacją
harmonogramu ogłaszania konkursów. Ostatecznie ustalono,
że nabór wniosków na konkurs „Małe projekty” oraz na „Odnowę
i rozwój wsi” zostanie ogłoszony w czerwcu br. Rolnicy
i przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach
konkursów na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz na
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” będą mogli
składać dokumentację na przełomie września i października br.
W związku z planowanym naborem wniosków, Zarząd
Fundacji postanowił zatrudnić doradcę. Z usług specjalisty będą
mogli skorzystać wszyscy zainteresowani złożeniem dokumentacji
konkursowej. Usługi doradcze będą świadczone całkowicie
bezpłatnie. Aby z nich skorzystać należy zadzwonić do biura
Fundacji pod nr 56/6877535 i umówić się ze specjalistą na
konkretny dzień. Członkowie Rady Fundacji wyrazili swoją
aprobatę dla zaplanowanych działań do realizacji w 2012 r.
szczególną uwagę zwrócili na pomysł utworzenia fachowego punktu
doradztwa. Ich zdaniem zdecydowanie ułatwi to proces poprawnego
przygotowywania i składania wniosków przez mieszkańców.
Tekst: M. Bartosik (Wiceprezes LGD Wieczno)
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INFORMACJA

14 lutego w Urzędzie Gminy w Wąbrzeźnie odbyło się
posiedzenie rady Fundacji Lokalnej Grupy Działania WIECZNO.
Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdanie merytoryczne
i finansowe Zarządu za rok 2011.
Po przedstawieniu i szczegółowym omówieniu sprawozdań
przez Zenona Wilczyńskiego, prezesa Fundacji, przewodniczący

Redakcja „Głosu Gruty” informuje:
 materiały do każdego numeru „Głosu Gruty” należy składać
w redakcji mieszczącej się w budynku Gminnego Centrum
Kultury (dawny posterunek), lub przesyłać pocztą elektroniczną
redakcjagg@gruta.pl do dnia piątego każdego miesiąca
 składane artykuły powinny być podpisane imieniem
i nazwiskiem, dodać też należy telefoniczny numer kontaktowy
 jednocześnie przepraszamy, że objętość gazety nie zawsze
pozwala na zamieszczenie wszystkich otrzymanych artykułów
i zdjęć.
REDAKCJA
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Dzień Kobiet
Nicwałd.
Święto Pań w Nicwałdzie zorganizowane zostało przez
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd. Mieszkańcy tej
miejscowości i sąsiedniego Annowa o spotkaniu dowiedzieli się
z ogłoszenia. Tym bardziej więc na podkreślenie zasługuje fakt, że
do świetlicy w budynku dawnego dworku przybyło prawie
czterdzieści kobiet.
W imieniu gminnej władzy życzenia paniom osobiście złożył
wicewójt Tadeusz Szczepanek (wręczył bukiet róż Gabrieli Rajnik,
prezes Stowarzyszenia). Obecna była też Renata Templin,
przewodnicząca Rady Gminy oraz Kazimierz Suszek, sołtys i radny.
Każda z pań otrzymała od radnego symbolicznego tulipana.
– Jako organizatorzy mamy dużą satysfakcję z obchodów
święta, panie przez kilka godzin rozmawiały o najróżniejszych
sprawach. Było naprawdę miło i wesoło – podsumowała spotkanie
Gabriela Rajnik.
Słup.

Na zdjęciu (od lewej): radny Stanisław Angowski, prezes Stowarzyszenia Wiesława
Wesołowska, dyrektor szkoły Regina Sadowska, wójt Halina Kowalkowska.

W tej miejscowości Dzień Kobiet był prawdziwym
wydarzeniem, zarówno kulturalnym, jak i towarzyskim. W szkole
zebrało się kilkadziesiąt pań, na chwilę przybyła też – jak zawsze
zabiegana – wójt Halina Kowalkowska. Nauczycielki Hanna Pęksa,
Dorota Dembowska-Chyła i Barbara Bratko przygotowały
z uczniami bogaty program artystyczny. Było kilka skeczów
mówiących o codziennych, typowych relacjach miedzy kobietą
a mężczyzną. Nie zabrakło piosenek i tańca. Na stołach było ciasto,
owoce, napoje i kawa.
Dzień Kobiet w Słupie zorganizowany został przez nauczycieli
(szkoła kupiła pięćdziesiąt tulipanów), Stowarzyszenie Aktywna
Wieś SŁUP i sołectwo.
– Będąc z państwem składam życzenia wszystkim paniom
naszej gminy – mówiła uśmiechnięta wójt. – Przede wszystkim
życzę kobietom zdrowia, jak najmniej codziennych kłopotów.
Również tego, abyście miały panie jak najwięcej zrozumienia
u panów, by dażyli was szacunkiem.
Wcześniej życzenia paniom złożył również Stanisław
Angowski radny Słupa i Jasiewa.
Tekst/Foto: RAS

