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Nr 10             Październik 2013      Ukazuje się od 1991 roku 

XXVIII Sesja Rady Gminy 

 Porządek wrześniowej Sesji Rady Gminy, oprócz stałych pozy-

cji (przyjęcie protokołu z poprzednich obrad, informacji o realizacji 

uchwał podjętych w sierpniu, sprawozdania wójt z wykonania 

uchwał), zawierał także punkt związany z wręczeniem rolnikom 

dyplomów uznania za ich pracę (imienna lista poniżej). W progra-

mie posiedzenia było też podziękowanie Panu Edwardowi Kapela-

nowi, dyrektorowi szkoły w Nicwałdzie, który odszedł na zasłużoną 

emeryturę. 

 Naturalnie, sesja to także podjęcie nowych uchwał, podjęto ich 

w sumie cztery, dotyczyły one:  

1) zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2013  

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 

2013-2030 

3) przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat możliwości 

prowadzenia szkół podstawowych z terenu gminy Gruta przez 

organizacje pozarządowe 

4) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania 

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gruta.   

 Interpelacji radnych nie było. W części „Wolne wnioski i zapy-

tania” padło sporo pytań do wójt Haliny Kowalkowskiej, zgłoszono 

też kilka problemów. Chyba najistotniejszy dotyczył nielegalnego 

składowanie odpadów na zamkniętym wysypisku w Boguszewie, a 

zajął się nim radny Krzysztof Brochocki.  

  – Dostałem informacje od pana Fiałkowskiego, że w połowie 

września trzy tiry znowu przywiozły śmieci na nasze wysypisko – 

mówił podczas sesji K. Brochocki. – W ubiegły wtorek był u mnie 

na podwórku przypadkowo prezes PUM pan Edward  Kaczorek, 

wspomniałem o nielegalnym przywożeniu śmieci. Od interlokutora 

usłyszałem, że to pomówienia i powinienem się obawiać oskarżenia. 

Uważam – mówił dalej radny – że przestępstwo popełniłbym wów-

czas, gdybym nie przedstawiłbym tej sprawy na sesji. Tak ja rozu-

miem prawo. 

 – Myślałam, ze po ostatniej interwencji problem się skończył – 

zauważyła wójt Halina Kowalkowska. – Wychodzi na to, że muszę 

ponownie zająć się tą sprawą.  

 Z kolei radny Piotr Szynkowski stwierdził, że skoro PUM tak 

postępuje, to sprawę należy oddać do prokuratury. 

 – Dziękuję pani wójt za plac zabaw w Orlu – zabrał głos radny 

Bronisław Florek i zapytał o taki sam plac w Dąbrówce Królew-

skiej, a także o chodnik koło kościoła w tej miejscowości. – Czy 

poprawiona zostanie droga miedzy Orlem a Dąbrówką Królewską? 

Apeluję też do wójt, aby zwolnić młodzież z opłat związanych z 

korzystaniem z hali sportowej w ostatniej z wymienionych wsi – 

kontynuował dalej radny i prosił też, aby policja częściej patrolowa-

ła Orle, gdzie w ostatnim okresie nasilają się kradzieże w gospodar-

stwach. 

 Sporo emocji podczas sesji wzbudziła uchwała dotycząca kon-

sultacji społecznych na temat możliwości prowadzenia szkół pod-

stawowych z terenu naszej gminy przez organizacje pozarządowe.  

 – Konsultacje absolutnie nie wiążą się z jakąkolwiek kolejną 

reorganizacją szkół – wyjaśniała wójt H. Kowalkowska. – Ich istotą 

jest przybliżenie społeczności specyfiki prowadzenia szkoły podsta-

wowej przez stowarzyszenia, które już istnieje w danej wsi lub zo-

stanie powołane do życia. Dla lepszego zrozumienia sprawy w dniu 

11 października w Nicwałdzie i Okoninie odbyły się spotkania ro-

dziców z panem Robertem Dumą z gminy Bystrzyca Kłodzka, gdzie 

już stowarzyszenie prowadzi szkołę. Jestem przekonana, że po tych 

spotkaniach temat stanie się jasny i nie będzie budził niepotrzeb-

nych emocji.   

