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Nr 5               Maj  2013       Ukazuje się od 1991 roku 

XXIV Sesja 

Po punktach wpisanych w każdą sesję (m.in.: przyjęcie porząd-

ku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, a także informacji 

przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym i sprawozdaniu wójt z wykonania uchwał), radni 

zajęli się rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

za poprzedni rok. Radzie Gminy szeroko też przedstawiona została 

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej związana z finansami gmi-

ny. 

XXIV sesja to także wysłuchanie wniosku Komisji Rewizyjnej 

związanego z udzieleniem absolutorium wójt Halinie Kowalkow-

skiej za 2012 r.. Przeczytał go p-cy Komisji Piotr Szynkowski.  

Na środowym posiedzeniu przyjęto następujące uchwały:  

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gruta za ubiegły rok,  

2) w spr. udzielenia wójt Gminy Gruta absolutorium z wykona-

nia budżetu za ub. r.  

Rada jednogłośnie zaakceptowała działania wójt, co jest 

tożsame z udzieleniem absolutorium. Były oklaski, a także słowa 

prowadzącej samorząd, która podziękowała za udzielenie abso-

lutorium i powiedziała, że z pełną determinacją będzie praco-

wać dalej. 

    3) w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej w Grucie za miniony rok. Kierownik tej placówki lekarz Anna 

Walisiewicz zabierając głos bardzo pozytywnie powiedziała, że 

dzięki wsparciu samorządu i Pani Wójt udało się przeprowadzić 

remonty, komputeryzację oraz  stworzyć kącik zabaw dla dzieci. 

4) W spr. likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królew-

skiej i – co wynikało z kolejnej uchwały – automatycznego utworze-

nia Szkoły Filialnej w tej wsi podporządkowanej organizacyjnie SP 

w Grucie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół.  

Od redakcji: mimo chwil emocji (na sali obecnych było kil-

koro rodziców, którzy mało merytorycznymi argumentami próbo-

wali wpłynąć na decyzję radnych, aby odstąpili od likwidacji), wer-

dykt jednak zapadł i mimo braku jednomyślności radnych uchwałę 

podjęto. Od września w Dąbrówce Królewskiej będą oddziały od 1 

do 3 i oddział przedszkolny. Utrzymywanie klas, w których uczy się 

czasem kilkoro dzieci nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia. 

Rozumiejąc rozżalenie niektórych rodziców (niestety w obradach 

nie wziął udziału żaden nauczyciel z tej szkoły, a przypomnijmy, że 

sesja zaczęła się o godzinie 13, więc była możliwość uczestniczenia 

w niej), trudno dyskutować z konkretnymi liczbami mówiącymi o 

rocznym koszcie nauczania jednego ucznia (dla porównania w Gru-

cie wynosi on około 7600 złotych, w Dąbrówce Królewskiej – po-

nad 14 tysięcy zł.). Rodzice ostentacyjnie opuścili salę narad, ale – 

gdy opadną emocje – zapewne zrozumieją, iż rzeczywiście funkcjo-

nowanie  mało licznych: 2, 5, czy 8-osobowychklas nie ma sensu. 

5) Kolejna uchwała związana była z określeniem wzoru deklara-

cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, 

6) przedostatnia uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finanso-

wej Woj. Kuj.-Pom. na budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi woje-

wódzkiej nr 533 Okonin-Mełno i 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-

Rozdroże. 

Ostatnia uchwała, którą radni odrzucili, związana była z wyga-

śnięciem mandatu radnego Henryka Neumanna. Sprawa ta pozostaje 

nadal w gestii wojewody.  

Dużo ciepłych słów pod adresem tego radnego powiedziała 

zasiadająca w Radzie Magdalena Kołodziej. – Uważam, że tę spor-

ną kwestię do końca powinna rozstrzygnąć pani wojewoda – oznaj-

miła.   

Podczas XXIV sesji wiceprzewodniczący Bronisław Florek 

zapoznał Radę z decyzją wojewody, która oddaliła wniosek radnego 

Marka Czmocha o pozbawienie mandatu Renaty Templin. 

Na koniec sesji wywiązała się polemika pomiędzy radnym Mar-

kiem Czmochem, sołtysem Kitnowa Arturem Błędowskim, a prze-

wodniczącą Rady.              Tekst/foto: S. Raginiak 

50 LAT OSP PLEMIĘTA  

I … ORKIESTRA DĘTA  

 

 

 Mszą święta celebrowaną przez proboszcza księdza Marka 

Wysieckiego w kościele w Okoninie rozpoczęły się w sobotę (27 

kwietnia) uroczystości związane z 50. rocznicą powstania jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Plemiętach. 

 – Nasza modlitwa jest szczególna, bowiem sprawowana jest w 

dniu jakże ważnego jubileuszu, a także w momencie otrzymania 

sztandaru przez jednostkę. Sztandar wzywa, sztandar wymaga i 

nadaje godność tym, którzy przy nim stoją. Podczas mszy będzie-

my prosić Boga, aby wspomagał swoje wierne sługi – druhów stra-

żaków w ich odpowiedzialnej  i trudnej służbie, dla Ciebie Boże i 

ludzi. Modląc się będziemy też wspominać tych, których powołałeś 

Panie do siebie – powiedział między innymi kapłan.         
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 Po modlitwie wszyscy udali się do Plemiąt na dalsze obchody. 

Na placu przed remizą (oprócz oczywiście mieszkańców, również z 

innych wsi) byli także st. bryg. Leszek Głowacki, komendant PSP 

w Grudziądzu, prezes Zarządu Oddziału Woj. OSP dh Bożesław 

Tafelski oraz kilkudziesięciu innych strażaków. Nie zabrakło 

przedstawicieli naszych władz samorządowych z wójt gminy Hali-

ną Kowalkowską na czele oraz jej zastępcą Tadeuszem Szczepan-

kiem i przewodniczącą Rady Gminy Renatą Templin.  

 Początek uroczystości w Plemiętach to złożenie meldunku pre-

zesowi ZOW OSP przez komendanta gminnego druha Sławomira 

Chyłę, następnie powitanie gości przez prezesa OSP w tej miejsco-

wości Krzysztofa Dalkę.  

Wydarzeniem obchodów było poświęcenie sztandaru.  

 Przy tak szczególnej okazji druhom wręczone zostały medale i 

odznaki pożarnictwa, a kilkunastu cywili prezes OSP w Plemiętach 

nagrodził statuetkami i dyplomami.  

Jednak zanim poproszono o wystąpienie szanownych gości poin-

formowano zebranych o uchwale Prezydium Zarządu Głównego 

przyznającego jednostce z Plemiąt Srebrny Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa.   

 Jeśli natomiast chodzi o druhów, to Złotymi Medalami za Za-

sługi dla Pożarnictwa odznaczono: Krzysztofa Dalkę, Zenona Piła-

ta, Zbigniewa Teresaka, Stanisława Głowackiego i Mirosława 

Leszczyńskiego. Z kolei Zarząd Wojewódzki przyznał Srebrny 

Medal za Zasługi dla Pożarnictwa druhom Grzegorzowi Głowac-

kiemu i Zbigniewowi Grabowskiemu. Brązowe medale otrzymali 

druhowie: Marcin Bartoś i Jacek Jaciubek. Odznakę Wzorowego 

Strażaka wręczono druhom Łukaszowi Betcherowi, Wojciechowi 

Szkole i Piotrowi Weltrowskiemu. Statuetki strażackie przyznano: 

wójt Halinie Kowalkowskiej, druhom Stanisławowi i Władysławo-

wi Głowackim, Henrykowi Wyłupskiemu, Hannie Szumotalskiej i 

księdzu proboszczowi Markowi Wysieckiemu. 

