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Ukazuje się od 1991 roku

Rada w GCK

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i życzymy
wielu sukcesów, a zwycięzcom konkursu gratulujemy.
Organizatorzy

Zakończenie projektu

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
odbyło się 30 czerwca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury
w Grucie i dotyczyło przygotowania materiałów do projektu
rocznej współpracy JST i NGO oraz rozdysponowania darowizny
w postaci czterech zestawów komputerowych.
W rezultacie dyskusji podjęto uchwałę o darowaniu komputerów stowarzyszeniom w Słupie, Salnie i Grucie („Uśmiech”).
Czwarty komputer został udostępniony pozostałym gminnym
stowarzyszeniom w Gminnym Centrum Kultury w Grucie.
Szczegóły z posiedzenia GRDPP można znaleźć na stronie
gminy w zakładce „Inne”.
(r)

Konkursu Pieśni Maryjnej ,,Ave Maryja”

17 czerwca br. w Zespole Szkół w Grucie odbył się Konkurs
Pieśni Maryjnej ,,Ave Maryja”, zorganizowany przez K. Rafalską,
J. Witkowską i ks. Kamila Pańkowca. Zgłosiło się do niego
13 uczestników ze szkół w Radzyniu Chełmińskim, Nicwałdzie,
Słupie, Boguszewie, Świeciu nad Osą i Grucie. Każdy z uczestników śpiewał pieśń ku czci Matki Bożej. Uczestnicy oceniani byli
w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-6 i klasy gimnazjalne.
W kategorii klas 1-3 miejsca zdobyły: 1. Amelia Piasta
– Świecie/Osą, 2. Karolina Bednarska - Gruta, 3. Małgorzata
Dziewicka - Nicwałd. W kategorii klas 4-6 kolejno: Patrycja
Janowska, Świecie/Osą, Paulina Jaranowska - Słup, Kaja Bonas
– Gruta. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Jakub Bernacki
- Nicwałd, Emilia Wiater - Radzyń Chełmiński.
W kategorii klas gimnazjalnych miejsca zdobyły: Wiktoria
Zabroń – Świecie/Osą, Marta Szpotowicz, również Świecie
i Kornelia Ćwiklińska, Radzyń Chełmiński
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały: Kamila Kurkus
i Wiktoria Wasielewska z Gruty.
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze. W klimat konkursu
wprowadziła wszystkich grupa śpiewająca Zespołu Szkół z Gruty
pod kierunkiem Barbary Małkiewicz, która zaśpiewała kanon
„O Maryjo, Królowo Nasza”, „Alleluja” i „Modlitwę Okudżawy”.
Opiekunowie przybyłych uczestników wchodzili w skład komisji,
która czuwała nad przebiegiem konkursu oraz oceniała
wykonawców (dobór pieśni, opanowanie tekstu, czyste wykonanie
utworu, wrażenia artystyczne).
Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostali nagrodzeni ciekawymi
książkami, które wręczył Jarosław Poznański, sekretarz gminy.
Konkurs został przeprowadzony pod patronatem wójt Haliny
Kowalkowskiej. Wokalnej rywalizacji uczestników przyglądali się
i pieśni słuchali ks. Henryk Szczodrowski, dyrekcja ZS oraz
uczniowie.

W Gminnym Centrum Kultury w Grucie zakończono projekt
Grupy Nieformalnej Tańcząca Trójka, której liderowała Hanna
Szumotalska. Współpracowały z nią Ewa Studzińska i Aneta
Stodolska. Projekt był zatytułowany Ruch jako aktywność
fizyczna. Przedsięwzięcie rozpoczęto 13 kwietnia br., a zakończyło
30 czerwca 2015 r. Opiekunem projektu było Stowarzyszenie
Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna.
– W trakcie realizacji projektu na bazie GCK powstała mini
siłownia, z której już korzystały adeptki Zumby – informowała
podczas finałowej imprezy H. Szumotalska. – Urządzenia
zakupiono z projektu, ze środków GCK, a część pozyskano
od sponsorów Moniki i Łukasza Szumotalskich.
Pod obecność wójt Haliny Kowalkowskiej, dyrektor
podziękowała Marcie Szczukowskiej i Aleksandrowi Zabłockiemu
instruktorom ze Szkoły Tańca Innowacje Artystyczne
w Grudziądzu i Joannie Sokołowskiej z Zespołu Szkół w Grucie.
Popołudnie w ogrodzie GCK to przede wszystkim świetna
zabawa, wspólne tańce (starsi i dzieci), także dużo uśmiechu
i radości. Był też poczęstunek, w tym najróżniejsze frykasy
przygotowane przez uczestniczki projektu (między innymi
okolicznościowy tort).
Wójt pogratulowała pomysłodawcom projektu i podkreśliła,
jak ważne są takie pomysły i ich realizacji dla społeczności
lokalnej.
Do GCK przyjechał Mikołaj Oszwałdowski, dyrektor szkoły
tańca z Grudziądza, który wręczył dzieciom symboliczne medale
za taneczne osiągnięcia.
Zabawę muzycznie uatrakcyjnił didżej Kamil Krakowski.
(wil)