Lista wyróżnionych rolników:  Jarosław Dalka – Plemięta, 

Sławomir Rusoń – Jasiewo, Wiesław Mróz – Salno, Łukasz Dymur-

ski – Gołębiewko, Damian Kalinowski – Dąbrówka Królewska, 

Henryk Urban – Boguszewo, Janusz Miąsko – Annowo, Ryszard 

Żyła – Kitnowo, Kazimierz Suszek – Nicwałd, Zbigniew Czarnecki 

– Okonin, Piotr Rusoń – Orle, Jan Karwowski – Pokrzywno, Tade-

usz Karwowski – Pokrzywno, Tomasz Osiński – Pokrzywno, Ad-

rian Brzyski – Słup, Robert Napora – Wiktorowo i Paweł Małkow-

ski – Gruta. 

            Tekst/foto: (r) 

Wójt powiedziała… DZIĘKUJĘ 

  – Jest mi niezmiernie miło powitać państwa. Dzisiejsze spotkanie 

jest moim podziękowaniem wszystkim, którzy przyczynili się do 

tego, że tegoroczne Dni Gminy Gruta i Dożynki Gminne wypadły 

bardzo dobrze – powiedziała na wstępie wójt Halina Kowalkowska 

do gości zaproszonych do Gminnego Centrum Kultury 7 październi-

ka. – Wszyscy państwo zasługujecie na duże słowa uznania, od księ-

ży po dyrektorów placówek samorządowych. Dziękuję sponsorom i 

tym, którzy włożyli wiele sił, aby nasze coroczne święto wypadło jak 

najlepiej. – Wójt w dalszej części wystąpienia apelowała do gości, 

aby również w przyszłym roku wspierali gminę. – Dziękując za przy-

bycie, raz jeszcze kieruję największe słowa uznania pod państwa 

adresem – dodała wójt. Na koniec podkreślając spory wkład pracy w 

przygotowanie spotkania przez dyrektor Hannę Szumotalską i jej 

pracowników, a także Irenę Bachanek i Iwonę Waleryn pracownic 

kuchni w Zespole Szkół.          Tekst/foto: (r)       
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Rewizyta, która może zaowocować 

Wszystko zaczęło się w czasie Dni Gminy Gruta, a konkretnie 

24 sierpnia podczas promocji książki Stanisława Raginiaka 

„Wewnątrz leśnego czasu”. Tego dnia na zaproszenie autora do 

naszej gminy przyjechali Jan Leonowicz (wójt Łukty, rodzinnej wsi 

Raginiaka) i jego żona Iwona. Gości przyjęła wójt Halina Kowal-

kowska.  

W oczekiwaniu na promocję wójtowie, przy kawie, rozmawiali 

miedzy innymi o sprawach samorządowych. To wtedy narodził się 

pomysł o nawiązaniu kontaktów miedzy gminami (miejscowości 

położone są na terenie sąsiadujących ze sobą województw: kujaw-

sko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego). Tego dnia nie uzgod-

niono oczywiście żadnych szczegółów, z obu stron padły jedynie 

wstępne deklaracje, co do ewentualnej współpracy. Na koniec roz-

mowy wójt Halina Kowalkowska zaproszona została do Łukty. 

4 października wójtowie spotkali się w Urzędzie Gminy. W tym 

samym dniu w Gminnym Domu Kultury w Łukcie odbyło się – 

zaplanowane w czerwcu – spotkanie Stanisława Raginiaka z gimna-

zjalistami. 

Podczas jednodniowej wizyty wójt Halina Kowalkowska zwie-

dziła Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury (oddany do użytku 

rok temu, wybudowany głównie ze środków unijnych, koszt ponad 

5 mln), dwie nowo wybudowane świetlice wiejskie, także dwie 

szkoły – podstawową we wsi Mostkowo i oczywiście Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Łukcie, gdzie rozmawiała z dyrektorem Wojcie-

chem Palińskim, który wyraził chęć nawiązania kontaktów z Zespo-

łem Szkół w Grucie. Warto dodać, że mazurska placówka posiada 

niewielkie planetarium. 