 Podczas uroczystości głos zabrał st. brygadier Leszek Głowac-

ki, który przekazując życzenia od siebie i od komendanta woje-

wódzkiego Tomasza Leszczyńskiego, podkreślił,   że w gminie 

Gruta panuje dobry klimat jeśli chodzi o straż. – To rezultat do-

brych relacji pomiędzy lokalną władzą, a naszymi druhami – ak-

centował. Na koniec raz jeszcze życzył podwładnym, aby szczęśli-

wie wracali z każdego pożaru, każdej akcji. Nie zabrakło też słów 

pod adresem rodzin druhów, by wspierali swoich dzielnych i od-

ważnych mężczyzn. 

 – Szanowny księże, szanowni jubilaci, panowie oficerowie, 

wielce szanowni państwo. Z okazji dzisiejszej szczególnej uroczy-

stości przekazuję wszystkim strażakom wyrazy największego uzna-

nia i szacunku. Szanowni druhowie, przez pól wieku działalności 

jednostki pożarniczej niejednokrotnie daliście świadectwo waszej 

ofiarnej i pełnej poświęcenia służby na rzecz społeczności gminy. 

Służby godnej naśladowania – mówiła wójt Halina Kowalkowska. 

– Za waszą ofiarność i odwagę składam wam podziękowanie i w 

imieniu władz zapewniam, że doceniamy wasz chwalebny trud. 

Przysięga sprawia, że wierzymy człowiekowi. Człowiek sprawia, 

że wierzymy przysiędze. Gdyby nie ludzie, gdyby nie wasi po-

przednicy, gdyby nie ci, którzy odeszli i ci, którzy dziś są w wa-

szych szeregach nie byłoby tej uroczystości. (…) Cieszę się ogrom-

nie i jestem dumna z waszej dzisiejszej uroczystości.    

 Wójt nie tylko słowami doceniała pracę druhów, wagę ich stra-

żackiej służby. Dzielnym mężczyznom z tej jednostki przekazała 

sześć nowych hełmów.   

  Wypada podkreślić znakomitą organizację obchodów. Strażacy 

z Plemiąt i innych gminnych jednostek stanęli na wysokości zada-

nia. Brawo!  

 Sporo pozytywnego zamieszania we wsi zrobił przemarsz or-

kiestry z Bobrownik, strażaków, przedstawicieli władzy, młodzie-

ży. Wszystko odbyło się na trasie szkoła – remiza.  

 Słowa uznania należą się również stowarzyszeniu i sołectwu z 

Plemiąt, a także tym wszystkim, którzy zadbali o wystrój sali i 

kulinaria.  

Nie zabrakło niespodzianki, którą był duży i wyjątkowo smaczny 

tort.                         Tekst/foto: RAS 

Nasze, gruckie akcenty 

w Międzynarodowym Dniu Strażaka   

w Grudziądzu 
 

 

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja 

(data wspominania przez Kościół katolicki świętego Floriana, 

patrona strażaków). W Polsce od 2003 roku jest świętem zawodo-

wym ustanowionym przez Sejm.  

W Grudziądzu strażacka uroczystość miała miejsce w piątek 

10 maja. Po mszy świętej w kościele Parafii Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny, biorący udział w obchodach udali się 

na plac przed Komendą Miejską PSP. Wśród zaproszonych gości 

była wójt Halina Kowalkowska, a naszą gminę reprezentowali 

również druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Niewątpliwie 

wyróżnieniem dla naszych strażaków (Stefana Falkowskiego i 

Henryka Katarzyniaka) było oddelegowanie ich do niesienia Po-

wiatowego Sztandaru Związku OSP.  

Akcentów z naszej gminy było więcej. Po wręczeniu awansów 

i nagród przez zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. 

Bogdana Sowińskiego i komendanta PSP st. bryg. Leszka Gło-

wackiego, przemówieniach obu oficerów, a także gości zaproszo-

nych, głos zabrała również wójt naszej gminy Halina Kowalkow-

ska. 

– Ten szczególny dzień rozpoczął się od mszy świętej, wspo-

minano imię świętego Floriana – zaczęła wójt. – Patrząc na star-

szych i młodszych strażaków cieszę się, że mogę pogratulować 

awansów, a także kolejnych obchodów. Szanowni państwo, w 

gminach, gdyby nie zawodowi strażacy, mielibyśmy dużo mniej-

sze szanse w walce z ogniem i innymi klęskami żywiołowymi, na 

ratowanie ludzkiego życia i dobytku. Serdecznie dziękuję za to 

wszystko i wyrażam nadzieję, że nasza współpraca będzie coraz 

lepsza. 

Piątkowa uroczystość to jeszcze jeden ważny moment związa-

ny z ludzkim bohaterstwem. 9 kwietnia około godz. 11.30 na je-

ziorze Parkowym w Kitnowie pod Alfredem Tydą załamał się lód. 

W porę wszczęty alarm przez panią Jolantę Grochot sprawił, że 

mężczyznę uratowano. Za bohaterskim czynem stoją dwaj pano-

wie: Krzysztof Kwiryng i Piotr Chyła (funkcjonariusz policji i 

strażak-ochotnik z Boguszewa). Z pomocą przyszli im: Rafał 

Storma (strażak z Boguszewa), ojciec Krzysztofa Zbigniew, a 

także Jan Ziemiński, wuj.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/4_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
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– Panie Krzysztofie, pragnę wyrazić swoje uznanie za pańską 

bohaterską postawę i odwagę. Pański czyn zasługuje na najwyż-

szy szacunek – dziękowała wójt H. Kowalkowska obecnemu na 

uroczystości Krzysztofowi Kwiryngowi. – Każdy, kto narażając 

własne życie ratuje innego człowieka, staje się prawdziwym boha-

terem. Niech pański czyn będzie wzorem do naśladowania. Raz 

jeszcze dziękuje panu z głębi serca.  

Już po uroczystości w rozmowie z panem Krzysztofem dowie-

działem się, że były momenty, w których wątpił, iż uratuje toną-

cego. – Pomogła długa drabina, ale było bardzo ciężko i niebez-

piecznie, wpadłem do jeziora po szyję – wspominał. – Gdyby nie 

wsparcie innych, nie wiem, jakby się to wszystko skończyło.  

– Gdy przyszedł do domu nic od razu nie powiedział. Byłam 

zdziwiona widząc, że jest ubrany w nie swoje rzeczy – wraca do 

tamtego dnia żona Małgorzata. – Dopiero po jakimś czasie usły-

szałam wszystko… 

Państwo Kwiryngowie mieszkają w Radzyniu Chełmińskim, 

ale – jak się dowiedziałem – jeszcze w tym roku skończą budowę 

domu w Kitnowie i zamieszkają w naszej gminie.  

I tak oto ta niewielka wieś będzie miała swojego bohatera…                          

                        Tekst/foto: RAS 

Nowa tablica w Słupie 

 Tylko przyklasnąć! Od 17 kwietnia w centrum Słupa stoi nowa, 

świetnie wykonana tablica promująca wieś. Konstrukcyjnie wyko-

nała ją firma Waldemara Błachnio z Łasina, natomiast strona pla-

styczna to zasługa: Agnieszki Wesołowskiej, Katarzyny Osuch, 

Anny Kurzyńskiej (część opisowa), zdjęcia – J. Strużyna i W. Sob-

czak.   

