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XVI Sesja 
 

Informacje o finansach gminy, absolutorium 

dla wójt, letni wypoczynek dzieci z terenu gminy, 

to główne tematy kolejnej, XVI Sesji, która obyła 

się 18 czerwca.  
 

 
 

Czerwcowe obrady, to przede wszystkim 

rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy Gruta oraz przedstawienie opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Podjęto także uchwały:  

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy,  

2) w sprawie udzielenia absolutorium wójt Halinie 

Kowalkowskiej,  

3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie. 

Na sesji pojawił się także temat budowy 

elektrowni wiatrowej (farmy wiatrakowej) –

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia wiatru). 

Powrócono do tematu zaczętego za poprzedniej 

władzy w 2008 roku. Na razie budzi on sporo 

kontrowersji.  

Przewodnicząca Rady Gminy po przyjęciu 

porządku obrad i przedstawionej przez siebie 

informacji na temat działań podjętych miedzy sesjami, 

poprosiła wójt o sprawozdanie z wykonania uchwał 

podjętych na XV sesji dotyczących: 1) zmian 

w budżecie gminy Gruta na 2012 rok, 2) zmiany 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Gruta, 3) w sprawie wyrażenia zgody 

na przejęcie przez GB Gruta 403 Sp. z o.o. praw 

i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy 

zawartej w dniu 24.04.2008 r. pomiędzy Gminą Gruta 

a PGK System Sp. z o.o., przejętej przez GB Linowo 

201 Sp. z o.o. cesją w dniu 23.07.2008 r. 

– Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmian 

w budżecie gminy, to sprawa dotyczy dofinansowania 

w wysokości 95 tysięcy 112 złotych realizacji zadania 

budowy boiska sportowego i placu zabaw 

w Nicwałdzie, także ogrodzenia i miejsc postojowych 

dla samochodów. Następnie zabezpieczenia 

środków finansowych na posiłki dla dzieci wszystkich 

szkól, chcemy przeznaczyć na to kwotę 85 tysięcy 

złotych. W budżecie zarezerwowano także kwotę 307 

tysięcy na budowę kompleksu sportowo-

rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Grucie – 

usłyszeli od wójt radni w kwestii tej uchwały.  

– Regionalna Izba Obrachunkowa z Bydgoszczy 

w składzie: Robert Pawlicki, przewodniczący, Halina 

Paszkoska i Aleksandra Kwiatkowska, członkinie, 

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu za ubiegły rok – mówiła poproszona o glos 

skarbnik gminy Mirosława Pyszora. – 

W sprawozdaniu podkreślono, że w strukturze 

dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje 

z budżetu państwa, stanowiły łącznie 35,3 procent 

dochodów po późniejszej korekcie budżetu gminy. 

Dochody własne, to 38,6 procent, dotacje celowe 

w planie dochodów stanowiły 26,1 procent. Realizacja 

dochodów za 2011 rok w stosunku do planu rocznego 

przedstawia się następująco – kontynuowała 

M. Pyszora. – Dochody własne 66 procent, subwencje 

100 procent, dotacje celowe 97,6 procent. Dochód 

własny to 7 milionów 144 tysiące 347 złotych, 

stanowi to 94,7 procent planu po zmianie budżetu.  

– Komisja Rewizyjna, której przewodniczę – 

zabrał głos Sławomir Chyła –  po zapoznaniu się 

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 

sprawozdaniem wójt gminy z wykonania budżetu za 

2011 rok, a także załączonej do niego informacji 

o stanie mienia komunalnego gminy, sporządzonym 

na 31 grudnia 2011 roku, w dniu 23 maja bieżącego 

roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

i wnosi do Rady Gminy o udzielenie wójt Halinie 

Kowalkowskiej absolutorium za 2011 rok.  

W głosowaniu wójt Halina Kowalkowska 

otrzymała absolutorium przy jednym głosie 

wstrzymującym się. 

Jednym z ważniejszych punktów sesji było też 

przedstawienie przez kierownika Edward Kalińskiego 

informacji z funkcjonowania Zakładu Komunalnego 

i Mieszkaniowego w Grucie. – Planuje się zakup 

ciągnika, małego wuko, kosiarki rotacyjnej, a już 

nabyto przyczepę transportową. Koszt planowany to 

około 200 tysięcy złotych. Zajmujemy się przede 

wszystkim wodą i kanalizacją. Po zamknięciu 

pierwszego roku działalności być może zastanowimy 

się nad poszerzeniem skali naszych usług, ale to 

sprawa przyszłościowa.  
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Pod koniec sesji wójt przedstawiła radzie informację dotycząca 

letniego wypoczynku dzieci z naszej gminy.  

– W lipcu uczniowie wyjeżdżają na tygodniowy obóz do Turawy 

w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów, 40 osób wraz 

z opiekunami oraz na kolarski obóz w Śliwicach, 15 osób 

z opiekunem – zaczęła Halina Kowalkowska. – Natomiast  

w miesiącu  sierpniu  10-osobowa grupa kolarska weźmie udział 

w obozie w Kaliszu. Od 20 sierpnia do końca sierpnia w szkole 

w Grucie czynna będzie zerówka, w której nauczyciel poprowadzi 

zajęcia integracyjne, przygotowujące dzieci do zaadoptowania się 

w nowym miejscu i łatwiejszego startu z nowym rokiem szkolnym. 

W dniach 20-31 sierpnia będą również prowadzone zajęcia 

integracyjne przez świetlicę socjoterapeutyczną dla uczniów 

podstawówki. W szkole w Dąbrówce Królewskiej planowane są dla 

dzieci zajęcia rekreacyjne, sportowe i komputerowe oraz dwie 

wycieczki: do Rulewa i kina Helios. W podobnej placówce w lipcu 

w Plemiętach zostaną zorganizowane podobne zajęcia, planowane są 

też dwie wycieczki, po terenie gminy Gruta oraz zwiedzanie 

zabytków Grudziądza. W sierpniu w ostatnich dwóch tygodniach 

będzie czynny oddział przedszkolny. Ponadto zostanie 

zorganizowany przy współudziale gminy wyjazd dla 23 uczniów do 

Warszawy. Szkoła Podstawowa Słup – w miesiącu lipcu planowane 

są dwutygodniowe zajęcia rekreacyjne dla dzieci. Szkoła 

Podstawowa Nicwałd – w pierwszym tygodniu lipca zorganizowane 

będą zajęcia sportowe, rekreacyjne i komputerowe dla dzieci.  