Wójt H. Kowalkowska zwiedziła również kompleks restauracyj-

no-hotelowo- rekreacyjny położony nad jeziorem Isąg w pobliżu 

Łukty. 

Na koniec wizyty Jan Leonowicz zaprosił wójt do bardzo nowo-

czesnego kina w  GOK-u. Wyświetlony został film „Sierpniowe 

niebo. 63 dni chwały”. 

Wójtowie wstępnie umówili się na kolejne spotkanie, data na 

razie nie została podana.  

Miejmy nadzieję, że współpraca – na przykład między placów-

kami kulturalnymi i szkołami – zostanie nawiązana, byłoby to nie-

wątpliwie korzystne dla gmin. 

Zatem trzymajmy kciuki za dalsze rozmowy wójtów. 

PS Łukta położona jest w niezwykle uroczym zakątku Mazur 

(16 km od Ostródy w kierunku Dobrego Miasta). Lasy, to ponad 50 

procent powierzchni gminy. 132 kilometry, to odległość z Gruty do 

Łukty.  

 Na zdjęciu od lewej: Jolanta Górecka, sekretarz gminy   

Łukta i wójtowie.             (wil) 

Boisko wielofunkcyjne 
Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Ze-

spole Szkół w Grucie. Inwestycję rozpoczęto  kilka tygodni temu.  

– Jeśli wszystko pójdzie planowo, aura nie popsuje nam szyków, 

finiszować powinniśmy z końcem listopada – usłyszeliśmy od Tade-

usza Szczepanka.  

Koszt inwestycji (projekt wykonał pracownik naszego urzędu 

Patryk Steciuk), to 290 tysięcy złotych, połowę kwoty wyasygnuje 

Ministerstwo Edukacji.  

W skład boiska wejdą: boisko do piłki ręcznej, bieżnia tartano-

wa do biegów na 60 metrów, skocznia w dal i plac do pchnięcia 

kulą.  

I tak oto, po Orliku, szkoła w Grucie już niedługo wzbogaci się 

o drugą część do zajęć sportowych.  

             Foto/tekst: (r)      

Biblioteka – impuls dla społecznego działania  

i integracji   

W piątek 11 października w Urzędzie Gminy doszło do spotka-

nia władz samorządowych, nauczycieli i mieszkańców. Powodem 

był realizowany przez naszą bibliotekę projekt „Biblioteka jako 

przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”. Tym razem dotyczył on 

konsultacji na temat „Możliwość prowadzenia szkoły podstawowej 

przez Stowarzyszenie’.  

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Polakowska-

Lesińska, inicjatorka projektu, zaprosiła do Gruty Roberta Dumę, 

Prezesa Towarzystwa Miłośników Gorzanowa, który od kilku lat 

prowadzi szkołę społeczną. Zanim jednak omówił on szczegółowo 

zasady prowadzenia takiej placówki, głos zabrała wójt Halina Ko-

walkowska.  

– To dobrze, że w naszej gminie trwają takie konsultacje. Dzi-

siejszy temat jest drugim po elektrowniach wiatrowych – zaczęła 

prowadząca samorząd. – Konsultacje niczego nie przesądzają, ni-

czego nie zmieniają. Są głównie po to, abyśmy wspólnie, cała spo-

łeczność lokalna, rozmawiali na różne tematy związane ze sprawa-

mi gminy. Przez publiczne angażowanie się w życie naszych wsi, 

wymianę myśli i doświadczeń budujemy, stajemy się społeczeń-

stwem obywatelskim. Dziś, chociażby w najmniejszym stopniu, 

powinniśmy zastanowić się nad jednym: jak poprawić działanie 

oświaty na naszym terenie, by szczególnie najmłodsi uczniowie 

mogli edukować się jak najlepiej. Społeczeństwo obywatelskie, to 

nic innego, jak interesowanie się sprawami swojej wsi, gminy.  