 Jako pierwszy wstęgę przeciął zastępca wójt Tadeusz Szczepa-

nek, po nim radny Stanisław Angowski, dalej sołtys Agnieszka 

Wesołowska i nauczycielka A. Kurzyńska, która przyprowadziła 

uczniów.  

– Należy pogratulować pomysłu i oczywiście pracy – powie-

dział T. Szczepanek. – Doskonała robota. Tablica wizualnie uatrak-

cyjnia wieś, zawiera też podstawowe informacje o przeszłości Słu-

pa.   

 Punkt, w którym ją ustawiono jest wręcz idealny, każdy – na-

wet przejeżdżający samochodem – nie może jej nie zauważyć. 

 Gratulujemy sołectwu i Stowarzyszeniu ze Słupa! 

             Tekst/foto: RAS        

Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 

 

W sali narad urzędu gminy we wtorkowe przedpołudnie 14 

maja odbyło się spotkanie wójt Haliny Kowalkowskiej, kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego Grażyny Tulei i sekretarza gminy Jarosła-

wa Poznańskiego z zacnymi jubilatami obchodzącymi 50-lecie 

pożycia małżeńskiego.  

Wójt, w imieniu Prezydenta RP, medale przypięła Państwu: 

Krystynie i Bolesławowi Piłatom z Okonina, Marcie i Henrykowi 

Błaszczykom z Nicwałdu oraz Jadwidze i Hieronimowi Szmeiche-

lom z Mełna ZZD.  

– Gratulując państwu tak zaszczytnego medalu, gratulując pań-

stwu wielu lat w małżeństwie, jestem szczęśliwa, że mogłam, jako 

wójt, dokonać aktu dekoracji. Życzę państwu kolejnych lat życia w 

zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacun-

ku dzieci i wnuków. Przeżycie wspólnie pięćdziesięciu lat w mał-

żeństwie to symbol wierności, miłości rodzinnej, to dowód wza-

jemnego zaufania i zrozumienia – usłyszeli szanowni goście od 

pani Haliny Kowalkowskiej.  

Gratulacje przekazała także Grażyna Tuleja. Jubilaci otrzymali 

od wójt i kierownik życzenia na piśmie. Tradycyjnie przy tego typu 

uroczystości nie zabrakło bukietów róż, upominków, lampki szam-

pana, dobrego ciasta i kawy. Odśpiewano także „Sto lat”. 

Gdy zapytałem Państwa Szmeichelów, czy spodziewali się 

zaproszenia do urzędu, odpowiedź była krótka: „Liczyliśmy na to”.  

Tradycyjnie, za pozwoleniem jubilatów i pani wójt, podczas 

takiej uroczystości pytam małżeństwa o moment, dzień poznania 

się oraz o tę chwilę, w której oboje uznali, że razem pójdą przez 

życie. I chociaż lat minęło sporo, pamiętają…        

Krystyna i Bolesław Piłatowie pobrali się w Okoninie, ale ich 

korzenie sięgają ziemi lubelskiej. Tam byli sąsiadami i na naszej 

ziemi ich rodzice gospodarowali blisko siebie. Taki był kaprys 

losu, że znając się już wcześniej, tu stanęli na ślubnym kobiercu. 

Mają dwoje dzieci, sześcioro wnuków i dwoje prawnuków. 

Z kolei Jadwigę i Hieronima Szmeichelów „połączył” … auto-

bus jadący do Brodnicy. Pani Jadzia jeździła nim do liceum, a pan 

Hieronim do rodziny, do Cichego. Ale z tym „połączeniem” pekae-

sowym to… nie do końca prawda, bo w rozmowie jubilat przyznał, 

że swoją przyszłą małżonkę wypatrzył już w… szkole podstawo-

wej. Pan Hieronim przez 30 lat był sołtysem w Mełnie ZZD. Jest 

mistrzem kwiaciarskim. Natomiast małżonka przez wiele lat była 

nauczycielką. Doczekali się czwórki dzieci i sześciorga wnucząt.  

Wieś Szymkowo, a konkretnie potańcówka w tej wsi, połączyła 

na zawsze Martę i Henryka Błaszczyków. Państwo mają troje dzie-

ci, ośmioro wnuków i dwoje prawnuków. Pan Henryk podkreślił w 

rozmowie, że na tej „historycznej” zabawie muzykantami byli jego 

ojciec skrzypek, brat bliźniak wybijał rytmy na perkusji (był jesz-

cze akordeonista nieskoligacony z Błaszczykami).  Oboje są zado-

woleni z życia.         Tekst/foto: RAS               

  Wycieczka do Brukseli 

 

Sześć dni trwała wycieczka do Brukseli, która zaczęła się 30 

kwietnia. Organizatorem była nauczycielka z Zespołu Szkół w Gru-

cie Anna Kalinowska, której w opiece nad uczniami pomagały kole-

żanki po fachu Aldona Maćkowiak i Elżbieta Czubaszek. Do stolicy 

Belgii wyjechała też wójt Halina Kowalkowska. 

Główny cel wyjazdu to zwiedzanie Parlamentarium. Nasi ucz-

niowie wzięli udział w wirtualnej podróży po Europie dzięki       
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trójwymiarowej mapie oraz dowiedzieli się szerzej o  roli Unii Eu-

ropejskie, a także o tym, co jej działalność daje państwom człon-

kowskim. Natomiast pani wójt spotkała się z przedstawicielką biura 

europosła Tadeusza Zwiefki, która również znalazła czas dla gości z 

Gruty i opowiedziała o strukturach siedziby posłów.  

Kolejne atrakcje to: pobyt w oryginalnym parku miniatur – Mini 

Europa (znajdują się tu miniatury szczególnych budowli wszystkich 

państw członkowskich, a także charakterystyczne symbole wskazu-

jące na różnorodność europejskiej historii, kultury i dorobku cywili-

zacyjnego). Uczniowie mogli podziwiać Krzywą Wieżę z Pizy, 

dymiącego Wezuwiusza, Wieżę Eiffla, Big Bena, ale również gdań-

ski Dwór Artusa. I dalej: Atomium  (monumentalny model kryształu 

żelaza, powiększony 165 miliardów razy), brukselskie ogrody kró-

lewskie, w szklarniach podziwiali egzotyczne rośliny, krzewy i 

drzewa, natomiast  na zewnątrz urzekły ich okazałe kamelie, drzew-

ka pomarańczowe i laurowe oraz azalie i fioletowe wisterie. Zwie-

dzano też Muzeum  Samochodów, Grand Place (jeden z najpiękniej-

szych rynków na świecie),  

Zwiedzano też chińskie i japońskie domki, zapoznano się z ar-

chitekturą tych krajów. Etap kolejny to Muzeum Czekolady, Man-

neken-Pis (rzeźba chłopca, symbol Brukseli). 

Ostatni dzień pobytu został zaplanowany już typowo rekreacyj-

nie. Uczniowie udali się do parku rozrywki Walibi, zajmującego 

powierzchnię 62 ha, położonego w miejscowości Wavre około 30 

km od Brukseli. Tu czekały na wszystkich różnego rodzaju karuze-

le, ogromne koło, pociągi, superszybkie kolejki, łodzie, pontony. 

