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Nr 5       MAJ  2011    ukazuje się od 1991 roku 

Pożegnanie św.p.  

 ks. prał. Jana Augustyna Skwiercza 

 Zgromadzeni 28 kwietnia pa-

rafianie w Kościele pw. WNMP 

 w Grucie pożegnali ks. Prał. J. A. 

Skwiercza, który zmarł 25 kwietnia 

2011r., w 99 roku życia.   

 Liturgii pogrzebowej przewodniczył 

Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Szamocki, 

Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej.   

Żegnano wspaniałego człowieka twórcę Ko-

ścioła Żywego, kapłana, który zawsze miał czas dla wiernych.  W imieniu  mieszkańców parafii 

pożegnała ks. prałata Pani Róża Topolewska.  Słowami „kapłan to jest ktoś kto nie ma domu, a 

ma  mieszkanie… to o ks. Prałacie można śmiało powiedzieć, że ten kapłan miał wiele domów —w 

sercach swoich parafian”  Pani Wójt,  Halina Kowalkowska w imieniu władz samorządowych po-

żegnała  ks. Jana Skwiercza.   

 Ks. prał. Jan Augustyn Skwiercz urodził się 20 września 1912 r., w Połchowie koło Pucka. 
Miał sześcioro rodzeństwa. W 1934 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Pelplinie. 4 czerwca 1939 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Kon-
stantyna Dominika, a 6 czerwca odprawił Mszę św. prymicyjną. Dokładnie w 60. rocznicę prymi-
cji odprawił Mszę św. w koncelebrze z Ojcem Świętym w Pelplinie. Jan Paweł II udzielił diamen-
towemu Jubilatowi papieskiego  błogosławieństwa. Od 1957 r., przez 40 lat ks. Skwiercz pełnił 
funkcję dziekana dekanatu radzyńskiego. W 1997 r. papież Jan Paweł II włączył go do grona swo-
ich kapelanów honorowych. 29 kwietnia 1999 
r. ks. prał. Jan Skwiercz został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za długoletnią pracę duszpasterską i wy-
bitne zasługi w działalności społecznej. Rada 
Gminy Gruta 31 lipca 2001r., Uchwałą 
XX/157/01 nadała ks. Prałatowi Janowi 
Skwierczowi tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Gruta. Niespotykanym wręcz faktem 
jest, że ks. prał. Jan Skwiercz od września 1939 
r. do chwili obecnej nieprzerwanie przebywał 
na tej samej parafii przez 72 lata kapłaństwa. 
Pierwsze 10 lat jako administrator, przez kolej-
ne lata jako jej proboszcz.  

Fot. J. Strużyna  

70-lecie  kapłaństwa ks. Prał. J. Skwiercza.  Fot. L. Kaszuba 
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Pani Wójt, Halina Kowalkowska 14-15 kwietnia 2011 r. 
uczestniczyła w XXV Zgromadzeniu Ogólnego Związku Gmin 
Wiejskich RP w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 320 

samorządowców z 270 gmin oraz wielu znakomitych gości. 
W spotkaniu udział wzięli  również Pan Olgierd Dziekoński – 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Bronisław 
Dutka – Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regionalnej, Pan Marek Woźniak – 

Wiceprezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałka 
Woj. Wielkopolskiego. 
Ważnym punktem spotkania była dyskusja merytoryczna na 
następujące tematy: 
- stan finansów gmin wiejskich – bieżąca sytuacja i wyzwa-
nia na nową kadencję (Krzysztof Iwaniuk – wiceprzewodni-

czący ZGWRP; Hanna Majszczyk – podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów) 
- ”Rola BGK w finansowaniu rozwoju obszarów wiej-
skich” (Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorzą-
dami Terytorialnymi, Bank Gospodarstwa Krajowego) 

- propozycja założeń nowelizacji Karty Nauczyciela. Zmiana 
finansowania oświaty, związana z obniżeniem wieku szkol-
nego (Marek Olszewski – wiceprzewodniczący ZGWRP; Kry-
styna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej).  

XXV  Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej   
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50- lecie pożycia małżeńskiego  

Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Gruta  
Od dnia 4 kwietnia 2011r., UG Gruta  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  do 1530,. 

 W kwietniu Wójt Gminy Gruta, Pani Halina Ko-

walkowska oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pa-

ni Grażyna Tuleja  uroczyście wręczyły jedenastu parom 

małżeńskim Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie. Pani Wójt wręczając kwiaty jubilatom obchodzą-

cym Pięćdziesiątą Rocznicę Ślubu - złoty jubileusz 

("złote gody") życzyła Wszystkim kolejnych wspólnych 

lat w zdrowi i szczęściu. Po wysłuchaniu Marsza Men-

delssohna i wzniesieniu toastu lampką szampana, jubilaci 

oraz goście  przy kawie wspominali najlepsze chwile ze 

wspólnie przeżytych 50-ciu lat życia. 