Kolejny raz na trzeźwo

Wójt
Halina
Kowalkowska,
Gminna
Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie
„Uśmiech”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne
Centrum Kultury (wszyscy z Gruty) to organizatorzy kolejnego,
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udanego pikniku Razem na trzeźwo, który odbył się 4 lipca
w budynku i na placu Pilawy.
Konkursy plastyczne „Alkohol to mój wróg”, konkurencje
sprawnościowe i sportowe, karaoke, to tylko niektóre z atrakcji.
O świetną oprawę wokalno-muzyczną zadbała Dorota Berent
i prowadzony przez nią zespół TiM. Był bogaty i smaczny
poczęstunek, od ciast po kiełbaski z grilla.
Cykliczną, ważną plenerową imprezę zaszczycił obecnością
poseł Janusz Dzięcioł. Wójt Halina Kowalkowska wspólnie
z parlamentarzystą dopingowali dzieci i starszych w zmaganiach
sportowych i zręcznościowych. Wójt była obecna przez cały czas
trwania pikniku, w finale wręczała nagrody i gratulowała
organizatorom oraz wszystkim uczestnikom.
Zwycięzcy konkurencji otrzymali nagrody, między innymi
torby turystyczne.

Piknik prowadziła Hanna Szumotalska, która w epilogu
podziękowała wszystkim za pomoc i udział. Osobne
podziękowania skierowała pod adresem pań ze Stowarzyszenia
Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” w Mełnie.
(wil)

W Nicwałdzie baśniowo, sportowo i tanecznie
Jak co roku na pikniku sołeckim w Nicwałdzie było miło,
tanecznie, sportowo i… baśniowo. Zanim sołtys Kazimierz Suszek
powitał gości, na placu pojawili się uczniowie-aktorzy z Plemiąt
i zaprezentowali baśń Calineczka Christiana Andersena.
Wyjątkowa opowieść przedstawiona w bajkowej scenerii
i przepiękne stroje sprawiły, że publiczność nagrodziła dzieci
długimi i gromkimi oklaskami.
Festyn to wiele atrakcji sportowych dla dzieci i starszych, także
nagrody dla najlepszych. Nie zabrakło świetnych potraw
serwowanych przez panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń
Wiejskich w Nicwałdzie. Wielogodzinny piknik zakończyła
zabawa taneczna.
(ars)

„Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje…”

Dzięki sołtys Ewie Schmidt, od lipca starsi i młodzi mogą dbać
o zdrowie na siłowni napowietrznej otwartej przy Zespole Szkół
w Grucie. Mieszkańcy Gruty przeznaczyli część funduszu
sołeckiego na zagospodarowanie terenu przy hali sportowej.
Zestaw siedmiu trwałych urządzeń zapewnia pełny zakres ćwiczeń
rekreacyjnych górnych partii ciała i nóg, i pozwala na zwiększenie
ogólnej sprawności organizmu.
Spotkanie 20 lipca na placu siłowni to jedno z wielu spotkań
integracyjnych organizowanych przez sołtysa Gruty. E. Schmidt
w imieniu mieszkańców wsi podziękowała Magdalenie Wrzos,
pracownikowi Urzędu Gminy, za pomoc przy dokonaniu wyboru
sprzętu do ćwiczeń. Panie tak dobrały urządzenia, aby każdy,
kto będzie z nich korzystał, mógł jak najlepiej wykorzystać ten czas
spędzony na świeżym powietrzu.
Korzystający z siłowni, jak do tej pory są to głownie panie
i dzieci, przy okazji otwarcia obiektu zapoznały się z zasadami
korzystania z urządzeń. Podzieliły się również pierwszymi
wrażeniami po kilku treningach i jednomyślnie stwierdziły,
że ta forma spędzania wolnego czasu to bardzo dobra propozycja
dla mieszkańców.
Z siłowni korzystają również dzieci z Zespołu Szkół w Grucie.
Nowa siłownia doskonale uzupełnia ofertę rozwoju fizycznego
najmłodszych i najstarszych mieszkańców nie tylko Gruty,
ale również z całej gminy.
W trakcie spotkania przy kawie i pysznym domowym cieście

upieczonym przez panie z Rady Sołeckiej i mieszkanki,
które przybyły na pierwsze ćwiczenia, sołtys przedstawiła plan
kolejnych imprezy jakie zaplanowano do końca tego roku oraz
poprosiła o składanie kolejnych propozycji zagospodarowania
terenu sołectwa Gruty.
Tekst/foto: CC