Stowarzyszenie Kola Gospodyń Wiejskich
Nicwałd
Prezesem powstałego w listopadzie 2009 roku Stowarzyszenia
Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd jest Gabriela Rajnik, zastępcą
Violeta Rajnik, sekretarzem Iwona Brzóskowska, skarbnikiem
Halina Szymajda.
– Naszą działalność dofinansowuje Urząd Gminy – mówi
G. Rajnik. – Podkreślę, że bardzo dobrze współpracuje się nam
z wójt Haliną Kowalkowską. Nasza działalność to przede wszystkim
organizowanie wielu spotkań, jak chociażby z okazji Dnia Kobiet.

Możemy też pochwalić się cyklicznymi kursami gotowania
i pieczenia ciast, festynami urządzanymi wspólnie ze szkołą i parafią
okonińską. Zawsze możemy liczyć na naszego proboszcza księdza
Marka Wysieckiego. W zakresie naszych poczynań społecznych jest
też udział w dożynkach gminnych.

Stowarzyszenie w ubiegłym roku zorganizowało wycieczkę do
Solca Kujawskiego, Myślęcinka, Inowrocławia, Torunia i Lichenia.
Wsparło finansowo wyjazd dzieci ze szkoły podstawowej
w Nicwałdzie do Grudziądza, a konkretnie do Rodzinnego Centrum
Rozrywki „Flinston City”. Naturalnie nie zapominamy o Dniu
Dziecka, w ubiegłym roku obdarowałyśmy maluchy słodyczami.
Członkinie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Nicwałd
wielokrotnie wykonując i sprzedając swoje wyroby kulinarne
wspomagały Festyn Parafialny. Uzbierały też pieniądze na wyjazd
do Przysieka na dożynki wojewódzkie. Kolejne spotkania
organizowane przez panie z Nicwałdu związane są ze świętami
Bożego Narodzenia. Godne zauważenia, jeśli chodzi o działalność
członkiń Stowarzyszenia, jest to, że w ubiegły roku uzbierały
i wpłaciły pieniądze na konto Pomocy Powodzianom.
– Nasze plany… Oprócz cyklicznych, na stałe wpisanych do
kalendarza imprez i spotkań, chcemy w lipcu zorganizować festyny
wiejski i parafialny – kontynuuje G. Rajnik. – Planujemy też
sierpniową wycieczkę do Trójmiasta. Na pewno będzie letnie
grillowanie, zorganizujemy też kilka wieczorków tanecznych
i tradycyjnie sylwestra. Ostatni Nowy Rok na naszej zabawie
powitało ponad siedemdziesięciu osób. Miałyśmy powód do
satysfakcji.
Stowarzyszenie w Nicwałdzie liczy obecnie 29 osób. Panie
ponad rok temu z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży swoich
wyrobów kulinarnych kupiły wieżę do odtwarzania muzyki
G. Rajnik oprócz prowadzenia Stowarzyszenia, od 34 lat jest
też przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Za działalność na
rzecz społeczności wiejskiej została odznaczona Srebrnym Krzyżem
Zasługi.
Tekst/Foto: (wil)

NASZ PARK
JAK TO MIEJSCE UCZYNIĆ ATRAKCYJNYM?
Przy Urzędzie Gminy jest niewielki park. Piękne, dorodne
drzewa urozmaicają krajobraz wsi.
Ostatnio na spotkaniu wójt Haliny Kowalkowskiej
z pracownikami kultury zastanawiano się nad uatrakcyjnieniem tego
miejsca. Chodzi o to, aby alejki miedzy drzewami ożywiły się, aby
mieszkańcy gminy zechcieli tam przyjść, posiedzieć, odpocząć.
I właśnie dlatego zwracamy się z prośbą do naszych
Czytelników: podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Jesteśmy
otwarci na każdą propozycję. Chodzi po prostu o to, aby znaleźć jak
najlepsze rozwiązanie dla tego ważnego, urokliwego skrawka Gruty.
Każdego kto wpadnie na oryginalny, możliwy do
zrealizowania pomysł zapraszamy do redakcji „Głosu Gruty”
(budynek Gminnego Centrum Kultury, dawny posterunek).
Wcześniej prosimy o kontakt z nami pod numerem 603921787.
Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony przez wójt Halinę
Kowalkowską.
REDAKCJA
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Rozmowa z kierownikiem posterunku