 Pani Danuta Winnicka w imieniu zaproszonych  

par małżeńskich, podziękowała Pani Wójt oraz gościom 

za zorganizowanie uroczystość. 
Prezydent RP Bronisław Komorowski  Medalem za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczył: 

Wiesławę i Stanisława  Pauch – Mełno ZZD 

Stanisławę  i Tadeusza Rusoń – Jasiewo 

Danutę i Eugeniusza Winnickich – Nicwałd 

Zofię i Antoniego  Stelmach – Mełno 

Agnieszkę  i Jacentego Urbańskich – Słup 

Janinę  i Longina  Darłak – Gruta 

Halinę  i Jerzego Drzewoszewskich – Pokrzywno 

Krystynę i Mariana Mirosław – Nicwałd 

Bogumiłę i Henryka Szałkowskich  – Gruta 

Reginę i Zbigniewa Kosowskich  – Gruta 

Bronisławę i Mariana Kołodyńskich – Mełno 

 Pani Wójt na XXV ZOZGW RP w Pozna-
niu złożyła wniosek o stworzenie możliwości 
finansowania dróg gminnych poprzez przy-
wrócenie f inansowania w ramach 
„schetynówek”. 
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Informacja do właścicieli stad bydła, owiec i kóz 

na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego i miejskiego 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu informuje, iż zgodnie  z art. 42 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity:  
Dz. U. 2008 r. Nr 213 poz. 1342) na właścicielach padłych sztuk bydła, owiec  i kóz ciąży obowiązek niezwłocz-
nego zawiadomienia o tym fakcie Inspekcji Weterynaryjnej w Grudziądzu na druku załączonym do niniejszego 
pisma.   W przypadku nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia przez właściciela padłego zwierzęcia, Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii będzie powiadamiał o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.  

 Gospodarstwo, które nie zgłasza upadku bydła, owiec i kóz, będzie dodatkowo zakwalifikowane do kon-
troli wymogów wzajemnej zgodności  z obszaru B.          Powiatowy Lekarz Weterynarii   

            /-/ lek. wet. Mariusz Figalski   

ul. Dąbrowskiego 11/13,  86-300 Grudziądz ; e-mail: sekretariat@piwet.grudziadz.com.pl    tel.: + 48 56 / 46-248-44, 56 / 46
-497-32,  

 fax: + 48 56 / 46-446-97  

Druki można poobrać ze strony:  www.gruta.pl  

Wymiana Dowodów Osobistych  -  uprzejmie informujemy, że dowody osobiste wydane w 

2001r., na 10 lat tracą ważność w roku 2011. podobnie tracą ważność dowody osobiste wyda-

ne osobom, które w 2006r., nie miały ukończonych 18 lat i otrzymały dowód osobisty na 5 lat. Apelu-

jemy o sprawdzenie ważności swojego dowodu osobistego i jego wymianę. 

ZARZĄDZENIE Nr   14 /2011   WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 19 kwietnia 2011 

w sprawie określenia stawek odpłatności  za wynajem maszyn  będących własnością   gminy 
Gruta. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i 
Nr 173, poz. 1218 ,  z 2008 r. Nr  180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz  z 2010 

r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675  zarządzam, co następuje: 

§ 1. Określam stawki odpłatności za wynajem maszyn zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   

Załącznik do Zarządzenia Nr  14 /2011 z dnia 19 kwietnia  2011  Wójta Gminy Gruta 

Stawki odpłatności  netto  za   wynajem  maszyn  będących własnością  Gminy Gruta.       

* - do cen netto doliczany jest podatek VAT  w wysokości określonej we właściwych przepisach prawa 

1. 

Wynajem koparki gminnej CASE 

Kalkulacja: przyjęto średnią cenę wg serwisu informacji cenowych 

budownictwa 

80,00 zł/godz. 
60 zł  

/godz./dojazd/ 

2. 

Wynajem koparki gminnej Białoruś 

Kalkulacja: przyjęto średnią cenę wg serwisu informacji cenowych 

budownictwa 

60,00 zł/godz. 
45 zł  

/godz./dojazd/ 

3. 

Wynajem odmularki Pelikan 

Kalkulacja: przyjęto średnią cenę wg serwisu informacji cenowych 

budownictwa 

60,00 zł/godz. 
45 zł  

/godz./dojazd/ 

4. 