Od wójt radni dowiedzieli się również, że w okresie wakacyjnym 

dzieci i młodzież będą mogli skorzystać z organizowanych obozów 

i koloni. W obozie strażackim organizowanym w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Delfin” w Rudniku weźmie udział 13 uczniów. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie prowadzi 

nabór na wyjazdy z funduszu alkoholowego około 20 dzieci, 

współfinansowanego przez Kuratorium Oświaty 10 uczniów, 

współfinansowanego przez KRUS około 20 dzieci. Będzie też 

wycieczka dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Letnie 

formy wypoczynku przygotowali również harcerze z grudziądzkiego 

hufca, w szeregach którego są nasze dzieci i młodzież: uczestnictwo 

w Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim ‘2012, obóz harcerski 

w Białym Dunajcu, biwak zuchowo-harcerski w Trójmieście, 

„Biwak na Działkach” w Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. 

100-lecia Agrometr-Unia.  

Również Gminne Centrum Kultury proponuje wakacyjne 

atrakcje, i tak: 16 i 17 lipca dzieci i młodzież wyjadą na warsztaty 

artystyczno-teatralne do Grudziądza. W placówce też będą zajęcia 

stacjonarne plastyczne i teatralne, podobnie zresztą jak 

w świetlicach wiejskich. W Przedszkolu w Mełnie będzie 

uruchomione wzorem roku poprzedniego ognisko przedszkolne dla 

dzieci. Przez okres wakacji dzieci będą mogły brać udział 

w zajęciach na hali sportowej w Grucie, gdzie będzie czynna 

również stołówka. Ponadto został sfinansowany autobus na wyjazd 

najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Grucie do Torunia 

i Ciechocinka.  

Podczas sesji Elżbieta Polakowska-Lesińska poinformowała 

zebranych o planach zajęć wakacyjnych w bibliotekach. Gwoli 

ścisłości podajemy terminy zajęć w  poszczególnych filiach: 

Boguszewo 2-5.07., Nicwałd 10-14.07. Gminna Biblioteka 

Publiczna 30.07.-3.08 oraz Okonin 6.08.-10.08. Bliższe informacje 

otrzymać można dzwoniąc pod numer 56/4683848.  

                         Tekst: S. Raginiak 
 
 

 

Informujemy, że od lipca na głównej stronie internetowej  
GMINA GRUTA wykonana została podstrona zatytułowana  

KULTURALNE… I NIE TYLKO WIEŚCI Z GMINY, na której można 
przeczytad i obejrzed zdjęcia z bieżących wydarzeo naszej Małej 

Ojczyzny. Zapraszamy! 

Złota, Czerwcowa Uroczystość 
 

 

„(…) Nadszedł dzień wspaniały, w którym wśród córek, synów, wnuków 

i przyjaciół święcicie Złote Gody w miłości Waszej zawsze młodej.  

Niech w jak najdłuższe lata Bóg Wam pomyślność wplata! (…)”. 

                                                  (Autor nieznany) 
 

W czwartkowe południe 28 czerwca w obecności wójt Haliny 

Kowalkowskiej, sekretarza gminy Jarosława Poznańskiego i kierownik 

Urzędu Sanu Cywilnego Grażyny Tulei, w sali narad Urzędu Gminy odbyła 

się szczególna uroczystość.  
 

 
 

Sześć par małżeńskich zostało odznaczonych „Medalem za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokonała wójt Halina Kowalkowska.  

Zacni małżonkowie to: Maria i Rajmund Szytniewscy (Mełno ZZD), 

Halina i Józef Wojciechowscy (Dąbrówka Królewska), Urszula i Franciszek 

Maliszewscy (Mełno), Maria i Władysław Drzystek (Dąbrówka Królewska), 

Krystyna i Marian Wojtaszewscy (Dąbrówka Królewska) i Anna i Benedykt 

Lipertowicz (Gruta). Wszystkim Jubilatom w tym roku „stuknęło” 

pięćdziesiąt lat małżeństwa.  

– W imieniu własnym i wójt Haliny Kowalkowskiej witam Was Drodzy 

Jubilaci, którzy przez dziesięciolecia wspólnie dzielicie radości i troski 

życia dla dobra założonej rodziny i wychowania dzieci – zaczęła 

uroczystość Grażyna Tuleja. – Szanowni Państwo, Wasze trwałe 

i szczęśliwe pożycie małżeńskie, to symbol wierności i miłości rodzinnej 

(…). Zgodność Waszego związku i wysiłek, jaki włożyliście dla dobra 

założonej rodziny, doceniony został przez nasze Państwo, dowodem na to 

jest przyznany Wam przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za 

długoletnie pożycie małżeńskie. 

Teraz nadszedł moment szczególny. – W imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej dekoruję panią (pana) Medalem za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie – te słowa przypinając odznaczenie wypowiadała wójt do 

każdego z gości.  

Po dekoracji Halina Kowalkowska powiedziała do Jubilatów:   

– Gratuluję Państwu tego wyróżnienia i pięknej rocznicy. Życzę 

zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności oraz tego, abyśmy mogli wspólnie 

świętować kolejne jubileusze. Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 

dalszego jak najlepszego pożycia małżeńskiego, rodzinnego ciepła, miłości 

bliskich i łask bożych. 

Jubilaci otrzymali legitymacje podpisane przez Prezydenta RP, wójt – 

w towarzystwie sekretarza gminy – wręczyła kwiaty i upominki. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na zdjęcia. Seniorzy chcieli uwiecznić 

ten szczególny dzień ich życia i to w towarzystwie Haliny Kowalkowskiej.  

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się już w luźnej, przyjacielskiej 

atmosferze. Goście, także członkowie ich rodzin, zaproszeni zostali do 

przystrojonego kwiatami stołu. Nadszedł czas na kawę, herbatę, ciasto, 

owoce i oczywiście lampkę szampana. Nie zabrakło tradycyjnego „Sto lat”.  
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Były też krótkie wspomnienia…  Dyskretnie zapytałem małżonków 

o pierwszy dzień ich spotkania. 
 

– Przyjechałam odwiedzić kuzyna – wraca do przeszłości Krystyna 

Wojtaszewska –     i akurat był u niego Marian, i tak to się zaczęło… 
 

– Ja swoja wybrankę wypatrzyłem w drodze do kościoła w Grucie – 

przypomina sobie Benedykt Lipertowicz. – Zauważyłem, że chodzi na 

nieszpory. Zmieniłem sumę na wieczorne nabożeństwo… 
 

– A my poznaliśmy się w Grudziądzu nad Trynką, w Ogrodzie 

Botanicznym – niemal jednocześnie wyznali państwo Szytniewscy. – 

Ślubowaliśmy w grudziądzkim kościele farnym.   
 

Urszula i Franciszek Maliszewscy, ich historia poznania się jest 

typowa, wiejska zabawa, miejsce – Gruta. 
 

Natomiast dość oryginalny jest los małżeństwa Haliny i Józefa 

Wojciechowskich. Wszystko zaczęło się już w szkole podstawowej 

i upływające lata już ich nie rozłączyły… 
 

Państwo Drzystek, różni ich kilka lat. Spotkali się w Dąbrówce 

Królewskiej i… pokochali. 
 