Plan rozwoju bibliotek

O bezpieczeństwie, współpracy z urzędem
i prelekcjach

Misja i wizja bibliotek

W dwóch gminach – Grucie i Świeciu nad Osą nasi policjanci
pilnują porządku aż w trzydziestu dwóch wsiach (w urzędowym
języku policyjnym są to cztery dzielnice oznaczone numerami 34,
35, 36 i 37). Kierownikiem posterunku mieszczącego się w Grucie –
w tym samym budynku, co Biblioteka Gminna – jest aspirant
sztabowy Ryszard Jaworski. Naszego bezpieczeństwa wspólnie
z nim pilnują: aspirant sztabowy Janusz Heinrich, aspirant Mirosław
Rosada i aspirant Sławomir Żubertowski. Informujemy
mieszkańców gminy, że w razie potrzeby można przyjść do
policjantów każdego dnia miedzy godziną 7 a 15. W razie ich
nieobecności zapraszają interesantów poza tymi godzinami,
ponieważ pełnią dyżury także popołudniami i wieczorami. Można
też zadzwonić w tych godzinach – numer 564513330 lub końcówka
331. Kontakt późniejszy to naturalnie 997 lub 112.
– Z jakimi problemami spotykacie się najczęściej?
– Główne nasze zmartwienia dotyczą osób prowadzących
pojazdy pod wpływem alkoholu – mówi kierownik R. Jaworski. –
Dotyczy to zarówno właścicieli samochodów jak i jednośladów.
Druga rzecz to spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.
Trzecia, na szczęście mająca miejsce sporadycznie, to kradzieże
i włamania. Ostatnio głównie w Mełnie i Boguszewie. Korzystając
z okazji apeluje przede wszystkich do tych osób, które z dala od wsi
budują domy, aby dobrze je zabezpieczali przed złodziejami.
Szef posterunku zapytany o wybryki chuligańskie
odpowiedział, że w minionym roku nie odnotowano żadnej bójki.
Widząc moje zdziwienie dodał: „Oczywiście zdarzają się drobne
sąsiedzkie zwady, ale trudno je określić jako chuligańskie”.
– Funkcjonariuszom podlega ponad trzydzieści miejscowości,
w gminie Gruta dziewiętnaście, niemało. W razie potrzeby jesteście
w stanie wszędzie dotrzeć na czas?
– Wspomagani jesteśmy przez patrole z Grudziądza i sąsiednie
posterunki z Radzynia Chełmińskiego i Łasina. Dzisiejsza technika
pozwala na szybkie komunikowanie się, a tym samym mobilność
policji – wyjaśnia aspirant sztabowy R. Jaworski. – Jako
funkcjonariusze mamy już spore doświadczenie zawodowe, dajemy
sobie radę.
Szef naszej policji bardzo pozytywnie wyraził się o współpracy
z władzami gminy, w tym z wójt Haliną Kowalkowską.
– W ubiegłym roku otrzymaliśmy z urzędu dotację niezbędną
na zakup laptopa, drukarki i skanera oraz testera, urządzenia do
badania trzeźwości – informuje. – Już wiem,
że w tym roku
możemy także liczyć na wsparcie finansowe, które będzie
zdecydowanie wyższe.
Na koniec rozmowy kierownik R. Jaworski wspomniał też
o dobrej współpracy ze szkołami. Dla poprawienia bezpieczeństwa,
w miarę potrzeb, odbywają się tam prelekcje funkcjonariuszy
z ruchu drogowego, prewencji i oczywiście dzielnicowych.
Tekst/Foto: RAS

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o Polsko-Amerykańskiej
Fundacja Wolności, która jest partnerem Fundacji Billa i Melindy
Gatesów. Właśnie dzięki zainteresowaniu się tą Fundacją
i spełnieniu niezbędnych wymogów, w kilku naszych bibliotekach
pojawił się nowy sprzęt: komputery, kserokopiarki, skanery i faksy.
Polsko-amerykańskie przedsięwzięcie ułatwia również tym
placówkom publicznym (szczególnie wiejskim) dostęp do internetu.
Tworzy także partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom
bezpłatnego
dostępu
do
technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek.
Pracownicy bibliotek poszli za ciosem. Z inicjatywy Elżbiety
Polakowskiej-Lesińskiej, kierownik Biblioteki Gminnej w Grucie,
12 marca doszło do spotkania z wójt Haliną Kowalkowską. Celem
rozmowy było poinformowanie wójt o planie rozwoju placówek
w gminie na lata 2013-2017.
Wśród głównych zagadnień omawianych w urzędzie znalazły
się propozycje: 1) powrót do wiejskich punktów bibliotecznych, 2)
wprowadzenie księgozbioru do bazy komputerowej, 3) założenie
strony internetowej biblioteki.
– Zależy nam, bibliotekarzom, aby nasi czytelnicy mieli
łatwiejszy dostęp do posiadanych przez nas woluminów –
podkreśliła E. Polakowska-Lesińska. – Biblioteki oraz punkty
biblioteczne powinny w jak najszerszym zakresie zaspokajać
potrzeby czytelnicze odbiorców. Powinniśmy też maksymalnie
wyposażyć je w sprzęt audiowizualny i zadbać o jak najlepszą
obsługę naszych użytkowników. Obecnie w bibliotekach naszej
gminy można bezpłatnie skorzystać z Internetu i nowoczesnych
metod komunikowania się na odległość. Nasze Biblioteki to miejsce
dobre dla wszystkich mieszkańców w każdym wieku.