Wynajem ciągnika z przyczepą asenizacyjną 

Kalkulacja: przyjęto średnią cenę wg serwisu informacji cenowych 

budownictwa 

60,00 zł/godz. 
45zł 

/godz./dojazd/ 
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Śniadanie Wielkanocne w Słupie  

19 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Słupie odbył się poranek wiel-
kanocny z udziałem seniorów- 
mieszkańców miejscowości Słup 
oraz Pani Wójt Haliny Kowalkow-
skiej.  Organizatorami uroczystego 
spotkania była Rada Sołecka: soł-
tys- Pani Agnieszka Wesołowska 
oraz  Pani Katarzyna Osuch i Pan 
Łukasz Cieszyński, a także Pani 
Magda Zych i Pani Jadwiga Cie-
szyńska i dyrektor szkoły Pani Re-
gina Sadowska. Uczniowie klas III
-VI pod opieka Pani Aleksandry 
Klimek oraz przy współpracy innych nauczycieli przygotowali interesującą część artystyczną. W pierwszej czę-
ści przedstawiali w postaci pantomimy na tle muzyki główne grzechy ludzkie . Była zazdrość, obmowa, pycha, 

łakomstwo i inne liczne ludzkie słabości, za które spotykała grzeszni-
ków zasłużona kara. Druga część była próbą inscenizacji drogi krzyżo-
wej w wersji dostosowanej do możliwości odbioru jej przez dzieci. Su-
gestywne ukazanie ludzkich ułomności i ofiary Jezusa zrobiło duże 
wrażenie na wszystkich widzach, a w szczególności na uczestniczących 
w spotkaniu gościach. Pani sołtys- Agnieszka Wesołowska zaprosiła 
gości na Śniadanie Wielkanocne, w czasie którego zaserwowano trady-
cyjne, regionalne potrawy wielkanocne. Pani Wójt, Halina Kowalkow-
ska dziękując za zaproszenie wręczyła kwiaty Pani S. Wegner, wszyst-
kim zaproszonym gościom życzyła zdrowych rodzinnych Świąt.   

 HP 

Ciekawa lekcja ekologiczna w lesie 

Rok 2011 został ogłoszony przez UNESCO 

„Międzynarodowym Rokiem Lasów”. 
W dniu 03.03.2011 r. uczniowie od III do VI klasy SP w 
Słupie uczestniczyli w lekcji edukacyjnej, zorganizowa-
nej przez myśliwych z Koła Łowieckiego nr 31 Pracow-
ników nauki w Warszawie. Spotkanie odbyło się w lesie 
w rejonie parku krajobrazowego „Doliny Osy”. Lekcję w 
lesie poprowadziła p. Hanna Maleńczyk, myśliwy Koła, 
a wspomagali ją: myśliwy Stanisław Tarkowski, leśni-
czy Tomasz Zielaskiewicz, łowczy Władysław Wronka i 
strażnik łowiecki Stanisław Kula. Celem nietypowej 
lekcji było przybliżenie dzieciom wiedzy na temat zwie-
rząt zasiedlających te tereny oraz zapoznanie z pracą i 
potrzebą obecności myśliwych w łowisku. Poprzez nau-
kę w środowisku naturalnym zwierząt, uczniowie do-
wiedzieli się z jakimi problemami spotykają się  zwie-
rzęta i jak  pomagają im myśliwi. Zimą to nie tylko głę-
boki i przymarznięty śnieg, brak dostępu do pożywie-
nia, ale także drapieżniki – wilki, lisy, ptaki drapieżne i 
domowe psy, które polują na drobną zwierzynę i sarny.  
Myśliwi przygotowali liczne pomoce naukowe – plan-
sze zdjęciowe, poroża, skóry. Wszystkiego można było 
dotknąć i zobaczyć z bliska. Po dokładnym obejrzeniu 
wszystkich eksponatów, przyszła pora na lekcję prak-
tyczną. Dzieci otrzymały worki z karmą, pęczki siana, 
sól i poszły w głąb lasu do paśnika aby pod okiem straż-
nika łowieckiego rozłożyć karmę i sól.  

Nasze własne boisko 
 

 W sobotę 22 kwietnia br., młodzież z Oko-
nina z własnej inicjatywy uporządkowała boisko 
do piłki nożnej.   
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 Gminne Centrum Kultury w Grucie 
 21.04.2011r., odbył się wernisaż prac: Pani Katarzyny 
Szpręglewskiej - fotografia, Pani Magdaleny Głowackiej - ori-
gami modułowe oraz wystawa prac dzieci uczestniczących 
w zajęciach plastycznych w GCK w Grucie /prace wyko-
nane pod kierunkiem Pani M Głowackiej/. 