Jak pokazuje czas, wszystkie miłości sprzed ponad pięćdziesięciu lat 

były prawdziwe, i zapewne romantyczne.    
 

Ponad dwie godziny trwało spotkanie w urzędzie. Rozmawiano, 

śpiewano. Elegancko ubrani Seniorzy z nieukrywanym wzruszeniem 

dziękowali wójt i kierownikowi USC za pamięć o ich rocznicy. 
 

– Dziękujemy za spotkanie, za odznaczenia i prezenty. To była 

naprawdę miła uroczystość – na koniec słowa te, w imieniu Jubilatów, 

skierowała do przedstawicieli władzy Maria Szytniewska.          

 
 

 
 

 

 

Tekst: S. Raginiak                  

 

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta 

„Działajmy Razem” 

 

 
 

– W przypadku działalności Stowarzyszenia trudno wymyślić coś 

innego, niż to, co dotychczas przy prezentacji podobnych organizacji 

napisano na łamach „Głosu Gruty” – usłyszałem od Doroty 

Leśniewskiej, prezes. – Podobnie jak moje koleżanki z innych wsi 

zajmujemy się przede wszystkim organizowaniem najróżniejszych 

spotkań, festynów, zabaw, potańcówek dla dzieci i dorosłych oraz 

pikników. Realizujemy też wiele innych przedsięwzięć kulturalnych 

oraz sportowych. Oczywiście wśród naszych propozycji nie brakuje też 

szczególnych wydarzeń związanych z ważnymi datami z życia gminy, 

czy  państwowymi i kościelnymi. W okresie ferii organizujemy dla 

najmłodszych zajęcia w naszej świetlicy. Wróciliśmy do spotkań 

z paniami z Annowa. Dobrze układa się nam współpraca z Urzędem 

Gminy, również z sołtysem Henrykiem Zalewskim i kierownikiem 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Moniką Wróbel. – 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy 

Razem” działa od lutego 2006 r. Do życia powołał je Henryk Zalewski. 

– obecny zarząd – kontynuuje D. Leśniewska to: Aneta Stodolska, 

Bożena Maron, Grażyna Plit i Mirosława Klębowska. Stowarzyszenie 

liczy 34 osób, plus dwóch panów, którzy są honorowymi członkami. 

Siedzibą organizacji jest świetlica w Mełnie. Telefon kontaktowy do 

prezes 722038060. 
 

Istotne w działalności pań z Mełna jest to, że w miarę możliwości 

próbują zarobić prowadząc świetlicę, najczęstszą formą jest wynajem 

sali. Stowarzyszenie dysponuje niezbędnymi naczyniami (szafy do ich 

przechowywania zakupiono w 2011 r.), chłodziarką, dwiema 

lodówkami i zamrażarką. 
 

– Możemy się pochwalić również tym, że w mniejszej sali 

odnowiliśmy parkiet. Niedługo zakończony zostanie remont w dużej, 

prawie 170 metrowej, sali  – mówi    z satysfakcją prezes. – Kafelki 

i klej zakupiło sołectwo, prace wykonują osoby z robót 

interwencyjnych. A odchodząc już od spraw gospodarczych chcę 

podkreślić, że bardzo dobrze współpracuje mi się ze wszystkimi 

paniami ze Stowarzyszenia. Zawsze mogę na nie liczyć. 

Niejednokrotnie same podsuwają mi pomysły zorganizowania jakiejś 

imprezy. Cenię  u nich solidność i pracowitość. – Dorota Leśniewska 

w redakcyjnej rozmowie przyznała, że świetlica jest jej drugim domem. 

– Oczywiście – mówi po chwili – trudno byłoby prowadzić naszą 

działalność bez wsparcia ze strony władz gminy. W tym miejscu 

serdeczne podziękowania kieruję w stronę pani wójt Haliny 

Kowalkowskiej.  
 

Szefowa Stowarzyszenia wyjawiła mi swój kulinarny sekret; otóż 

gotuje tak dobrą grochówkę, że często zaprzyjaźnione panie z innych 

wsi zwracają się do niej, by ją dla nich zrobiła. Sekret ma dłuższą 

historię. – Tajemnicy smaku uczyła mnie Lidia Kruca – wyznaje pani 

Dorota. – To ona zdradziła mi co i w jakich dawkach trzeba wrzucić do 

kotła, aby osiągnąć ten wyjątkowy smak. Mogę zdradzić tylko tyle, że 

bardzo ważne są przyprawy. 
 
 

Pewnie wielu z nas już zapomniało, ale to właśnie w świetlicy 

w Mełnie zagrała w styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

I byłoby grzechem nie wspomnieć, ile dobrej roboty wykonały panie ze 

Stowarzyszenia prowadzonego przez Dorotę Leśniewską.  
 

Kończąc rozmowę zapytałem panią Dorotę o najbliższe plany jej 

sfeminizowanej organizacji oraz o to, jak spędza wolny czas?  
 

– 28 lipca organizujemy „Piknik Rodzinny” wspólnie z Radą 

Sołecką, zaczynamy o godzinie 16. Oprócz konkursów dla dzieci 

przewidujemy też poczęstunek dla uczestników, a w godzinach 

wieczornych rozpalimy ognisko, przy którym będziemy się bawić przy  

muzyce zespołu „DOBA” – informuje prezes. – Niewątpliwą atrakcją 

pikniku będzie batuta, na której dzieci będą mogły poskakać. 

Stowarzyszenie nasze sponsoruje dla najmłodszych jedną godzinę.  
 

A jeśli chodzi o chwile relaksu, to pani Dorota – co chyba nie 

zdziwi Czytelników – spędza go przy najróżniejszych pracach 

w świetlicy.               

Tekst: S. Raginiak 

 

Koniec Roku Szkolnego 
 

 

 



Sprawy społeczne 
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Szkoła w Słupie – dwa rozstania 

 

 
 

29 czerwca, ostatni dzień nauki szkolnej w Słupie, to dwa 

pożegnania: pierwsze – uczniowie odebrali świadectwa, rozpoczęli 

wakacje, i drugie – z końcem wakacji na emeryturę odchodzi 

dotychczasowa dyrektor Regina Sadowska. W tym szczególnym dniu 

do placówki przybyła wójt Halina Kowalkowska oraz Urszula Fischer, 

przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Byli też 

przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Sołeckiej. Po oficjalnej 

uroczystości kończącej kolejny rok nauczania głos zabrała wójt. 

Zwracając się do dyrektor powiedziała między innymi: 
 

– To dla mnie szczególne pożegnanie pani jako pedagoga. Dziękuję 

za wieloletnią, dobrą pracę w tej szkole, zarówno w roli nauczyciela, jak 

i dyrektora. Bez wątpienia w dużym stopniu pani zasługą jest, że 

uczniowie ze szkoły w Słupie zawsze osiągali dobre oceny. Życzę pani 

przede wszystkim zdrowia i zasłużonego odpoczynku. 
 