Wójt H. Kowalkowska zaakceptowała wstępny plan rozwoju
tych placówek. Podpowiedziała też uczestnikom spotkania, aby jak
najszerzej i jak najczęściej propagować czytelnictwo przede
wszystkim wśród dzieci i młodzieży.
– Pracownicy bibliotek powinni zadbać o to, aby najmłodsi
w każdej wsi i każdej szkole mieli możliwość udziału w cyklicznym
czytaniu książek przez dorosłych. Czytanie, słuchanie rozwija
wyobraźnię – dodała wójt. – Naturalnie, do tego powinna dochodzić
edukacja filmowa. Dzieci oglądając ciekawe bajki czy filmy
adekwatne do ich wieku, winny dyskutować o nich, czyli rozwijać
umiejętność konwersacji.
W spotkaniu uczestniczyły też bibliotekarki z filii Anna
Fabrykiewicz i Izabela Ostrowska.
Do gremium pracowników tych placówek dołączyli – wybrani
przez nich – przyjaciele bibliotek: Elżbieta Fabińska i Stanisław
Raginiak. Oboje będą wspomagać działania bibliotekarek.
Tekst: RAS
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Powiatowy Konkurs Recytatorski
Alinka, Adrianna, Justynka i Kamila
Wszystko zaczęło się 6 marca w Zespole Szkół w Grucie.
Najpierw w eliminacjach do XIII Powiatowego Przeglądu Poezji
„Złote usta” w Łasinie wystartowało ośmioro gimnazjalistów.
Jury w składzie: Katarzyna Rafalska, Krzysztof Ficek i Stanisław
Raginiak nagrodziło cztery uczennice. I miejsce zdobyła Marta
Chociaj (wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawędy o miłości do ziemi
ojczystej”), II – Michalina Lesioska (W. Szymborska „Nic dwa razy
się nie zdarza”), III – Aleksandra Szlitkus (A. Mickiewicz
„Niepewnośd”), IV – Klaudia Pawlos (W. Szymborska „Nic dwa razy
się nie zdarza”). Pozostała czwórka Klaudia Felske, Marta Jagielska,
Jacek Neumann i Karolina Fiszer też zasłużyła na pochwałę, ale do
Łasina niestety nie pojechali.
Zwycięzcy otrzymali tomiki poezji, a wszystkim startującym
w konkursie czas (tremy i oczekiwania) osłodziły czekolady.
Szkolnym zmaganiom patronowała wójt Halina Kowalkowska.
Jak widad młodzież bardzo sobie ceni poezję niedawno
zmarłej noblistki. Były jednak wiersze i A. Mickiewicza i Bolesława
Leśmiana. „Złote usta” w naszej szkole zorganizowane były
profesjonalnie. Zasługa to przede wszystkim Katarzyny Rafalskiej,
bibliotekarki, a także Elżbiety Polakowskiej-Lesioskiej (Biblioteka
Gminna) i Marzeny Samborskiej, dyrektor ZS.
Zmagania, rywalizacja gimnazjalistów to był pierwszy etap
„Złotych ust”. Trzy dni później, 9 marca w szranki stanęli młodsi
uczniowie wszystkich naszych szkół. Komisja w składzie: Elżbieta
Fabioska – przewodnicząca, Elżbieta Polakowska-Lesioska
i Stanisław Raginiak po przesłuchaniu niemal 50 uczestników
(odziały od zerowego do klasy szóstej), postanowiła przyznad
cztery nagrody w każdej grupie wiekowej.
I tak w kategorii przedszkola/zerówki nagrodzeni zostali (podajemy
w kolejności przyznanych miejsc): Alina Rafalska, Justyna
Kurkiewicz, Oliwia Jaranowska i Wiktoria Gutowska.
Kategoria druga: I/II klasa – Adrianna Brzyska, Janusz Mazur, Oliwia
Chojnowska i Kaja Bonas.
Kategoria trzecia: III/IV klasa – Kamila Wesołowska, Martyna
Templin, Artur Kania i Malwina Jabłooska.
Kategoria czwarta: V/VI klasa – Wiktoria Lewandowska, Damian
Gajos, Sonia Szytniewska i Miłosz Rutkowski.
Komisje przy ocenie prezentowanych wierszy brały pod
uwagę płynnośd recytacji, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.
Głównym organizatorem Konkursu w Gminnym Centrum
Kultury była Elżbieta Polakowska-Lesioska. Szefowa naszej czytelni
wykonała bardzo ładne dyplomy dla wszystkich uczestników,
zafundowała też ze swojego budżetu nagrody (płyty zespołu
PÓŁnaPÓŁ). Czekoladami obdarowali dzieci właściciele sklepu
TARA. Gminne Centrum Kultury poczęstowało recytatorów
ciastkami i herbatą. Koszyk cukierków ufundowała i częstowała
dzieci nowo wybrana przewodnicząca Rady Gminy Renata Templin.
Honorowy patronat nad ambitną, poetycką rywalizacją
dzieci objęła ponownie wójt Halina Kowalkowska.
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Po wyłonieniu laureatów przewodniczący jury życzyli im
zdobycia nagród w Łasinie.
I udało się! Nasi recytatorzy, i to najmłodsi, zdobyli 16 marca
cztery nagrody!
W kategorii przedszkola/zerówki Alina Rafalska z przedszkola
w Mełnie sięgnęła po najwyższy laur! Natomiast Justynie
Kurkiewicz (SP Dąbrówka Królewska), oraz Adriannie Brzyskiej
i Kamili Wesołowskiej (SP Słup) przypadły trzecie nagrody. Brawo!