Prace Pań oraz dzieci można oglądać od poniedziałku do piąt-
ku od godziny 900 lub w innej porze po uzgodnieniu z Panią 
Dyrektor /dane w zakładce KONTAKT na www.gckgruta.pl/. 
Pani Wójt, Halina Kowalkowska dziękując za zaproszenie, 
życzyła autorkom prac kolejnych sukcesów – wspaniałych 
dzieł. Pan Adam Olejnik, dyr. ZS w Radzyniu Chełmińskim 
przyłączył się do słów pani Wójt. Gratulował Paniom Katarzy-
nie i Magdalenie, pierwszej wystawy w GCK w Grucie. 

TIM - przygotował 
oprawę muzyczną, Pani 
Dyrektor niespodziankę 
dla małych artystów – 
łakocie. 

Mali plastycy zaprosili 

na wystawę Panią Kry-

stynę Turek.  

„Niech żyje Łupaszka!” (major Zygmunt Szendzielarz, dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK    – przyp. S. 

R.), krzyknęła tuż przed śmiercią Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, bojowniczka Armii Krajowej. 28 sierpnia 

1946 r. w gdańskim więzieniu zastrzelił ją podporucznik Franciszek Sawicki, dowódca plutonu egzekucyjnego. 

 Niesłusznie skazana i zabita niespełna 18-letnia bohaterka, która w czasie wojny straciła rodziców, tuż przed 

śmiercią w grypsie do zaprzyjaźnionych z nią sióstr Mikołajewskich z Gdańska napisała: „Powiedzcie mojej bab-

ci, że zachowałam się jak  trzeba”. Babcia po utracie rodziców była dla Inki najważniejszą osobą. 

 W piątkowy wieczór 29 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Grucie  zorganizowany został pokaz 

spektaklu „Inka”, na podstawie scenariusza Wojciecha Tomczyka, w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz. 

 To było ważne kulturalne gminne wydarzenie, bo też i historia Danuty Siedzikówny jest wyjątkowa. Ta 

młoda bohaterka wciąż jest obecna w pamięci części ludzi, którzy przeżyli wojnę. Ogromnym plusem piątkowego 

spektaklu (spektaklu-pamięci) jest to, że obejrzała go grupa młodych ludzi dla których niewątpliwie było to pierw-

sze spotkanie z Inką, odważną, walczącą o wolną Polskę, skromną dziewczyną z lasu…  

 Ponad 20 osób w skupieniu obejrzało spektakl z płyty dvd (strona techniczna –     Jerzy Strużyna z Mełna). 

A wcześniej kilka słów o powojennej polskiej rzeczywistości    (m.in. o Urzędzie Bezpieczeństwa, radzieckiej ad-

ministracji) powiedział Tomasz Piwowarski, nauczyciel historii ze szkoły w Grucie. Dwie refleksyjne piosenki (w 

duchu pasującym do sztuki) zaśpiewał Krzysztof Janikowski, dyrektor szkoły w Dąbrówce Królewskiej.  

 Stanisław Raginiak   

Młoda Bohaterka 

Coraz boleśniej 

Matkom z Gminy Gruta 

Wiejskiej matce (tak mówią) nie pasują łzy po-

żegnania. 

 

Jesienne deszcze wiejskiego krajobrazu uodpar-

niają na ból. 

 

… Jeszcze kiedy w oknie nie malowanym od lat 

przebiegną dzieci – 

matczyne ręce delikatnieją, 

tańczą na wiejskiej zabawie lat pięćdziesiątych. 

 

Matkom w chustach nie pasują łzy pożegnania. 

 

Zresztą dla kogo mają płakać…? 

Dzieci rozeszły się po świecie. 

Wiatr drzewa poprzewracał w sadach. 

Przez dach pustego domu 

nic prócz ciszy do komnat nie wpada… 

 

– Dobrze, że dziś ktoś matkom drzwi uchylił 

i mogą się napatrzeć na 

majowe tulipany  

rosnące wokół ich wspo-

mnień.    

 

Stanisław Raginiak 

  

Koncerty  z okazji beatyfikacji Jana Pawła II  

 2 maja w Dąbrówce Królewskiej, 3 maja w Grucie 
oraz 6 maja w Linowie odbyły się koncerty zespołu PÓŁna-
PÓŁ z Okazji Beatyfikacji Jana Pawła II.  