FINAŁ PROJEKTU „Z TEATRZYKU
SZKOLNEGO DO TEATRU WIELKIEGO”
W dniach od 1 kwietnia do 12 lipca 2015 r. realizowany był
w Szkole Podstawowej w Plemiętach projekt „Z teatrzyku
szkolnego do Teatru Wielkiego”. Projekt był realizowany
w ramach działań „Inicjuj z FIO” i był dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
25 dzieci ze SP w Plemiętach przez okres trzech miesięcy
uczęszczało na zajęcia teatralne, podczas których doskonalony
był warsztat aktorski dzieci oraz przygotowywana był nowa sztuka.
Wybrana przez nas spektakl to „Calineczka” według baśni Hansa
Christiana Andersena. W ramach realizacji projektu dzieci
uczestniczyły również w warsztatach teatralnych w teatrze
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, a w Teatrze Miniatura
w Gdańsku obejrzały przedstawienie „Siedmiu krasnoludków”.
Teatr w Gdyni dzieci poznały od kulis, zapoznały się z etapami
powstawania sztuki teatralnej. Podczas wyjazdu odwiedziły
również Ośrodek Terapii Zajęciowej w Rumii, prowadzony przez
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, gdzie spotkały się działającą tam
grupą teatralną. Już w czasie rozpoczętych wakacji dzieci spotkały
się z aktorami Teatru Frajda, oglądając sztukę „Bajkopisanie”.
Ostatnim etapem realizacji projektu było bezpośrednie
przygotowanie do zaprezentowania sztuki, nad którą pracowaliśmy
od trzech miesięcy.
5 lipca w Szkole Podstawowej w Plemiętach odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu. Na uroczystość przybyli
zaproszeni goście na czele z wójt Haliną Kowalkowską oraz
Agnieszką Bernady, doradcą z Towarzystwa Rozwoju Gminy
Płużnica, lokalna społeczność oraz rodzice dzieci i oczywiście nasi
„aktorzy”, czyli dzieci.
Po przywitaniu przybyłych widzów, prowadzący podziękował
wszystkim wolontariuszom i sympatykom, którzy bezinteresownie
wspomagali realizację projektu, również od strony finansowej.
Po podziękowaniach została zaprezentowana długo oczekiwana
przez wszystkich sztuka „Calineczka”. Przedstawienie bardzo się
podobało i zostało nagrodzone gromkimi i długimi brawami
na stojąco.
Po przedstawieniu słowo do dzieci i autorów projektu
skierowała wójt Halina Kowalkowska oraz Aleksandra Kolemba,
przewodnicząca Rady Rodziców, która podziękowała za ogrom
pracy oraz dobra, które dał społeczności realizowany projekt.
Dzieci zostały obdarowane upominkami przygotowanymi przez
lidera projektu Dorotę Kruszczyńską, były to albumy ze zdjęciami
z przedstawienia.
Następnie wszyscy zebrani udali się na poczęstunek i zabawę
przygotowaną przy współpracy wolontariuszy, prowadzących
projekt, Ochotniczą Straż Pożarną w Plemiętach – opiekuna
projektu, Stowarzyszenie „Pod Gródkiem”, rodziców, proboszcza
parafii Okonin i sołtys wsi Plemięta.
Wszystkim z całego serca dziękuję.
Dorota Kruszczyńska – Lider Projektu

Kolejna dotacja dla biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie,
w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”,
otrzyma w tym roku dofinansowanie od Biblioteki Narodowej
na zakupienie tych pozycji.
Projekt jest częścią Narodowego Programu Czytelnictwa, dzięki
któremu z roku na rok wzrasta liczba czytających, także w naszej
gminie. Subwencja wyniesie 5 tysięcy 118 złotych i dzięki niej
zostaną w tym roku wzbogacone księgozbiory bibliotek w Grucie
i Okoninie. Od kilku lat dotacja wzbogaca naszą ofertę dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w zakresie literatury pięknej
(niebeletrystycznej).
Korzystając z łamów gazety, zapraszamy mieszkańców gminy
do odwiedzania bibliotek samorządowych w okresie wakacyjnym.
EPL
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SEKTOR II
Miejscowości: GRUTA, JASIEWO,
ODPADY NIESEGREGOWAN
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SEKTOR III
Miejscowości: SŁUP, SŁUP MŁYN, ORLE, DĄBRÓWKA
KRÓLEWSKA, DĄBRÓWKA PGR,, SALNO
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SANI- BUD Sp. z o. o.
13- 300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Działyńskich 10c
Tel: 601- 414- 843, 665- 520- 860, 56- 47- 425- 21
e-mail: mateusz.wisniewski16@wp.pl

Informuję mieszkańców Gminy GRUTA o terminach
odbioru odpadów. Uprzejmie prosimy o segregację
odpadów i umieszczanie ich w pojemnikach.
Pojemniki prosimy wystawiać w miejscach
umożliwiających ich odbiór do godziny 7.00
SEKTOR I
Miejscowości: MEŁNO, MEŁNO CUKROWNIA,
MEŁNO ZZD, BOGUSZEWO, GOŁĘBIEWKO,
KITNOWO
ODPADY
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SEKTOR V
Miejscowości: OKONIN, PLEMIĘTA, WIKTOROWO
L
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SEKTOR IV
Miejscowości: ANNOWO, NICWAŁD, POKRZYWNO
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GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl, tel. 603 921 787
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl
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