Po wierszach i piosenkach uczniów dla pani dyrektor, przyszedł 

czas na kwiaty, uściski i łzy wzruszenia. Regina Sadowska była 

najwyraźniej zdeprymowana tak uroczystym żegnaniem jej. 

Z rozrzewnieniem przyjmowała kosze kwiatów, wiązanki. 
 

 
 

Przypomnijmy, że Pani Regina przepracowała w Słupie 32 lata, 

w tym 21 na stanowisku dyrektora.  
 

– 20 sierpnia 1980 roku, to pierwszy dzień mojej pracy – wspomina. 

– Ukończyłam wydział chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, więc uczyć zaczęłam tego przedmiotu i matematyki (studia 

podyplomowe również na UMK – przyp. S. R.). Nie ukrywam, że od 

najmłodszych lat marzyłam, aby zostać nauczycielką. W 1991 roku 

wygrałam konkurs na dyrektora organizowany wówczas przez 

grudziądzkie kuratorium i przejęłam szkołę po Longinie Darłaku. 

Ogromną moją, a na pewno i moich współpracowników, satysfakcją jest 

to, że wybudowaliśmy halę sportową z zapleczem socjalnym. A na 

przestrzeni lat praktycznie wykonaliśmy remont kapitalny budynku. 
 

Regina Sadowska zapytana o to, co będzie robić z wolnym czasem? 

Odpowiedziała: – Przede wszystkim chcę go poświęcić rodzinie. Myślę 

też o podróżach. Przede wszystkim chciałabym pojechać do Rzymu, do 

Watykanu, pójść na grób Jana Pawła II. Interesuje mnie historia, od 

wydawnictw naukowych po beletrystykę. 
 

Od redakcji: Pani Regino, w imieniu wszystkich uczniów 

i nauczycieli ze szkoły w Słupie życzymy Pani stu lat w zdrowiu 

i realizacji wszystkich planów.            

Tekst: S. Raginiak       

 

Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu 

Grudziądzkiego – „Nie ma dzieci – są ludzie” – 

Janusz Korczak 
 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego SP w Plemiętach Daria 

Nowaczek i Wiktoria Lewandowska wraz z opiekunką Mariolą 

Lewandowską oraz delegacje szkół z terenu naszej gminy gościły na 

spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, gdzie odbyło się 

Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Grudziądzkiego. Spotkanie 

zostało zorganizowane z myślą o uczniach z gmin powiatu, a jego celem 

było przybliżenie młodzieży postaci i działalności wybitnego pedagoga, 

publicysty, lekarza i społecznika - Janusza Korczaka. Sejm RP 

uhonorował go, ustanawiając Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. 

Dlatego też częścią forum była prezentacja multimedialna pt. „Myśli 

Korczaka inspiracją w życiu młodzieży XXI wieku”. Kolejnym punktem 

forum były warsztaty kompetencji społecznych, w ramach których 

złożone   z przedstawicieli poszczególnych samorządów uczniowskich 

zespoły miały za pośrednictwem metod aktywizujących przedstawić 

konkretne zagadnienie utrwalając przy tym idee Janusza Korczaka. 

W spotkaniu na Forum brał udział  Rzecznik Praw Dziecka, Marek 

Michalak. Opowiadał młodzieży o swojej pracy, a także udzielał 

odpowiedzi na wiele nurtujących ją pytań, m.in. dotyczących opieki 

pielęgniarskiej w szkołach, czy też - co najbardziej interesowało 

młodzież - obowiązku noszenia do szkoły odpowiedniej fryzury i stroju. 

Na koniec każdy uczestnik otrzymał pamiątkę upamiętniającą 

spotkanie. 

 Tekst: M. Lewandowska 

 

Sport i gwiazdy w Pelplinie 
 

 
 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie po raz 

pierwszy wzięli udział w V Kociewskich Igrzyskach Sportowych 

Osób Niepełnosprawnych w Pelplinie.  
 

Zawody dostarczyły im wielu wrażeń. Na stadionie zapłonął 

prawdziwy olimpijski znicz, ogień wniósł sportowiec Leszek 

Blanik. Uczestnicy rywalizowali z kilkudziesięcioma uczestnikami 

warsztatów w następujących konkurencjach: bieg, sztafeta, skok 

w dal i rzut piłką lekarską. Odbył się też mecz piłki nożnej. 

Wielkich emocji dostarczyło wszystkim przeciąganie liny.  Dwóch 

naszych uczestników wróciło Pelplina z medalami:  Krzysztof 

Zaworski zdobył brązowy medal w biegu na 400 metrów, 

a Mirosław Supiński zajął drugie miejsce w biegu na 100 metrów 

(srebrny medal).  

Dodatkową atrakcją dnia było spotkanie z osobami znanymi 

z telewizji. Uczestnicy z wielką radością zbierali autografy oraz 

fotografowali się z aktorami: Rafałem Mroczkiem, Jarosławem 

Jakimowiczem i Michałem Chorosińskim, sportowcem i posłem 

Leszkiem Blanikiem, strongmenami  Jarosławem i Jackiem 

Dymkami  oraz piłkarzem Lechii Gdańsk Sebastianem 

Małkowskim. Na koniec imprezy gwiazdy rozegrały mecz piłki 

nożnej z organizatorami igrzysk.  

Rozstając się uczestnicy obiecali sobie, że spotkają się za rok.  

        Tekst: Sylw. 
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Wiktor Kulerski rozsławia naszą gminę 
 

 
 

Stowarzyszenie „Pro publico bono” wspólnie z Biblioteką Gminną 
i Gminnym Centrum Kultury realizuje od kwietnia do czerwca projekt 
„Byd jak Wiktor Kulerski”. 

W piątek 22 bm. do GCK przybyli przedstawiciele władzy, z wójt 
Haliną Kowalkowską na czele. Obecna była też Karola Skowrooska, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu w  latach   1972-2007  
(w tym  miejscu  wypada  zaznaczyd,   że już w 1967 r. była wśród osób 
poszukujących wszelkich wydawnictw  W. Kulerskiego, głównie 
oczywiście  egzemplarzy „Gazety Grudziądzkiej”, której był wydawcą 
w latach 1894-1939). Do sali Gminnego Centrum Kultury przybyli także 
nauczyciele, pracownicy bibliotek, młodzież, uczniowie biorący udział 
w konkursach poświęconych Wiktorowi Kulerskiemu (ur. 20 marca 
1865 w Grucie, zm. 18 września 1935 w Owczarkach koło Grudziądza, 
polski działacz społeczno-polityczny, dziennikarz i wydawca). Nie 
zabrakło naturalnie rodziców uzdolnionych dzieci. 