Korzystanie z tych urządzeń było nie lada gratką. Nasi uczniowie, 

nauczyciele i wójt(!) popisali się niebywałą odwagą szczególnie na 

górskiej kolejce (rollercoaster). 

Pobyt uczniów w Brukseli (zakwaterowanie, wyżywienie i bile-

ty wstępów) w  kwocie 6822 euro sfinansowała pani Kinga Kali-

nowska, właścicielka firmy GOEDWERK BVBA, za co serdecznie 

dziękujemy. 

– To był wyjątkowy wyjazd zarówno pod względem turystycz-

nym jak i edukacyjnym – dzieli się wrażeniami wójt Halina Kowal-

kowska. – Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w spotkaniach i prze-

kazać materiały promujące naszą gminę. Wdzięczna jestem pani 

Kindze Kalinowskiej, sponsorowi, a także nauczycielom, że udało 

się im zrealizować wszystko na piątkę. Jestem przekonana, że wy-

prawa do szczególnego europej-

skiego miasta pozostanie na długo 

w pamięci jej uczestników.   

Wójt wręczyła K. Kalinowskiej  

wygrawerowane podziękowanie o 

treści: Za miłe przyjęcie, pokaza-

nie osobliwości, zabytków i atrak-

cji Brukseli oraz wypełnienie czasu 

wolnego uczniom Szkoły Podsta-

wowej z Zespołu Szkół w Grucie. 

Życzę wiele szczęścia za Pani do-

bre serce. Podziękowanie poprze-

dziły słowa Jana Pawła II: Czło-

wiek 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.     
  Na podstawie relacji A. Kalinowskiej 

opracował RAS Foto: AK 

Egzamin gimnazjalistów  

 

 Tuż po godzinie 6 rano 23 kwietnia kurier dostarczył do Ze-

społu Szkół w Grucie testy egzaminacyjne, około 9.30 nastąpiło 

komisyjne otwarcie kopert. 20 minut później komisja i uczniowie 

byli już w auli, ponieważ zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa 

Edukacji punktualnie o godz. 9 w całym kraju przystąpiono do 

egzaminów. 

 – Nad testami pochyliło się 57 gimnazjalistów z klas trzecich 

(a, b, c), w tym 26 chłopców – poinformowała Iwona Węcławska, 

wicedyrektor. – Zaczęliśmy od egzaminów z historii i wos-u, 

wiadomości o społeczeństwie, kolejne dni to sprawdzian wiedzy 

matematyczno-przyrodniczej, a później sama matematyka, testy z 

języków obcych, angielski i niemiecki na poziomie rozszerzo-

nym.  

Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie przystąpili tu do części 

drugiej, czyli rozszerzonej. 

 Przewodniczącym komisji był nauczyciel Witold Kaczmarek. 

 Istotne jest, że pedagodzy kilkakrotnie robili gimnazjalistom 

próbne egzaminy. Jak powiedziała I. Węcławska miało to na celu 

przygotowywanie ich psychicznie zarówno do pokonania stresu, 

jak i właściwego rozplanowania czasu przeznaczonego na testy. 

 Kwietniowe egzaminy to ważny etap w edukacji młodzieży. 

Osiągnięte przez nich wyniki  – ilość zdobytych punktów – rzuto-

wać będą na to, czy dostaną się do wybranej przez siebie szkoły 

średniej.           Tekst/foto: RAS           

Nasza gmina w Inowrocławiu 
 

Prezentacja Produktów Turystycznych Pomorza i Kujaw 

 W inauguracji sezo-

nu turystycznego w Ino-

wrocławiu wzięli udział 

wicemarszałek Dariusz 

Kurzawa oraz radni 

województwa Elżbieta 

Piniewska, Paweł Zgó-

rzyński oraz Wiesław 

Żurawski z Grudziądza.  

W sobotę 27 kwietnia w 

mieście zaprezentowało się ponad 60 wystawców z całego woje-

wództwa: samorządy, lokalne organizacje turystyczne i prywatni 

przedsiębiorcy tej branży. 

Była to impreza wystawienniczo-promocyjna, a także prezenta-

cja miast, powiatów i gmin w zakresie turystyki i rekreacji oraz 

możliwości wypoczynku (aktywnego spędzania wolnego czasu w 

sezonie turystycznym). 

W Parku Solankowym naszą gminę reprezentowali: Stowarzy-

szenie Aktywna Wieś SŁUP, Warsztaty Terapii Zajęciowej, pra-

cownicy placówek kulturalnych, Nadleśnictwo Jamy. Agnieszka 

Wesołowska i Sylwia Krajniewska w asyście rycerza Mieczysława 

Łaty z  Bractwa Rycerskiego Komturii Radzyńskiej zapraszały 

turystów do zwiedzania urokliwych i ciekawych okolic na terenie 

Gminy Gruta, a także zabytków. Nasze produkty – pyszny razowy 

chleb, domowe masło, wyborny smalec, ogórki kwaszone, pierogi, 

babka gotowana i sernik same się reklamowały. Zwiedzający de-

lektując się smakołykami pytali o miejsce ich… pochodzenia. 

„Wszystko to znajdziecie państwo na terenie gminy Gruta”, słyszeli 
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odpowiedź. 

Wiele osób zapoznając się z informacjami o naszej gruckiej 

ziemi nie kryło zdziwienia, że mamy tyle ciekawych rzeczy do 

pokazania (ruiny zamków krzyżackich, kompleksy pałacowo-

parkowe, jeziora, lasy), oraz że posiadamy bazę noclegową.  

– Dzięki wymienionym wyżej osobom i instytucjom pozyskali-

śmy na nasze stoisko książki od Nadleśnictwa Jamy, elementy de-

koracji z Warsztatów Terapii Zajęciowej – dzieli się refleksją Cele-

styna Cichocka. – Pracownicy naszej gminnej biblioteki włożyli 

sporo pracy w tworzenie ciekawych ulotek, które cieszyły się du-

żym zainteresowaniem. A wracając do Inowrocławia dodam jesz-

cze, że nawiązaliśmy kontakt z Lokalną Grupą Turystyczną. Umó-

wiliśmy się, że z czasem będą na swoich stronach zamieszczać 

nasze ogłoszenia. 

Stoisko gminy nie zdobyło nagrody, ale cieszyło się dużym  

zainteresowaniem zwiedzających park solankowy. Bydgoskie 

„Zbliżeniach” poświęciły Grucie chwilę na antenie. O naszym stoi-

sku mówił też prowadzący imprezę.     (r) Foto:CC 

Ewaluacja – przekazanie raportu  

 

W gabinecie wójt Haliny Kowalkowskiej przedstawicielka 

Kuratorium w Bydgoszczy Małgorzata Cieszyńska wręczyła w 

poniedziałek wójt Halinie Kowalkowskiej i dyrektor Zespołu 

Szkół Marzenie Samborskiej raport z przeprowadzonej niedawno 

ewaluacji (systematyczne badanie wartości programu nauczania).  

Miło nam poinformować, że ocena wypadła pozytywnie. Za-

równo gimnazjum jak i szkoła podstawowa otrzymały wysoką 

ocenę.  

Nasza placówka była sprawdzana i weryfikowana między 

innymi pod względem efektów kształcenia, ciekawych uczniow-

skich inicjatyw związanych z edukacją i rozwojem, warunków 

lokalowych, bezpieczeństwa uczniów i wzbogacenia wyposażenia 

placówki. 