Z reporterskiego obowiązku informujemy naszych
Czytelników, że w XIII Powiatowym Przeglądzie Poezji „Złote Usta”
udział wzięła ponad setka dzieci i młodzieży z naszego powiatu.
Konkurs cyklicznie organizowany jest przez łasioski Miejsko Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.
Poetyckie, recytatorskie zmagania wpisały się już na stałe
w kalendarz imprez kulturalnych powiatu grudziądzkiego.
Oczywiście, szkoda że nikt z gimnazjalistów nie sięgnął po
nagrodę lub wyróżnienie. Mamy jednak, jako gmina, powody do
satysfakcji.

Kilka dni po łasioskich emocjach udało się nam porozmawiad
ze zdobywczynią pierwszego miejsca Aliną Rafalską. Odwiedziliśmy
ją w przedszkolu w Mełnie. Alinka najwyraźniej była zaskoczono
wizytą dyrektor GCK i niżej podpisanego. Szybko jednak oswoiła się
z sytuacją i w towarzystwie Beaty Chyły, nauczycielki, która
przygotowała ją do konkursu, śmiało odpowiedziała na kilka pytao.
– Mam siedem lat. Deklamowałam wiersz Jana Brzechwy
„Leo” – mówiła spoglądając na swoja panią. – Mieszkam
w Boguszewie. Tremy wielkiej nie miałam, bo byłam dobrze
przygotowana. W Łasinie wręczono mi dyplom i „Baśnie”
Andersena.
Przypomnijmy, że Alinka Rafalska również w lokalnym
konkursie w GCK otrzymała pierwszą nagrodę.
Głos Gruty
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– Najfajniejsze było to, że jak mama, która była ze mną,
zadzwoniła do taty i powiedziała mu o moim sukcesie, to on się
rozpłakał… – powiedziała nam na koniec młodziutka, zdolna
recytatorka.
Tekst: RAS