Jednym z najistotniejszych akcentów wieczoru było rozstrzygnięcie 
konkursów: multimedialnego, literackiego (temat pierwszy: 
„Patriotyzm w czasach Kulerskiego i dziś”, temat drugi: „Życie i dzieło 
Wiktora Kulerskiego”) oraz plastycznego. Zanim wręczono nagrody 
i dyplomy Jakub Ścibior (I nagroda), po nim Julia Nowaczek (II nagroda) 
i Łukasz Templin (III), zaprezentowali przygotowane przez siebie 
pokazy multimedialne. Proces ich powstawania nadzorował Tomasz 
Piwowarski, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Grucie. Następnie 
swój esej o patriotyzmie (I nagroda) przeczytał Igor Ostrowski, uczeo 
ostatniej klasy naszego gimnazjum. W tym Konkursie nagrodzeni 
zostali również: Aleksandra Szlitkus i Paweł Urban (II nagroda) oraz 
Marta Chociaj i Kamila Lisowska (III). Przybyli na wieczór goście mogli 
obejrzed ponad 30 prac plastycznych przedstawiających Wiktora 
Kulerskiego. Jury wyróżniło prace czternaściorga uczniów (lista 
poniżej). 

Po prawie godzinnej prezentacji uczniów prowadząca wieczór 
dyrektor Elżbieta Fabioska poprosiła o zabranie głosu Karolę 

Skowrooską, która bardzo życzliwie przyjęła rzecz o patriotyzmie Igora 
Ostrowskiego. Następnie była dyrektor biblioteki w kilku 
retrospektywnych minutach opowiedziała o apelu rozesłanym po kraju 
i za granicę związanego z publikacjami Wiktora Kulerskiego. 

– Oddźwięk był niesamowity, przerósł nasze największe 
oczekiwania – mówiła K. Skowrooska. – Chyba najbardziej oryginalny 
był sygnał z południa Polski. Jeden z mieszkaoców podkarpackiej 
miejscowości napisał do nas, cytuję: „Gazetę mam. Przyjedźta. Droga 
dobra.” W szopie, w szafie był stos gazet z lat 1920-1939. Dumna 
jestem z faktu, że nie tylko biblioteka w Grudziądzu, ale także w Grucie 
nosi imię tego, jakże ważnego dla kraju człowieka. Pełen wzruszeo był 
dla mnie dzieo 17 września 2006 roku, data nadania imienia Wiktora 
Kulerskiego waszej książnicy – z nutką sentymentu powiedziała 
K. Skowrooska. – Pochodzący z Gruty dziennikarz był fenomenem na 
skalę europejską. Przed pierwszą wojną światową nakład „Gazety 
Grudziądzkiej” osiągnął ponad sto tysięcy… Kulerski był prekursorem 
pod względem wydawnictw, dodatków tematycznych do tygodnika, 
wśród których były periodyki dla kobiet, rolników, także religijne. Chcę 
też przypomnied, że Wiktor Kulerski chlebem i solą witał nasze wojsko 
po odzyskaniu prze Polskę niepodległości w 1918 roku. Ten człowiek 
był wielkim patriotą. Mieszkaocy nie tylko Gruty, ale także Grudziądza 
powinni byd dumni, że na tej ziemi urodził się i działał ktoś tak zacny. 
Wierzę, że z każdym rokiem będziecie coraz dobitniej pamiętad 
o dawnym waszym mieszkaocu. Wierzę, że pamięd o tym człowieku 
nigdy nie zginie. 

K. Skowrooska nawiązała jeszcze do pracy Igora Ostrowskiego, 
pochwaliła go za szeroką, przemyślaną i mądrą rozprawkę na temat 
patriotyzmu. 

– Każdy z nas, a młodzież szczególnie, powinien zadawad sobie 
często pytanie: czy jestem dumna (dumny) ze swojego kraju? Czy 
rozumiem patriotyzm moich dziadków? Co zrobiłem dla swojej 
ojczyzny? – postawiła te i szereg innych pytao. 

– Zapewniam, że z naszej strony uczynimy wszystko, aby 
o Wiktorze Kulerskim usłyszało jak najwięcej ludzi. Zapewniam, że 
z każdym rokiem zrobimy więcej dla uczczenia jego pamięci – 
deklarowała wójt gminy Halina Kowalkowska, podkreślając 
jednocześnie wymowne, ważne wystąpienie Karoli Skowrooskiej. 
Pogratulowała też uczniom, którzy wzięli udział w konkursach. 

Podczas wieczoru wystąpił chór „Złoty wiek”, zaśpiewał kilka pieśni 
patriotycznych i żołnierskich. Obecni w GCK mogli też posłuchad 
koncertu oraz obejrzed fragmenty filmu z widowiska „Droga do 
niepodległości”, przygotowanego przez zespół PÓŁnaPÓŁ. 

Pierwszy wieczór poświecony Wiktorowi Kulerskiemu przeszedł do 
historii. Za kilka dni ukaże się okolicznościowa gazeta związana 
z projektem „Byd jak Wiktor Kulerski”. Reasumując, piątkowe 
spotkanie w GCK było ważne i potrzebne. Bez wątpienia przyczyniło się 
ono do bliższego poznania życia pochodzącego z Gruty dziennikarza 
i polityka. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie miało miejsce 
podobne wydarzenie. Warto, by nasza pamięd o tym Człowieku została 
na stałe wpisana do kulturalnego kalendarza gminy. 

Lista uczniów nagrodzonych w Konkursie Plastycznym: Tomasz 
Bernacki, Marcin Waszewski, Adrianna Brzyska, Julia Maciejewska, 
Izabela Sułkowska, Marta Waszewska, Wiktoria Iterman, Agata 
Weselak, Magdalena Wolska, Wojciech Pokora, Karolina Czubkowska, 
Marta Jagielska, Kamil Drzystek i Aleksandra Szlitkus.           
                        Tekst: RAS 
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Wesołe powitanie wakacji w Mełnie ZZD  
 

„Tak się jeszcze dzieci nigdy nie bawiły. Nikt wcześniej nie 
zorganizował takiej imprezy w naszym sołectwie”, mówili mieszkaocy 
Mełna ZZD.  

Na powitanie wakacji sołtys Mełna ZZD Małgorzata Taranowicz 
zorganizowała festyn dla dzieci pt. „Witajcie wakacje”. Był to 
prawdziwy raj dla dzieci, nawet pogodę miały  wymarzoną. Mogły one 
bezpłatnie korzystad z PICOLANDU, otrzymały też darmowe lody, 
napoje i kiełbaski z grilla. Nie zabrakło słodyczy oraz tradycyjnej na 
takich imprezach grochówki ugotowanej przez Gabrielę Tarnowską. 
Dzieciom umilał czas zespół muzyczny „Logato”, który świetnie 
prowadził zabawę i konkurencje sportowe. Ufundowanych było 
mnóstwo nagród i nie było chyba dziecka, które nie dostało chodby 
małego upominku. Wśród dzieci rozlosowane zostały trzy podwójne 
bilety do kina „Helios” w Alfie na dowolny film w  3D.  