Wójt, po zapoznaniu się z opinią kurator, podziękowała dy-

rektor za jej zaangażowanie i właściwe prowadzenie szkoły. Jed-

nocześnie podkreśliła, iż jako prowadząca samorząd dołoży 

wszelkich starań, aby placówka z każdym rokiem jak najlepiej 

spełniała oczekiwania nauczycieli, uczniów i rodziców.  

            Tekst/foto: eres 

Ekologiczne zmagania 
 

16 kwietnia w Szkole Podstawowej w Plemiętach odbyła się IX 

edycja Gminnej Mini- olimpiady Ekologicznej klas I-III. Uczniowie 

mogli się wykazać nie tylko wiedzą ekologiczną, ale także poloni-

styczną, matematyczną oraz umiejętnościami plastycznymi i spo-

strzegawczością.   

W rywalizacji zwyciężyły zespoły: 

– Nicwałd (Katarzyna Lubińska, Mateusz Stankiewicz, Szymon 

Szeląg, opiekun Krystyna Piątkowska)  

– Plemięta (Natalia Komorowska, Kamil Araucz, Julia Zgar-

dowska, op. Hanna Szadkowska).  

II miejsce: Boguszewo (Marcel Dąbrowski, Nikodem Maj-

chrzak, Kinga Sadowska, op. Mariola Franek).  

III m. Słup: (Bartek Domżalski, Zuzanna Wegner, Adrianna 

Brzyska, op. Katarzyna Kłosowska). 

W zawodach uczestniczyli również dzieci ze szkoły w Grucie 

(IV miejsce): Katarzyna Kuffel, Nikodem Worytko i Julita Wa-

szewska (op. Małgorzata Lazarowicz), i uczniowie z Dąbrówki 

Królewskiej (V m.): Karolina Kozłowska, Julia Lewandowska, 

Kaja Bonas (op. Anna Budzich).  

Konkurs przebiegał pod hasłem: „Ogród w czterech porach 

roku”. 

Organizacją olimpiady zajęła się Hanna Szadkowska, nauczy-

cielka kształcenia zintegrowanego SP Plemięta, której pomagała 

niżej podpisana (inscenizacja pt. „Cztery pory roku”), oraz Arleta 

Szulc, dekoracje. Nad całością czuwała dyr. Barbara Dryszczyk. 

Nagrody  wręczały: Renata Kurkus z Urzędu Gminy oraz 

wspomniana wyżej dyrektor.      Oprac./Foto: A. Kręcisz 

„Na Rycerskim Szlaku w Małej Ojczyźnie”. 
 

Odbył się III Harcerski Rajd Mała Ojczyzna „Na Rycerskim 

Szlaku”. Od 1 do 3 maja  prawie setka harcerzy i zuchów Hufca ZHP 

Grudziądz przemierzała szlaki rycerskie powiatu.  Było to święto 

młodości, przygody i patriotyzmu, wymagające wysiłku fizycznego i 

zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności. Bazą rajdu była 

SP w Boguszewie. Wiadomym jest, że harcerze i zuchy bawiąc się i 

przeżywając harcerską przygodę jednocześnie uczą się i doskonalą.   

Zaczęliśmy od Radzyń Chełmiński, dalej trasa powiodła ich do 

Rywałdu Królewskiego, gdzie poznali historię kościoła i klasztoru 

kapucynów, legendę Madonny Cygańskiej i szczegóły pobytu w 

klasztorze Prymasa Tysiąclecia. Zwiedzanie celi Stefana Wyszyń-

skiego i opowieść o jego pobycie było dla nich lekcją najnowszej 

historii Polski. Drugi dzień rajdu obfitował w ciekawe i ważne wyda-

rzenia. Przedpołudniowe warsztaty taneczne pod kierunkiem grupy 

tanecznej Barbary Polak z OPP w Grudziądzu były nie lada wyzwa-

niem, dostarczyły niezapomnianych wrażeń jak i… nowych umiejęt-

ności. Kogo zmęczyły popisy taneczne mógł malować, śpiewać lub 

sprawdzić swoją wiedzę w konkursie rycerskim. Po południu, tym 

razem z flagami, marsz do Linowa na harcerską mszę z okazji Dnia 

Flagi. Wieczorem ognisko obrzędowe i zmagania teatralne patroli w 

sali gimnastycznej, rozdanie nagród w rywalizacji rajdowej, śpie-

wanki i pląsy. Zwycięzcami zmagań na trasie okazali się druhowie z 

25 GDH „Jaszczurkowcy”, a dzielnie im sekundowały patrole z Wał-

dowa Szlacheckiego (52 DH „Remus”), 48 GDH „Samarytanki”, 45 

GDH „Brzask”, 21 PDH „Źrenice” z Mełna i dzielne zuchy z 12 GZ 

Boguszewo i 17 GDH z Dąbrówki Królewskiej. Doskonale spisał się 

patrol kwatermistrzowski z 9 GDH „Impuls” z Dąbrówki Królew-

skiej, a 2 DH „Klik” z Mełna świetnie przygotowała trasę i zadania 

rajdowe.  

Trzeci dzień rajdu (również w duchu patriotycznym), uczestnicy 

wzięli udział w uroczystościach miejskich i powiatowych na Rynku 

w Grudziądzu z okazji 222 rocznicy Konstytucji 3 Maja. Rajd nadzo-

rowała komendantka Hufca Grudziądz Elżbieta Fabińska. Wspoma-

gali ją instruktorzy: Dorota Banaszkiewicz, Agnieszka Wojtakow-

ska, Zuzanna Czerwińska, Julita Plaskiewicz, Kinga Szołczyńska, 

Hanna Pęksa (dyrektor SP w Boguszewie), Damian Dziarski. Poma-

gała też drużynowa 21 PDH – Natalia Szumotalska oraz przyboczni 

drużynowych. Specjalne podziękowania należą się obsłudze szkoły, 

paniom  Józefie Feliks, Urszuli Średzińskiej, Joannie Lewickiej i p. 

Romanowi Feliksowi. Przepysznymi racuchami i pieczonymi kiełba-

ski „wzmacniały” strudzonych harcerzy. Panie ze Stowarzyszenia 

Kobiet z Mełna ugotowały smaczną grochówkę. Stowarzyszenie z 

Boguszewa udostępniło druhnom i druhom trampolinę. Rajd uzyskał 

także wsparcie od Powiatu Grudziądzkiego i, oczywiście, Gminy 

Gruta. Jednym słowem było to przedsięwzięcie bardzo udane. Wiej-

skie drużyny harcerskie po raz trzeci pokazały klasę. Wszyscy 

uczestnicy III HR umawiali się już na IV HR. 

                                                                               Tekst: LARA 
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Konkurs „Zwiastuny Wiosny” 
 

 Doskonale przygotowano konkurs dla dzieci w przedszkolu w 

Mełnie. W artystycznej rywalizacji udział wzięło sześć duetów. 

Nad wszystkim bacznie i energicznie czuwała opiekunka Beata 

Chyła. Konkurs zorganizowano wspólnie z Kołem Łowieckim 

„Sokół” z Grudziądza, obecni byli Krzysztof Kopczyński, Jan Ro-

chowicz i Edmund Andrzejewski. Myśliwi ufundowali przedszko-

lakom z Mełna trzy piękne książki edukacyjne związane z przyro-

dą.   