Dziesięć piosenek na dziesięciolecie

Z przyjemnością informujemy mieszkaoców naszej gminy,
że do promocji nowej płyty zespołu PÓŁnaPÓŁ, kierowanego
przez Krzysztofa Janikowskiego, pozostały jeszcze dwa miesiące.
Grupa, z powodów naturalnych zmieniały się śpiewające
w niej dziewczyny, wydała dotychczas następujące krążki: 1) 725lecie Parafii p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej. 2) Gdzie się
podziały tamte prywatki. 3) Najlepsze dziś wypełni się. 4) Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II.
– „Rytm i melodia”, taki tytuł mied będzie nasza nowa
wokalno-muzyczna
propozycja
–
mówi
pomysłodawca
K. Janikowski. – Piosenki nagrywamy w naszym szkolnym studiu
w Dąbrówce Królewskiej. Przy okazji dodam, że zostało ono
zbudowane w 2010 roku przy realizacji projektu „Gdzie się podziały
tamte prywatki”. Jako dyrektor szkoły pozyskałem pieniądze
(między innymi) z Banku Zachodniego WBK.
Przypomnijmy, że pierwsza nazwa zespołu brzmiała Gaj (od
piosenki Marka Grechuty). W momencie, gdy grupa ze swą
działalnością przekroczyła granice wsi, zaczęła występowad nie
tylko w obrębie gminy Gruta, postanowiono dokonad zmiany Gaj
na PÓŁnaPÓŁ. I tak jest do dziś.
– Dziesięd lat pracy z kilkunastoletnimi uczennicami, to spore
doświadczenie muzyczne i artystyczne, ale także pedagogiczne –
dodaje szef zespołu. – Praca z tak młodymi osobami wymaga
ogromnej cierpliwości i zaangażowania. To naturalne, że bywały
lepsze i gorsze chwile. Tych pierwszych było jednak zdecydowanie
więcej. Obecnie w PÓŁnaPÓŁ śpiewają: Agata Gajewska,
Aleksandra Kanios, Kamila Kurkus, Sonia Szytniewska, Marta
Waszewska i – od niedawna – Wiktoria Lewandowska. Podkreślę,
że dotychczas w naszym repertuarze znaleźd można było przede
wszystkim piosenki znanych polskich wykonawców; Seweryna
Krajewskiego, Czesława Niemena czy Anny Jantar. Przy projekcie
najnowszej płyty postanowiłem przedstawid zespół z nieco innej
strony, w innych niż dotąd kompozycjach. Wiary w nasze nowe
przedsięwzięcie muzyczne dodaje fakt, że nad jakością dźwięku
czuwad będzie – sprawdzony w tej materii – Jerzy Strużyna.
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Czesław Paluch, Fryderyk Koziak, Roman Wołowiec, to tylko
niektóre nazwiska młodych polskich autorów muzyki i tekstów, po
które sięgnął PÓŁnaPÓŁ. Miejmy nadzieję, że zarówno
K. Janikowski, jak i wykonawczynie dokonali właściwego wyboru.
K. Janikowski z pomysłem płyty „Rytm i melodia” chodził kilka
miesięcy. W rozmowie nie ukrywał, że dziesiąte urodziny grupy to
ważna data.

– Musimy wszystko zrobid jak najlepiej. Nie tylko dlatego,
że benefis PÓŁnaPÓŁ będzie miał miejsce w grudziądzkim Klubie
Akcent – akcentuje szef zespołu. – Dziewczyny i ja mamy
świadomośd, że wieczorem osiemnastego maja będziemy
reprezentowad na szerokim forum naszą gminę Grutę.
To naturalne, że chcemy wypaśd jak najlepiej. To oczywiste,
że naszym życzeniem jest, aby koncert, a później płyta została
zaakceptowana przez słuchaczy.

Zainteresowanych
majowym
występem
PÓŁnaPÓŁ
w Grudziądzu informujemy, że tego wieczoru posłuchad będzie
można też jednej z najbardziej znanych w mieście grup (notabene
zaprzyjaźnionej z zespołem z Dąbrówki Królewskiej. Poproszony
jednak o dyskrecję, nie mogę zdradzid jej nazwy).
Tekst: S. Raginiak

Otwórzmy serca dla Izy
Pod takim szyldem 19 lutego odbyła się impreza
charytatywna zorganizowana przez „Stowarzyszenie pod
Gródkiem w Plemiętach”. Jej ideą była pomoc w ratowaniu życia
Izabeli Partyki, naszej młodej mieszkanki ciężko chorej na raka
kości.
Świetlica „pękała w szwach”. Ilośd ludzi o WIELKIM SERCU
przekroczyła najśmielsze oczekiwania. I tak miało byd!
Impreza rozpoczęła się wysłuchaniem nagrania pieśni, którą
wykonała Izabela Partyka. Następnie Mariola Lewandowska, prezes
Stowarzyszenia, przypomniała cel akcji, podziękowała również
sponsorom i zaprosiła do wspólnej zabawy. Radośd organizatorom
sprawiały liczne licytacje własnoręcznie zrobionych przedmiotów
przez darczyoców, m. in.: Dominika Kleina, Zbigniewa
Grabowskiego z OSP Plemięta, Agnieszkę Abramek, Annę
Głos Gruty
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Ostrowską, Małgorzatę Piotrowską, Józefę Swedurę oraz Hannę
i Bogdana Mrozioskich. Niejednemu licytującemu podnosiła się
adrenalina, gdy walczyli o piękne anioły, drewniane toporki,
haftowane obrazy, metalowe serduszka.