– Stowarzyszenie założyliśmy w 2008 roku. W chwili obecnej 

prowadzimy szkołę podstawową i przedszkole, w niedługim czasie 

przejmiemy gimnazjum – poinformował na wstępie Robert Duma, 

który przez godzinę omawiał szczegóły działania Stowarzyszenia, 

odpowiadał na pytania, głównie nauczycieli. – Proces doprowadza-

jący do prowadzenia szkoły jest dość żmudny, może trwać kilka lat. 

Jednak jego realizacja uzależniona jest przede wszystkim chęcią i 

determinacją osób, które podejmą się tego zadania. W Polsce jest 



 

Głos Gruty 

-3- 

już wiele szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia i powstają 

nowe. Proces odejścia samorządów od małych szkół jest nieunik-

niony. Gminy oczywiście nadal finansują taką placówkę, ale w 

mniejszym stopniu, gdyż przed Stowarzyszeniem otwiera się cała 

gama innych możliwości pozyskiwania pieniędzy – wyjaśniał gość 

z Gorzanowa. –  Wyznaczony przez Stowarzyszenie kierunek za-

kładał ewolucyjne budowanie modelu wychowania i kształcenia 

uczniów w oparciu o fachową kadrę pedagogiczną i przy współu-

dziale bezinteresownego zaangażowania rodziców. Udział w pra-

cach Stowarzyszenia daje członkom możliwość kreowania wize-

runku szkół, co wynika z poczucia odpowiedzialności za tych, 

których kształcimy i wychowujemy dziś, by mogli dobrze żyć 

jutro. 

Po wystąpieniu R. Dumy nadszedł czas na dyskusję, w której 

prym wiedli nauczyciele. Były głosy „za” i „przeciw”. Pedagodzy 

chwilami dali się ponieść emocjom, których powodem być może 

była obawa przed czymś nieznanym. Konsultacja piątkowa mówi-

ła jedynie o czymś, co może nastąpić, a nie o zmianach, które nie-

bawem mają wejść w życie.  

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że r o z m a w i a m y 

o problemach ważnych dla wielu mieszkańców gminy. A jak dalej 

potoczy się kwestia prowadzenia małych szkół przez Stowarzysze-

nia – pokaże czas. W piątek nikt niczego nie przesądził. Pozytyw-

ne jest jednak to, że chociaż pojawiały się głosy wątpiące w takie 

rozwiązania, to nie zabrakło i takich, w których pojawiała się ak-

ceptacja dla – ewentualnych – przyszłych zmian.   

– Pierwszy dzień okazał się bardzo owocny – podsumowała 

spotkanie w Grucie Elżbieta Polakowska-Lesińska. – Chciałabym 

podkreślić fakt, że nasze konsultacje są  prowadzone  wspól-

nie  przez bibliotekę i gminę. Jesteśmy pierwszą biblioteką w Pol-

sce, która prowadzi je z mocy uchwały Rady Gminy.  

We wszystkich dotychczasowych spotkaniach toczyła się me-

rytoryczna dyskusja, chociaż tematy łatwe nie były. Dodam – mó-

wiła dalej kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – że tylko 

dwie gminy w Polsce Bystrzyca Kłodzka i Gruta podjęły temat 

edukacji w ramach projektu. Wdzięczna jestem władzom gminy, 

Fundacji Civis Polonus i jej przedstawicielowi, socjologowi Miło-

szowi Uklei oraz Robertowi Dumie za pomoc w realizacji projek-

tu. – Od 20 października zostanie uruchomiona ankieta na platfor-

mie internetowej (www.ekonsultacje.org.), także na stronach inter-

netowych gminy i biblioteki oraz w wersji papierowej.  

Mieszkańcy gminy poproszeni zostaną o jej wypełnienie. – 

Tylko od nas zależy jaki będzie za kilka lat poziom nauczania 

naszych dzieci i wnuków. Mam nadzieję, że wyniki ankiety będą 

wstępem do dalszych rozmów na temat partnerstwa edukacyjnego 

w naszej gminie – zakończyła E. Polakowska-Lesińska. 