 Dzieci miały za zadanie wykonać pracę, w której pojawią się 

elementy związane z wiosną. Forma plastyczna była dowolna, od 

rysunków po collage (kolaż). Reprezentanci mieli około dwóch 

godzin na udowodnienie, że dzięki swojemu talentowi są w stanie 

pokazać nietuzinkowe prace.  

 Wymieńmy uczestników: Alicja Samborska i Patrycja Jaranow-

ska (SP Słup, opiekunka Agnieszka Wojtakowska), Sara Wiśniew-

ska i Szymon Urban (SP Boguszewo, op. Izabela Zdziarska), Julia 

Mira i Marika Brzóskowska (SP Nicwałd, op. Anna Barczak), Iza-

bela Kamińska i Maja Wiącek (SP Plemięta, op. Mariola Lewan-

dowska), Karolina Bednarska i Karolina Rząca (SP Gruta, op. An-

na Żyłowska), Konrad Kamiński i Zofia Bernacka (Mełno, op. Bea-

ta Chyła).   

 Wszystkie prace zrobiły wrażenie na jurorach. Jednak każdy 

konkurs ma to do siebie, że trzeba wyłonić zwycięzcę. I tak I na-

groda przypadła przedszkolakom z Mełna (komisja była wyjątkowo 

zgodna), drugą zdobyły dziewczynki z Nicwałdu, a trzecią ex 

aequo „reprezentanci” Plemiąt i Słupa.  

 Dzieci otrzymały piękne dyplomy oraz nagrody.  

 Przed chwyceniem za ołówki, kredki, kartki i nożyczki wszyst-

kim małym artystom kilka piosenek zaśpiewały ich koleżanki i 

koledzy z przedszkola.           Tekst/foto: RAS 

ZIEMIA JAK TWOJA OJCZYZNA,  

WIĘC O NIĄ DBAJ 

 

 

Pod takim hasłem 22 kwietnia trwały obchody Światowego 

Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bogusze-

wie. Uczestniczyła w nich cała społeczność uczniowska, dyrekcja, 

grono pedagogiczne i goście z Koła Łowieckiego „Sokół” w Gru-

dziądzu.  

Podczas spaceru połączonego z obserwacją budzącej się przyro-

dy myśliwi J. Arczykowska, S. Chyła, K. Kopczyński i W. Tęgow-

ski opowiadali o zwyczajach zwierząt (dzikach, sarnach, zającach) i 

ptakach żyjących na przyszkolnych terenach (bocianach, dzikich 

gęsiach, łyskach, gołębiach i bażantach). Nauczyciela zwracali 

szczególną uwagę na problemy związane z ochroną przyrody.  

Na terenie szkoły rozpalono ognisko i pieczono kiełbaski. Na-

stępnie uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu plastycznego 

przystąpili do pracy w dwóch grupach wiekowych (pozostali oglą-

dali film o tematyce przyrodniczej). Poziom wykonanych prac  jak 

zwykle był wysoki.  

Komisja konkursowa po długiej dyskusji wyłoniła laureatów, 

którzy otrzymali nagrody książkowe ufundowało KŁ „Sokół”. Bez 

wątpienia ten dzień był znakomitą lekcją przyrody, którą niewątpli-

wie uczniowie zapamiętają na długo. 

 

         Tekst/foto. J. Arczykowska  

Dzieciom o J. Tuwimie 

 

 W Gminnej Bibliote-

ce Publicznej odbyła się 

ważna lekcja dla dzieci z 

oddziału przedszkolnego 

Zespołu Szkół w Grucie. 

W Roku Tuwima przybli-

żono maluchom postać 

jednego z najwybitniej-

szych polskich poetów, w 

dorobku którego znajdu-

jemy wiele wspaniałych wierszy dla dzieci, między innymi: 

„Lokomotywę”, „Okulary”, „Ptasie radio”. 

 Dla małych gości przygotowano pokaz multimedialny o poecie, 

były zdjęcia i wiersze czytane przez Elżbietę Polakowską-Lesińską 

i Stanisława Raginiaka, który powiedział też kilka słów o Julianie 

Tuwimie. Miłym akcentem było deklamowanie przez Karolinę 

Bednarską i Miłosza Reicha wierszy (chłopiec, jako jedyny, trafnie 

odpowiedział na pytanie – kogo nazywamy poetą? 

 Przedszkolaki, przyprowadzone przez ich panią Anielę Żyłow-

ską, wysłuchały również kilku piosenek do słów poety. 

 Dodajmy, że było to kolejne „Spotkanie w Bibliotece”, które od 

miesięcy organizuje E. Polakowska-Lesińska. 

             Tekst/foto: (ars)       

 Zdrowo, kolorowo i z pomysłem 
 

 Pracownice naszych 

czytelni konsekwentnie 

realizują projekt „Jak to 

matka z dzieckiem swoje 

miejsce w bibliotece 

odnalazła”. Kolejne spo-

tkanie odbyło się w szko-

le w Boguszewie, prze-

wodnim tematem była 

dietetyka (zdrowe odżywianie).  

Tym razem mamy wykonywały praktyczne zadanie, z zakupio-

nych produktów robiły zdrowe i kolorowe kanapki dla dzieci. Gdy 

kobiety całą swoją energię, uwagę i umiejętności poświęcały spra-

wom kulinarnym, ich dzieci – pod okiem nauczycielki wychowania 

fizycznego – uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 

Nic zatem dziwnego, że po sporym wysiłku fizycznym dziewczęta 

i chłopcy z największą ochotą i sporym apetytem degustowali kolo-

rowe i smaczne kanapki.  

Pilotująca projekt Anna Fabrykiewicz za naszym pośrednic-

twem składa podziękowanie dyrektor szkoły Hannie Pęksie i Mag-

dalenie Ślusarczyk (zajęcia z dziećmi).  

W Boguszewie obecna był też dyrektor GCK Hanna Szumotal-

ska, która nie tylko fotografowała, ale też zapoznała obecnych z 

aktualnym harmonogramem zajęć w prowadzonej przez siebie pla-

cówce.   

PS Następne spotkanie z serii „Jak to matka z dzieckiem swoje 

miejsce w bibliotece odnalazła” 10 maja w Nicwałdzie. 

       Tekst (eres) Foto: H. Szumotalska 

Pierwsze spotkanie ze Stowarzyszeniami 
 

We wtorek 14 bm. w GCK odbyło się spotkanie dyrektor tej 

placówki Hanny Szumotalskiej z przedstawicielkami lokalnych 

Stowarzyszeń. Ponad dwugodzinna narada dotyczyły współpracy 
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na najbliższe miesiące, omawiano organizację wspólnych przedsię-

wzięć kulturalnych (np. Dzień Matki, Witajcie Wakacje, Warsztaty 

Fotograficzne, zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich) oraz 

uzgadniano wstępnie szczegóły związane z Dniami Gruty i Dożyn-

kami Gminnymi.  

Dyrektor poinformowała o stałych zajęciach (od nauki języka 

angielskiego po dziecięce lekcje tańca), które mają miejsce w 

Gminnym Centrum Kultury.  

Podczas dyskusji ze strony pań ze Stowarzyszeń padały inne 

propozycje współpracy, niekoniecznie na niwie kulturalnej. Zapro-

ponowano chociażby organizowanie w GCK (a także w wiejskich 

świetlicach) pokazów kulinarnych i kosmetycznych, czy wykony-

wanie okolicznościowych ozdób (np. świątecznych). Przy okazji 

przedstawicielki tych organizacji poinformowały dyrektor o wła-

snych planach imprez, które odbędą się w najbliższym czasie.   