By wesprzed nasze działania wiele osób podarowało rodzinne
pamiątki, a sponsorzy z okolicznych miejscowości swoje produkty –
Adam Sobocioski (masarnia Mełno), Zenon Osuch (piekarnia
Mełno). Ogromnym powodzeniem cieszyły się przepyszne wypieki
i inne smakołyki przyrządzone przez członkinie Stowarzyszenia.
Muzycznie charytatywną imprezę uatrakcyjnili: Jacek
Gawrział, zespoły TiM Doroty Berent i PAPUGI ze Szkoły
Podstawowej w Plemiętach, oraz solistki Aneta Leszczyoska i Alicja
Materka. Niemałą atrakcją dla maluchów była przejażdżka wozem
strażackim.
Nasi strażacy zadbali także o bezpieczeostwo imprezy. Na
zakooczenie wiele osób dziękowało za mile spędzony czas tego
popołudnia.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób OTWORZYLI SERCA DLA IZY.
Przekonaliśmy się, że w szczególnych chwilach potrafimy się
zmobilizowad i dad z siebie BARDZO DUŻO.
Tekst: M. Lewandowska

Namalowane dla Izy

Świąteczne kiermasze
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie w okresie
przedświątecznym prezentowali i sprzedawali wykonane przez
siebie prace na wielu kiermaszach. Ze swoimi wyrobami gościli
w kilku miejscowościach gminy i powiatu. Kiermasze odbyły się
w Mełnie ZZD, Grucie, Łasinie, Grudziądzu, Świeciu nad Osą
i Salnie.

Za pośrednictwem „Głosu Gruty” pragniemy podziękowad
wszystkim za zainteresowanie i zakupienie prac wykonanych przez
osoby niepełnosprawne.
Naszym Szanownym Klientom życzymy zdrowych, spokojnych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.
Uczestnicy i kadra WTZ w Grucie

Chór śpiewał w Zbicznie
Zespól wokalno-instrumentalny „Złoty wiek” z Gruty 18
lutego uczestniczył w IX Wojewódzkim Festiwalu Piosenki
Romantycznej w Zbicznie.
Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiło 21 zespołów
w kategoriach: soliści, kabarety, zespoły wokalne i wokalnoindstrumentalne. Zaprezentowali się artyści-amatorzy między
innymi ze Świecia nad Osą, Jabłonowa Pomorskiego, Wąbrzeźna,
Torunia, Brodnicy.

11 marca 2012 r. w kościele parafialnym w Okoninie odbyła
się licytacja obrazów, które zostały namalowane specjalnie dla Izy
Partyki przez Dorotę Kruszczyoską. Artystka jest nauczycielką
w szkołach w Plemiętach i w Nicwałdzie. Licytacja połączona była
z koncertem organowym oraz występami zespołów wykonującymi
pieśni religijne. Wylicytowano 38 obrazów za łączną sumę
11 000 zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostały przekazane na
dalsze leczenie Izy, która obecnie przebywa w klinice w Chinach.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym niezwykłym
spotkaniu i ofiarowali cząstkę swego serca dla Izy.
Tekst: Ks. M. Wysiecki

Nasz chór w Zbicznie był po raz pierwszy i… na pewno nie
ostatni. Impreza wokalnie i muzycznie była przede wszystkim
romantyczna i sentymentalna, ale nie brakowało w niej akcentów
wesołych. Zespoły przedstawiły bardzo różnorodny repertuar.
„Złoty Wiek” zaśpiewał trzy piosenki: „Księżycowa noc”, „Pani
szalona”, „Vaya con dios”. Mimo że nie zdobyliśmy głównej
nagrody, to chór był długo oklaskiwany.
Statuetkę Zakochanego Wróbla zdobył zespół ARIOZO ze
Świedziebni. Warto dodad, że festiwal w całości był filmowany,
płyta ze Zbiczna jest w naszej kolekcji.
Tekst: Barbara Małgorzewicz