Podczas festynu bawiły się nie tylko dzieci, ale i dorośli. Od godz. 
19. pałeczkę przejął zespół „Trans”, który do późnych godzin bawił 
mieszkaoców Mełna ZZD i nie tylko. Na placu wydzielonym na festyn 
taoczyły dzieci, taoczyli dorośli i osoby starsze, np. 85- letnia Salomea 
Sobocioska.  

Z festynu zadowoleni byli wszyscy. Zapewne dlatego, że wszystko 
zostało przygotowane na „piątkę”, mimo że sołtys nie mogła liczyd na 
pomoc wszystkich członków Rady Sołeckiej. Szczególne podziękowania 
należą się Danucie Samol z rodziną. Sołtys dziękuje też innym osobom, 
w tym paniom, które upiekły ciasto.  

Specjalne podziękowania M. Taranowicz kieruje pod adresem 
sponsorów za ich wkład rzeczowy: paostwu Irenie i Wiesławowi 
Kaczorowskim, panom Adamowi Sobocioskiemu i Tomaszowi 
Kawskiemu oraz  pani Bożenie Fedrau i właścicielom sklepu „TARA” 
w Grucie, pani Danucie Hanuli i panu Henrykowi Szramowi.   

W przyszłym roku również planowany jest festyn dla dzieci, ale tym 
razem przy SM „Koniczynka” w Mełnie ZZD (aby „sprawiedliwości” 
stało się zadośd).  

Podkreślmy, że w zabawie wzięło udział około 80 dzieci i tyle samo 
dorosłych. Swoją obecnością zaszczycił nas radny i sołtys Okonina Piotr 
Szynkowski.          

 Tekst: Małgorzata Taranowicz 

 
Salno – festyn „Witaj lato”  

 

W ostatni dzieo czerwca w świetlicy w Salnie odbył się festyn 
„Witaj lato”. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Mieszkaoców 
Wsi „Salno”, sołtys, Gmina Gruta, Biblioteka Publiczną i Gminne 
Centrum Kultury.  

Ciekawa impreza rozpoczęła się z opóźnieniem ze względu na 
padajmy deszczu, ale później pogoda zdecydowanie się poprawiła. 
Najpierw zaśpiewała młodzież z zespołu „Nowa generacja”. Występ 
nowo powstałej grupy bardzo podobał się publiczności. 
Równocześnie rozpoczął się turniej bilardowy, zaczęła działad 
kawiarenka, która oferowała smaczne ciasta, sałatki, napoje, 
ruszyła także sprzedaż losów loterii fantowej (w ciągu niecałej 
godziny sprzedano wszystkie). W innym miejscu można było nabyd 
kiełbaskę lub skrzydełko z grilla. W tym momencie należą się 
podziękowania grillującym M. Zalewskiemu, M. Matuszewskiej 
oraz D. Krzeszewskiej. Pomimo upału przez kilka godzin dzielnie 
spisywali się na swoich stanowiskach.  

Były również atrakcje dla dzieci. Mogły one pobawid się na 
zjeżdżalni lub trampolinie. Zorganizowano ciekawe konkursy, które 
profesjonalnie poprowadziła Barbara Drewnicz. Zarówno dzieci jak 
i zwycięzcy turnieju bilardowego (K. Grabowski – 1 miejsce, 
M. Preczewska - 2, K. Bogalecki – 3) otrzymali bardzo ładne 
nagrody, ufundowane         przez wójt H. Kowalkowską.  

Z zainteresowaniem przyjęto występ G. Grzanki z zespołu 
„Sweet Accordion”, który swoją grą – oczywiście na akordeonie – 

oklaskiwany był przez uczestników festynu, niektórzy nawet ruszyli 
do taoca. Jednak zabawa taneczna w pełni zaczęła się, gdy 
o godzinie 18:00 zaczął grad zespół „Ametyst” z Jabłonowa 
Pomorskiego. Do bardzo późnych godzin nocnych wspaniale bawili 
się zarówno starsi jak i młodsi.  

Za pośrednictwem „Głosu Gruty” organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zorganizowanie festynu, 
a także sponsorom: wójt Gminy Gruta, Rolno-Handlowej Sp. z o.o. 
„Pacht”, Przedsiębiorstwu Przemysłu Mięsnego z Maruszy, 
Hurtowni art. spożywczych „Langner”, Firmie Handlowe „Royal 
Fruit” z Grudziądza, Paostwu Łagodzkim z firmy „Łoś” z Grudziądza, 
Firmie „Unifreeze” z Miesiączkowa, Hurtowni „Era” z Dragacza, 
Piekarni E. i K. Kowalskich z Rogóźna, Frito Lay Poland Sp. z o.o. 
oraz Firmie “Drobimax” z Inowrocławia.                    

Tekst: Elżbieta Grabowska 

 
Razem na… trzeźwo 

 

 
 

– Sobotni festyn udał się i to pod każdym względem – dzieli się 
refleksją Ryszard Berent, główny organizator, przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Na to 
nasze małe radosne wydarzenie zapracowało wiele osób, od wójt 
Haliny Kowalkowskiej zacząwszy, następnie pracowników 
i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej, po Stowarzyszenie „Uśmiech”. Było wesoło, 
było muzycznie (śpiewał i grał zespół TiM), ale też sportowo. 
Zrealizowaliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy.  

A było tego niemało. Ekscytujące były zmagania czterech 
drużyn w piłce siatkowej (puchar wójt zdobyła drużyna Dżingsów 
z Gruty). Emocjonujące zawody w podnoszeniu ciężarków (bo 
przecież nie ciężarów) dla dzieci i młodzieży również przyciągnęły 
publicznośd. Nad właściwym przebiegiem rywalizacji czuwał Zenon 
Osuch, trener LZS „Horyzont”.           

– Ci, którzy przyszli na nasz festyn mogli postrzelad z wiatrówki, 
wziąd udział w zmaganiach siłowych (przeciąganie liny), 
w wyścigach na… taczkach – dodaje R. Berent. – Rzucano też 
podkową. Starsi i młodzi zmagali się w spinningowym (na lądzie) 
trafianiu do celu. Było też przetaczanie opon traktorowych. Jednym 
słowem, każdy mógł spróbowad swoich sił w tej lub innej 
dyscyplinie. Nie zabrakło naturalnie propozycji dla najmłodszych, 
oprócz zabawy przy muzyce TiM-u mogli popisad się w konkursie 
plastycznym. 

Wójt H. Kowalkowska otwierając festyn wyraziła nadzieję, że 
„Razem na trzeźwo” wpisany zostanie na stałe do kalendarza 
gminnych letnich imprez.  