Pierwsze spotkanie dyrektor było rzeczowe i konstruktywne. 

O wadze współpracy na linii GCK – Stowarzyszenia niech 

świadczy fakt, że na zebranie przybyła wójt Halina Kowalkowska, 

która przysłuchiwała się dyskusji i zachęcała, aby wszyscy, którzy 

są odpowiedzialni za działalność społeczno-kulturalną byli krea-

tywni, pomysłowi i konsekwentni w działaniu. 

Kolejne spotkanie ze Stowarzyszeniami i sołtysami przewidzia-

no w pierwszej dekadzie czerwca.     Tekst/foto: RAS 

Aktywna projekcja 

(Realizacja projektu) 
 

 Zamieszczamy kolejną 

informację z realizowanego 

przez nasze biblioteki pro-

jektu „Jak to matka z dziec-

kiem swoje miejsce w bi-

bliotece odnalazła.” 

Uczestniczące w powyż-

szym przedsięwzięciu ma-

my z dziećmi dojechały 

autobusem gminnym do kina Helios w Grudziądzu na projekcję 

filmu „Krudowie” (prehistoryczną komedię przygodową o pierw-

szej rodzinie na świecie, która wyrusza w niezwykłą podróż, gdy 

jaskinia, w której bezpiecznie mieszkali, zostaje zniszczona...).   

Filmowa atrakcja była ujęta w harmonogramie działań projek-

towych, dlatego mamy i ich pociechy miały wstęp bezpłatny.   

– Realizowany wspólnie z koleżankami po fachu projekt ma na 

celu przekonanie mieszkańców, iż biblioteka to nie tylko książki, 

darmowy dostęp do internetu, drukarki, kserokopiarki, skaner, ale 

także cały szereg ciekawych kulturalnych propozycji – mówi bi-

bliotekarka z Okonina Anna Fabrykiewicz, koordynatorka projek-

tu. – Dużą satysfakcję sprawia nam realizacja przedsięwzięcia, ale 

jeszcze bardziej cieszy to, że mieszkańcy zaczynają doceniać naszą 

pracę,. Ostatni wyjazd do kina to nie tylko kolejny krok w stronę 

większej integracji środowiska, ale również dowód na to, że mak-

syma „dla chcącego nie ma nic trudnego” jest zawsze aktualna.  

          Tekst: RAS. Foto: AFA 

Merytorycznie o współpracy 

 Dyrektor GCK Hanna Szumotalska spotkała się z przedstawi-

cielkami sołectwa Gruta: Ewą Schmidt (sołtys), Ewa Lipertowicz, 

Danutą Litwinowicz i Jadwigą Rzącą. Panie rozmawiały o współ-

pracy, główne tematy to: działalność świetlicy w GCK, organizacja 

uroczystości z okazji Dnia Matki i Dziecka oraz Festyn Rodzinny. 

Tekst/foto: RAS        

DORIS i TiM  

 

 Gdy po koncertach 

zespołu TiM i Doroty 

Berent ucichły oklaski 

podszedłem do wójt 

Haliny Kowalkow-

skiej i zapytałem o 

wrażenia.  

– Wysłuchałam z 

przyjemnością, wystę-

py były na dobrym poziomie. To ważne, że w naszej gminie nie 

brakuje wokalnych i muzycznych talentów. Należy dbać i pomagać 

dzieciom i młodzieży. Taka zresztą jest między innymi rola Gmin-

nego Centrum Kultury – powiedziała.  

„Dla tej chwili”, to nowa płyta Doroty Berent, którą promowała 

w piątkowy wieczór. Piosenki, zarówno polskie jak i zagraniczne, 

zostały starannie dobrane. Wcześniej na scenie pojawił się TiM. 

Dziewczęta i chłopcy zaprezentowali szlagiery filmowe 

(instrumentalnie i wokalnie). 

Jeden i drugi koncert miał dwa duże plusy, pierwszy – właści-

we było nagłośnienie (zasługa Jana Szlasa i niewątpliwie D. Be-

rent), dwa – naprawdę było widać i słychać, że nasza kochana mło-

dzież wylała sporo potu przygotowując się do występu.  

Przyznam, że wreszcie z przyjemnością słuchałem piosenek. 

Truizmem jest pisanie, że D. Berent dobrze śpiewa. To, mam na-

dzieję, każdy już zauważył i się o tym przekonał. Brawa dla DO-

RIS (pseudonim artystyczny) należą się także za to, że dzieli się 

swym talentem z młodszymi, że wszechstronnie rozwija ich uzdol-

nienia wokalno-muzyczne. 

Frapującym akcentem podczas koncertów był występ dziecię-

cego duetu tanecznego Barbary Polak, a także nieprawdopodobne 

wygibasy dwóch młodzieńców, czyli… breakdance lub bboying. 

Nie wątpię, że piątkowy wieczór był jednym z ciekawszych w 

GCK (co potwierdziła obecność naprawdę wielu osób). 

          Tekst/foto: RAS  

Sukcesy naszych zespołów i wokalistki  
 

 Na Festiwalu We-

soła Nutka w Łasinie 

TiM zdobył III miej-

sce w kategorii zespo-

łów, natomiast w gru-

pie solistów jury przy-

znało wyróżnienie 

Aleksandrze Kanios. 

Festiwal odbył się 26 

kwietnia, dwa dni później – podczas majówki – w amfiteatrze nad 

jeziorem odbył sie koncert laureatów. 

 *** 

Kolejne laury zdobył zespół 31 Gruckiej Drużyny Harcerskiej 

Skorpion na XII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 

„Scout & Tourist Song Festival” w Chełmnie. Otrzymał drugą na-

grodę.  

Prowadząca zespoły (także solistkę) Dorota Berent poinformo-

wała nas, że podczas występu nasza drużyna harcerska wykonując 

piosenkę jednocześnie „tłumaczyła” ją na język migowy, co było 

ewenementem i dlatego zostało bardzo ciepło przyjęte przez słu-

chających. Gratulujemy!      Tekst: (r). Foto: DB 

Wiosenne kręgle   
 

 Na oryginalny (wiosenny) pomysł wpadła Barbara Małgorze-

wicz, prezes Stowarzyszeni „Uśmiech”. W czwartkowe przedpołu-

dnie 18 kwietnia zorganizowała wyjazd do Grudziądza, a konkret-

nie do lokalu, w którym jest kręgielnia.  

 Pomysł chwycił od razu. Pewnie dlatego, że większość osób, 

którym to zaproponowałam nigdy nie miała do czynienia z kręgla-

mi – usłyszeliśmy od prezes. – Ogółem jedzie czterdzieści pięć 

osób, członkowie Stowarzyszenia, niepełnosprawni z Warsztatów 

Terapii Zajęciowej i seniorzy.  

To niewątpliwie będzie atrakcyjny  wyjazd, którego punktem 

http://www.gruta.pl/19-sample-data-articles/joomla/90-doris
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kulminacyjnym będą właśnie dwie godziny spędzone w kręgielni.  