 Relacje z uroczystości które odbyły się na terenie naszej 
gminy przedstawimy w czerwcowym wydaniu Głosu Gruty. 
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Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl 

-SPORT- 

 W dniach od  27.04.2011 do 1.05.2011r., na tere-

nie powiatu grudziądzkiego odbył się  XXIII Międzyna-

rodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Miasta 

Grudziądza. Do wyścigu zgłoszono 134 zawodników z 24 

zespołów ( 13 drużyn zagranicznych i 11 drużyn klubo-

wych z kraju ). Na terenie naszej gminy organizator 

główny konkursu wyznaczył dwie trasy – dwa etapy wy-

ścigu.  W czwartek w godzinach porannych odbył 1 półe-

tap 1 Etapu – Drużynowa Jazda na czas GRUTA – SŁUP 

–GRUTA  - 10 km, po południu dobył się 2 półetap 1 

Etapu ŁASIN – ŁASIN. 

Puchar ufundowany przez Panią Wójt Gminy Gruta, 

mgr Halinę Kowalkowską najlepszej drużynie 1 półetapu 

wręczyli Pan Tadeusz Szczepanek – kierownik  Referatu 

Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska oraz Pani Renata 

Kurkus –Inspektor  ds.  oświaty i zdrowia. 

Klasyfikacja   1 półetapu 1 Etapu 

Miejsce  / Drużyna /  Czas 

1 ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz  0h 11' 09" . 

2 RSC COTTBUS  0h 11' 24" . 

3 GKS TARNOVIA Tarnowo Podgórne 0h 11' 25" .62 

Klasyfikacja końcowa: 

Miejsce  /   Imię  i Nazwisko  / Drużyna  

1.MIKULICZ Mateusz ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 

2. LEEMANS Rob Team BELGIUM BALEN B.C. 

3. MICHCIŃSKI Michał ALKS STAL Ocetix Iglotex Grudziądz 

4. ZMORKA Marlen National Team UKRAINE 

5. WYLAMOWSKI Bartosz TKK PACIFIC Toruń SMS 

 
Informacje o drużynie znajdą Państwo na:  
http://www.alksstal.org/news.php 
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Zawody Strażackie  

 Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grucie 
i Wójt Gminy Gruta zapraszają mieszkańców gminy za zawody Strażackie. 
Zawody odbędą się na Boisku Sportowym w Mełnie 22 maja br., o godzinie 
1300 . 

Maj z Tygodniem Bibliotek 

 W dniach od 8 do 15 maja br., obchodzimy Ty-
dzień Bibliotek. Hasło tegorocznych obchodów 
brzmi: „Biblioteka zawsze po drodze, nie mi-
jam - chodzę„ Zachęcamy więc wszystkich miesz-
kańców do odwiedzin bibliotek w naszej gminie. W 
ramach tygodnia biblioteki przygotowały specjalny 
cykl spotkań dla najmłodszych czytelników, którzy nie 
mieli jeszcze kontaktu z biblioteką. Szczegóły w po-
szczególnych placówkach. 

Prosimy stałych  czytelników o terminowe  zwroty  
wypożyczonych książek. 

Zmiany godzin otwarcia bibliotek w Grucie i w Okoninie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie 

tel. 056/4683848 

email - bibliotekagruta@poczta.onet.pl 

Poniedziałek -  800 - 1600,  Wtorek 1000 - 1800 

Środa  800 - 1600 , Czwartek1000 - 1800, 

Piątek  800 - 1600 

Filia w OKONINIE tel. 056/4684851 

Poniedziałek 1100 - 1700 , Wtorek 1200 - 1800 

Środa*  900 - 1500, Czwartek 1100 - 1700 

Piątek 1200 - 1800  , Sobota*  900 - 1500 

* W każdą pierwszą środę miesiąca biblioteka nieczynna, w każ-

dą pierwszą sobotę miesiąca czynna od 900 - 1500 

 Rolą bibliotekarzy jest stworzenie optymalnych 

warunków sprzyjających wygenerowaniu się mody na 

czytanie słowa pisanego. Hasło nawiązuje do oczywiste-

go faktu, że biblioteki to niezastąpiony element naszego 

rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, spędzania 

wolnego czasu. Każda cywilizacja chlubiła się posiada-

niem bibliotek, choć ich dostępność była oczywiście róż-

na; każde pokolenie ubolewało nad ich niszczeniem i 

chroniło zasoby na równi z największymi wartościami. 

 Zapraszamy na koncert uczniów  
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia w Grudziądzu  

1 czerwca o godzinie 1700  
w GCK w Grucie  