P.S. Dłuższa relacja z imprezy w numerze majowym Gazety.
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Trzy wyścigi – trzy zwycięstwa
W marcu odbyły się trzy wyścigi o Mistrzostwo
Województwa w kolarstwie przełajowym. Wyścigi organizowały
poszczególne gminy wraz z klubami.
Rewelacją zawodów okazał się Bartosz Klasiński ze SP
w Słupie, wygrał wszystkie wyścigi w swojej grupie wiekowej.
W nagrodę otrzymał trzy puchary.
– Bardzo się cieszę, że Bartosz idzie w ślady starszego brata
Łukasza, który jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski –
podkreślił trener Aleksander Zadykowicz.
Marcowymi zawodami młodzi kolarze UKS-OMEGA GRUTA
rozpoczęli sezon na rowerach górskich.
Od A. Zadykowicza usłyszeliśmy też, że w naszym
województwie sezon wyścigów na szosie zainaugurowany zostanie
21 kwietnia w Słupię. Organizatorzy spodziewają się około150
zawodników.
Wyścig w Cierpicach (10.03.)
Trasa prowadziła leśnymi drogami z wieloma utrudnieniami
i niebezpiecznymi zjazdami i podjazdami. Nasi kolarze pojechali
doskonale, wykazując się nie lada umiejętnościami. W efekcie
w najmłodszej kategorii (żak) reprezentanci gminnego UKS –
OMEGA GRUTA zajęli następujące miejsca: 1 miejsce – Bartosz
Klasiński, 6 m. – Dawid Tuleja, 7 m. – Przemysław Tuleja, 9 m. –
Jakub Ścibor, 14 m. – Kacper Dziubkowski. W starszej kategorii
(młodzik) kolarze usytuowali się na następujących pozycjach: 2 m. –
Cezary Szytniewski, 14 m. – Eliasz Kwiatkowski.

Wśród dziewcząt kategorii juniorka młodsza 2 lokatę zdobyła
Magdalena Rząca.
Wyścig w Młyńcu (18.03.) - o Mistrzostwo Województwa
w kolarstwie przełajowym.
Kategoria żak: 1 miejsce – Bartosz Klasiński, 5 m. – Jakub
Ścibor, 7 m. – Dawid Tuleja, 9 m. – Przemysław Tuleja, 13 m. –
Oskar Reich. Kategoria młodzik: 9 m. – Cezary Szytniewski, 15 m.
– Eliasz Kwiatkowski. Kategoria juniorka młodsza: 4 m. Magdalena
Rząca.
Wyścig w Grudziądzu (24. 03.)

Kat. Żak. Wystartowało około 50 zawodników
z województwa.
Kategoria żak: 1 miejsce – Bartosz Klasiński, 5 m. –
Przemysław Tuleja, 6 m. – Dawid Tuleja, 10 m. – Oskar Reich, 12
m. – Jakub Ścibor, 13 m. – Sławomir Kuffel, 14 m. – Kacper
Dziubkowski. Kategoria juniorka młodsza: 1 miejsce – Magdalena
Rząca.
Tekst/Foto: A Kalinowska

Zwycięstwo na inaugurację sezonu

Piłkarze Cukrownika Mełno z tarczą!
W niedzielę 25 marca pokonali u siebie 2:1 przeciwnika zza
miedzy Radzyniankę Radzyń Chełmiński. Do pomyślnego
rozpoczęcia nowego sezonu piłkarskiego przyczyniła się dobra
postawa na murawie wszystkich piłkarzy. Strzelcy bramek dla
Cukrownika Mełno: Paweł Knozowski i Łukasz Kozłowski.
Na razie nasi futboliści znajdują się w środku tabeli. Od trenera
Macieja Stoppla usłyszeliśmy jednak zapewnienie, że drużyna jest
dobrze przygotowana i za punkt honoru stawia sobie awans do
klasy A.
Przypomnijmy, że prezesem klubu jest Aleksander
Zadykowicz. Kierownikiem drużyny Stanisław Kukurowski,
kierownikiem sekcji Waldemar Rzemieniewski.
Poniżej przedstawimy listę zawodników GLKS sekcja piłki
nożnej „Cukrownik Mełno”.
Manteufel Fabian, Borolewski Mateusz, Kowalski Łukasz,
Przybylski Mateusz, Jakubowski Damian, Kozłowski Łukasz,
Archita Damian, Filbrandt Dawid, Knozowski Paweł, Polaszek
Radosław, Malicki Paweł, Siwek Patryk, Jaworski Karol, Stępień
Dawid, Dopierała Damian, Staszewski Dariusz, Czajka Przemysław,
Zieliński Marcin, Czykier Paweł, Ciarkowski Maciej, Wróblewski
Marek, Jeziorowski Rafał, Ostrowski Igor, Urbaniak Maciej,
Kukurowski Przemysław i Zaworski Michał.
- W przyszłość patrzymy z optymizmem, ponieważ przed
rozpoczęciem sezonu wygraliśmy wszystkie mecze sparingowe –
mówi A. Zadykowicz i dodaje: - Ambitna drużyna apeluje do
wszystkich, którzy mogliby wesprzeć ją finansowo. Tekst/Foto: A.Z.
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