– Na pewno tak będzie – zapewnił wójt R. Berent. – Organizując 
ten i kolejne pikniki chcemy zachęcid mieszkaoców do wyjścia 
z domu, do wspólnej zabawy. W naszej pracy zamyka się konkretne 
przesłanie: bawid można się bez alkoholu!                           

Tekst: RAS 
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Spotkanie sołtysów 
 

 

 

Noc świętojańska nad jeziorem 
 

 
 

Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP i sołectwo z 23 na 24 czerwca 

zorganizowali Noc Świętojańską na plaży Jeziora Mełno. Była to 

debiutancka impreza tego typu. Ku radości pomysłodawców dopisali 

mieszkańcy Słupa i okolicznych wsi. Zapewne słoneczne popołudnie 

sprawiło, że nad jeziorem spotkać można było również wójt Halinę 

Kowalkowską, a także Renatę Templin, przewodniczącą Rady Gminy. 

Noc Kupały, zwana też Nocą Kupalną, to słowiańskie święto 

związane z letnim przesileniem słońca obchodzone w najkrótsza noc 

roku (21/22 czerwca), późniejsza wigilia św. Jana – zwana potocznie 

Nocą Świętojańską obchodzona jest z 23/24 czerwca. 

W oczekiwaniu na moment kulminacyjny – puszczanie wianków na 

wodzie, bawiono się i częstowano przygotowanymi wyrobami 

kulinarnymi. Muzyczną oprawę przed nastaniem ciemności zapewnił 

zespół „TiM”. Później, niemal do świtu, do tańca przygrywał „Marini 

band” z Grudziądza. 

Dziewczyny wyplatały wianki pod bacznym okiem mistrzyń w tej 

materii – Jadwigi Cieszyńskiej i Marii Kruczek (patrz zdjecie). 

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali druhowie miejscowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Za pośrednictwem „Głosu Gruty” 

organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom.

             Tekst: WW. 

 

Cenny dar od wydawnictwa „ZNAK”  

dla Biblioteki w Okoninie 
 

 

22 czerwca 2012, to szczególny dzień w historii biblioteki 

w Okoninie. Do czytelni dotarły dwa kartony książek podarowane przez 

Wydawnictwo „Znak” z Krakowa. Była to odpowiedź na prośbę 

wystosowaną przez bibliotekarkę Annę Fabrykiewicz. Dar – 150 

książek o wartości ponad 4200 złotych. 

– Otrzymaliśmy najnowsze wydania najpoczytniejszych książek, 

serie: „Jutro”, „Magiczne drzewo”, „Miś Paddington” oraz nowych 

przygód „Bolka i Lolka” – informuje A. Fabrykiewicz. – Ponadto 

z Krakowa nadeszło wiele innych pozycji dla dzieci i młodzieży, także 

książki popularnonaukowe, m.in. Normana Davisa, Marka 

Krajewskiego, Szymona Hołowni, Marka Prokopa, a nawet papieża 

Josepha Ratzingera. 

Zainteresowanie czytelników nowymi pozycjami jest bardzo duże. 

Wiele osób już podczas rozpakowywania kartonów zarezerwowało 

sobie kolejkę po ulubioną pozycję.  

Bibliotekarka w imieniu własnym i czytelników wysłała pismo do 

wydawnictwa „Znak”, w którym podziękowała za piękny i cenny dar.  

– Jestem przekonana, że poszerzony okoniński księgozbiór zachęci 

czytelników z innych wsi naszej gminy do odwiedzin biblioteki – 

dodała A. Fabrykiewicz.            Tekst: (wil) 

 

Zawody lekkoatletyczne w Plemiętach 
 

W 11 i 12 maja 2012 r. w SP w Plemiętach odbyły się gminne 

zawody w trójboju i czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców 

szkół podstawowych.  

W pierwszym dniu rywalizowali uczniowie klas II-IV w trójboju 

(skok w dal, bieg na 60 m i rzut piłeczką palantową). Do zawodów 

przystąpiło 6 zespołów chłopców i 5 dziewcząt. Po zaciętych 

zmaganiach wyniki końcowe przedstawiają się następująco: 

 W grupie dziewcząt – I miejsce SP Nicwałd, II SP Gruta, III 

SP Plemięta, IV SP Boguszewo, V SP Dąbrówka Królewska 

i VI SP Słup, 

 W grupie chłopców – I miejsce SP Plemięta, II SP Nicwałd, III 

SP Słup i SP Dąbrówka Królewska i V SP Gruta. 

Drużyna z SP Nicwałd w składzie: Kalinowska K., Bieniek A., 

Zeniak M., Witkowska K., Matla K. i Fedrał M. i drużyna z SP 

Plemięta w składzie: Cylka M., Sołtysik A., Sadowski S., Neumann 

M., Średziński F., Osuch W., Sykut D. będą reprezentować naszą 

gminę w zmaganiach na szczeblu powiatu w dniu 17.05.2012 r. 

w Grudziądzu. 

 

W drugim dniu, tj. 12.05.2012 r. do zawodów przystąpili uczniowie 

klas V i VI w czwórboju lekkoatletycznym (skok w dal, bieg na 60 m, 

rzut piłeczką palantową, bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców).  

W grupie dziewcząt do rywalizacji przystąpiły trzy szkoły. I miejsce 

SP Gruta, II SP Plemięta, III SP Słup.  

W grupie chłopców rywalizowało 5 drużyn. I miejsce SP Słup, 

II miejsce SP Gruta, III SP Plemięta, IV SP Nicwałd i V SP Dąbrówka 

Królewska. 

Drużyna z SP Gruta w składzie: Weselak A., Kurkus K., 

Osmańska N., Szytniewska S., Barszczewska N. i Śledzińska A. 

i drużyna SP Słup w składzie: Reszka Sz., Klasiński B., Kubacki P., 

Tobolewski K., Gałusza M. i Jaros D. będą reprezentować naszą 

gminę w zmaganiach na szczeblu powiatu w dniu 17.05.2012 r. 

w Grudziądzu. 

Zawody zostały przygotowany przez nauczyciela wychowania 

fizycznego ze SP Plemięta A. Kurnika, któremu dziękujemy za 

przesłanie informacji. 

Tekst: A. Kurnik 

 

Tenis stołowy – Iskry Plemięta z tarczą 
 

Pod koniec maja w Łasinie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa LZS 

Seniorów powiatu grudziądzkiego. Miło nam donieść, że I miejsce 

wywalczyła drużyna Iskry Plemięta w składzie: Edmund Renkel, 

Roman Cywiński i Franciszek Dulkowski. Najlepsza para deblowa: 

Marek Turakiewicz i Maciej Ostrowski. 