– Od B. Małgorzewicz dowiedzieliśmy się, że część wyjeżdża-

jących do Grudziądza osób już miała w rękach kule, zbijała kręgle 

(niepełnosprawni w lokalu w Wąbrzeźnie). – Pomysł narodził się w 

czasie spotkania w Święto Kobiet w Radzyniu Chełmiński, gdzie 

byłam zaproszona. Gdy usłyszałem, że grupa seniorów świetnie się 

w ten sposób bawiła, bez namysłu postanowiłam podobną rzecz 

zorganizować w Grucie. A pomijając już wątek czysto sportowy 

warto podkreślić, że skoro wreszcie mamy wiosnę, to czas się ru-

szyć z domu, popatrzeć szerzej na świat. 

Przy okazji zapytaliśmy panią Barbarę o najbliższe plany 

związane z prowadzonym przez nią zespołem wokalnym „Złoty 

Wiek”. – Niedługo czeka nas wyjazd do Radzynia Chełmińskiego 

na majówkę, śpiewający spotkają się też na grillu w ogrodzie GCK. 

      Tekst: RAS. Foto. H. Szumotalska 

Okrywanie kaszubskości na Pomorzu Nadwiślańskim 

 

– Nasza dwudniowa wyprawa na Pomorze Nadwiślańskie na 

długo pozostanie w pamięci członków Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego w Baninie – wspomina organizator Eugeniusz Prycz-

kowski. – Zwiedzaliśmy Grudziądz, ale zawitaliśmy też do Dą-

brówki Królewskiej, w której przed wojną proboszczem był ksiądz 

Alojzy Ptach, pochodzący z Miszewa. Został zamordowany przez 

hitlerowców 11 listopada 1939 roku. Było dla nas ważne, że miesz-

kańcy tej wsi do dziś ciepło wspominają duszpasterza, o czym mo-

gliśmy się przekonać podczas mszy w intencji zamordowanego 

kapłana z Miszewa, celebrowanej przez księdza proboszcza Kazi-

mierza Wiśniewskiego. O pamięci o kapłanie przekonaliśmy się też 

na spotkaniu w szkole.  

Ciekawostką podczas mszy było to, że pieśni odśpiewano w 

języku Kaszubów, podobnie było z lekcją z Pisma Świętego. 

Wszystkich zachwycił też występ wokalny dzieci ubranych w ka-

szubskie stroje.  

Spotkanie dostarczyło sporo emocjonalnych przeżyć, tym bar-

dziej, że w grupie były osoby blisko spokrewnione z ks. Ptachem. – 

Zawsze pragnęłam tu przyjechać. Jestem szczęśliwa, że to się tak 

szybko udało i to w tak wspaniałej oprawie – wyznała Bernadeta 

Wińska Hering z domu Ptach. 

             (r) Foto. EP 

W bibliotece po angielsku?  Oczywiście tak! 

 

Siedem dziewcząt z Biblioteki w Okoninie – Wiktoria Szym-

kiewicz, Natalia i Ala Mazurkiewicz, Julka Zgardowska, Kasia 

Rafalska, Ola Fabrykiewicz i Michalina Fajkowska wzięły udział w 

internetowym Ogólnopolskim Konkursie Językowym FunEnglish, 

organizowanym przez firmę Funmedia, Orange i Fundację Rozwo-

ju Społeczeństwa Informacyjnego. Pierwszy etap rywalizacji to 

zgłoszenie placówki bibliotecznej i uczestników. Następnie odbyły 

się eliminacje w wyniku których cztery dziewczyny – Wiktoria, 

Natalia, Julka i Kasia  przeszły do gry finałowej. 17 kwietnia fina-

listki korzystając z komputerów i Internetu w bibliotece w Okoni-
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nie przeszły etap finałowy.  

W ogólnopolskim konkursie udział wzięło ponad 6 tysięcy 

dzieci ze szkół podstawowych.  Nasze dziewczyny nie zajęły 

miejsc na podium, otrzymały jednak certyfikaty udziału oraz na-

grody książkowe od bibliotekarki.  

Konkurs pozwolił uczestnikom na sprawdzenie swoich umiejęt-

ności językowych oraz poznanie edukacyjnych możliwości wyko-

rzystania komputera w nauce.  

Dzięki rywalizacji użytkownicy internetowej czytelni zapoznali 

się z ofertą firmy Funmedia i wyrazili chęć udziału w interneto-

wym kilkumiesięcznym kursie języka angielskiego. Dalsza eduka-

cja jest bezpłatna. Wystarczy tylko poświęcić dowolne dwie godzi-

ny tygodniowo i posiadać aktywne konto na platformie FunEn-

glish.pl., które w wyniku podpisania specjalnej umowy z organiza-

torem posiadać będzie również nasza biblioteka.  

Z niedawnej rywalizacji wniosek jest jeden: nauka języka an-

gielskiego może być przyjemna, a uczenie się w grupie bardziej 

efektywne.           Tekst i foto: AFA 

ZAPRASZAMY! 
 

Stowarzyszenie PRO BUBLICO BONO razem z Urzędem 

Gminy, Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku w Grudzią-

dzu ORAZ Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Salno organizują 

imprezę „Weekend nad Osą – pieszo, rowerem i kajakiem".  

Termin: 8.06.2013 r. Zgłoszenia i szczegóły: Edward Kaliński 

Urząd Gminy Gruta.  

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Sekretariatu 

Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.            (r) 

Śladami historii… 
 

Siedemnastu gimnazjalistów z Gruty wzięła udział w  „1 Raj-

dzie pieszym szlakiem holokaustu". Młodzież zwiedziła miejsca 

kaźni żydowskich kobiet z II wojny światowej. Tematyka miejsc 

pamięci ofiar nazizmu w naszym regionie była poruszona w filmie 

"Bocień – oblicza nazistowskiego okrucieństwa", autorstwa Uni-

sławskiego Towarzystwa Historycznego oraz nauczycieli i ucznio-

wie szkół w Unisławiu i Pluskowęsach. Film, kilka tygodni temu, 

wyświetlony był w Gminnym Centrum Kultury w Grucie na spo-

tkaniu zorganizowanym przez nauczyciela historii Tomasza Piwo-

warskiego. To właśnie wtedy narodził się pomysł odwiedzenia 

miejscowości pokazanych w filmie.  

Rajd przygotował Jerzy Strużyna z Mełna, zaś Urząd Gminy 

wspomógł organizacyjnie przedsięwzięcie, zapewniając transport i 

posiłek. Autor filmu „Bocień” Sebastian Bartkowski opowiadał 

historię młodych Żydówek przytaczając wiele faktów z tamtych 

tragicznych dni. 

Uczniowie przeszli trasę od Bocienia, gdzie znajdował się po-

dobóz KL Stutthof, przez Szerokopas, Dźwierzno, do Grodna. W 

miejscach pamięci składano - zgodnie z żydowską tradycją - ka-

mienie, które dla tego narodu są tym samym symbolem pamięci o 

zmarłych, co dla nas kwiaty i znicze.   

Młodzieży uczyła się też posługiwania zdjęciami  satelitarnymi 

w wytyczaniu marszruty.                     (r) Foto: JS 

Zapraszamy na 

 II  BIEG POD GÓRĘ 

Dąbrówka Królewska k. Grudziądza – 1 czerwca 2013 r. 

Start – godz. 10.00 

Biuro Zawodów, Start i Meta  

Szkoła w Dąbrówce Królewskiej 

Bieg przełajowy o charakterze górskim na dystansie 10 km. 

Więcej na:     www.gruta.pl    

http://www.gruta.pl