Sport  Sport 
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Franciszek Dulkowski Mistrzem Polski 
 

Reprezentacja Gminy Gruta w dniach 8-10 czerwca z powodzeniem 

uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Weteranów w Radomiu. Tu klasą 

dla siebie był 66-letni Franciszek Dulkowski. Mieszkający w Mełnie 

pingpongista nie dość, że zdobył tytuł mistrzowski, to jeszcze w grupie 

wiekowej 65-69 został wicemistrzem kraju. Sukces odniósł też Wiesław 

Ostrowski, w grze podwójnej w kat. wiekowej 60-65 sięgnął po 

wicemistrzostwo Polski. 

– W tenisa stołowego gram od 1963 roku – mówi Franciszek 

Dulkowski. – Od 2003 roku wygrywałem podobne zawody między 

innymi w Jastrzębiu Zdroju, Nowej Rudzie, Toruniu. – Od mistrza 

dowiedziałem się, że jego najsilniejsza bronią jest piłka rotacyjna, która 

sprawia przeciwnikom najwięcej kłopotów przy odbiorze. Śladami 

mełnianina poszedł syn Mariusz, zawodnik Radzynianki (liga 

powiatowa).  

Gratulujemy!    Tekst: M. Kurkus i RAS 

 

Udany czwórbój dziewcząt 
 
 

W mistrzostwach  powiatu grudziądzkiego podopieczne Mariusza 

Kurkusa zajęły II miejsce. Do pierwszego zabrakło dziewczętom 

zaledwie pięciu punktów.  

W konkurencjach czwórboju ( bieg na 60 m, skok w dal, rzut 

piłeczką palantową, bieg na 600 m) punkty zdobywały: Agata Weselak 

(198 pkt.), Natalia Osmańska (194 pkt.), Kamila Kurkus (154 pkt.), 

Agata Śledzińska (136 pkt.), Natalia Barszczewska (134 pkt.), Sonia 

Szytniewska (122 pkt.). W sumie 816 pkt. (najsłabszy wynik się nie 

liczy). Indywidualnie Agata Weselak zajęła 4, a Natalia Osmańska 

5 miejsce.                Tekst: M. Kurkus 

 

IV Igrzyska Olimpijskie Sportowców 

Wiejskich „Tuchola – Londyn 2012” 
 

Siedem medali dla Gminy Gruta udało się zdobyć na rozgrywanych 

między 15 a 17 czerwca XIV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców 

Wiejskich w Tucholi. W igrzyskach, zorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, wystartowało prawie 

2000 zawodników, reprezentujących 59 gmin naszego województwa. 

Sportowcy rywalizowali w dziewiętnastu dyscyplinach, m.in. 

podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym, kolarstwie, siatkówce, 

koszykówce i szachach. Siedem medali zdobyli sportowcy z Gminy 

Gruta (pięć medali w kolarstwie i dwa w podnoszeniu ciężarów). 

Złotymi medalami uhonorowano kolarzy: Magdalenę Rząca i Łukasza 

Klasińskiego w wyścigu ze startu wspólnego, natomiast brązowymi 

medalami odznaczono: Annę Kalinowską i Magdalenę Rząca jazda 

indywidualna na czas oraz Mateusza Nowaczka  ze  startu wspólnego. 

W podnoszeniu ciężarów złoty medal zdobył Paweł Dobrzański, 

a srebrny - Dawid Dądelewski. Gmina Gruta zdobyła w sumie 225 pkt 

i uplasowała się na 12 miejscu w ogólnej klasyfikacji. 

Tekst: A. Zadykowicz 

 

O Mistrzostwach na Torze 
 

W dniach 12-15.06.2012 w Pruszkowie odbyły się Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski na Torze ( U-23 i Junior ) wychowankowie 

Omegi Gruta wywalczyli na nich dużo medali.  

Wyniki Omega: 

4000m drużynowo w kat. U-23: Złoty medal – M. Nowaczek, Mateusz 

Mikulicz, Rafał Jeziorski, Michał Michciński 

Medison w kat. U-23: Złoty medal – Mateusz Nowaczek, Mateusz 

Mikulicz 

4000m drużynowo w kat Junior: Srebrny medal – Łukasz Klasiński, 

Marek Łazarewicz, Paweł Madrak, Borys Korczyński 

Keirin w kat. Junior: Srebrny medal – Szymon Czmoch 

3000m w kat. Junior: Brązowy medal – Łukasz Klasiński 

Sprint drużynowy w kat. U-23: Brązowy medal – Arkadiusz Jopek, 

Lucjusz Kardaś, Mateusz Nowaczek 

Scratch w kat. U-23: Srebrny medal – Mateusz Nowaczek 

OMNIUM w kat. U-23: Srebrny medal – Mateusz Nowaczek 
 

 
 

W dniach 31.05 - 3.06.2012 rozgrywany był wyścig Coupe Ville de 

Saguenay (Kanada) zaliczany do cyklu Pucharu Narodów w kategorii 

U-23 w którym startowała reprezentacja Polski. W składzie 

reprezentacji znajdował się Mateusz Nowaczek, który zajął  3 miejsce 

na ostatnim etapie wyścigu Coupe des Nations UCI U23 - Ville de 

Saguenay. Dzięki bonifikacie na etapie przesunął się w klasyfikacji 

generalnej i ostatecznie zajął 13 miejsce. W Mistrzostwach Europy 

Juniorów i Młodzieżowców w kolarstwie torowym, które rozegrane 

zostały w dniach 3-8.07.2012 w miejscowości Anadia (Portugalia) 

wystartowało 2 zawodników Omegi. W kategorii młodzieżowej U-23 

wystartował Mateusz Nowaczek a w kategorii junior Łukasz Klasiński 

(w konkurencjach średniodystansowych).        

Tekst: A. Zadykowicz 

 

Sportowy rok szkolny zakończony 
 

 
 

20.06.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się 

uroczyste zakończenie sportowego roku szkolnego i dokonano 

podsumowania międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół 

podstawowych i gimnazjalnych powiatu grudziądzkiego. Gospodarzem 

spotkania był starosta grudziądzki Marek Szczepanowski, który wręczył 

przedstawicielom gmin puchary, dyplomy i nagrody. Najlepsi 

uczniowie- sportowcy – „liderzy sportu szkolnego” otrzymali statuetki. 

Po czym pełnomocnik Starosty ds. sportu pan Henryk Olszewski 

podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom wychowania fizycznego 

za pomoc i współprace przy organizacji powiatowych imprez 

sportowych dzieci i młodzieży szkolnej. Gmina Gruta zajęła II miejsce 

zdobywając 625 pkt.- szkoły podstawowe 280 pkt., gimnazjum 345 pkt. 

Gminę naszą reprezentowali Pani Wójt Halina Kowalkowska, Renata 

Kurkus, Aleksander Zadykowicz oraz Liderzy Sportu Szkolnego 

Gmina Gruta: Paulina Cieszyńska, Kinga Wrzesińska, Igor Ostrowski. 

(informacja własna) 