Tego samego dnia konsultacje (z nauczycielami i rodzicami) 

odbyły się również w szkole w Nicwałdzie i okonińskiej bibliote-

ce. 

PS Podczas spotkania w Urzędzie Gminy obecna była ekipa 

telewizyjna, która dokonała nagrania z dyskusji. Filmowała też 

naszą gminę.    

              Tekst/foto: S. Raginiak  

Święto Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela 

Ten dzień ustanowiony został w 1972 roku. Data 14 październi-

ka upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 

roku. W tym dniu swoje święto mają wszyscy, którzy pracują w 

instytucjach związanych z oświatą, zwłaszcza w szkołach.  

Z tej okazji w piątek 11 października w świetlicy w Salnie z 

nauczycielami spotkali się: wójt Halina Kowalkowska, przewodni-

cząca Rady Gminy Renata Templin, sekretarz Jarosław Poznański i 

inspektor d/s oświaty Renata Kurkus.    

Na spotkanie przybyli niemal wszyscy nauczyciele z naszej 

gminy.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam na Państwa ręce 

serdeczne podziękowania dla wszystkich Pracowników za zaanga-

żowanie w pracy i podejmowanie działań w tworzeniu jak najlep-

szej jakości pracy szkoły. W codziennej pracy życzę Państwu entu-

zjazmu, uznania w oczach uczniów i ich rodziców (…).   

To tylko część słów wójt Haliny Kowalkowskiej skierowanych 

w formie pisemnej do dyrektorów szkół, a za ich pośrednictwem do 

wszystkich nauczycieli. 

Wójt, dziękując za liczne przybycie, życzyła pedagogom zdro-

wia i wszelkiej pomyślności.  

W imieniu nauczycieli podziękowania wójt przekazała Janina 

Śródka, prezes oddziału ZNP w Grucie.  

Po części oficjalnej przedstawiciele samorządu wręczyli kwiaty 

dyrektorom szkół.    Te barwne bukiety były dla wszystkich peda-

gogów.                 RAS      

20 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Gala w Teatrze Wilama Horzycy 
Pod patronatem marszałka województwa Piotra Całbeckiego we 

wtorek 17 września w Teatrze Wilama Horzycy w Toruniu odbyła 

się gala z okazji 20-lecia funkcjonowania Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej w naszym regionie. Hasłem święta było Człowiek potrzebuje 

korzeni i skrzydeł…  

Wśród zaproszonych placówek znalazły się Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Grucie. Ich kierownik Sylwia Jaszewska – podobnie 

jak inni kierownicy – otrzymała kryształową rzeźbę orła i oczywi-

ście bukiet kwiatów. 

Na sali obecni byli przedstawiciele naszych władz: wójt Halina 

Kowalkowska i sekretarz Jarosław Poznański.  
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Była też Barbara Małgorzewicz, prezes Stowarzyszenia 

„Uśmiech”, pod którego auspicjami działają w Grucie WTZ.  

Na uroczystości, oprócz przedstawicieli świata polityki (m.in. 

poseł Iwony Kozłowskiej), obecny był profesor Andrzej Wojcie-

chowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, udzielający się też w 

Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Towa-

rzystwie Uniwersyteckim FIDES et RATIO. Mający ogromne zasłu-

gi w powstawaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej naukowiec kilka-

krotnie cytował słowa Lejeuna Jerôme (1926 - 1994, odkrywca tri-

somii, badacz mechanizmów uszkodzeń inteligencji wskutek aberra-

cji chromosomowych. Międzynarodowy ekspert promieniowania 

atomowego. Pierwszy profesor Katedry Genetyki Fundamentalnej 

na Paryskim Wydziale Medycznym). 

– Historia człowieka pokazuje, że jego los nie jest łatwy… – 

mówił profesor A. Wojciechowski, a po chwili zacytował L. 

Jerôme: Na tej planecie człowiek jest jednak jedynym bytem, który 

może stawiać sobie pytanie skąd przychodzi, kim jest i co uczynił 

swojemu bratu. (...) To ta wyjątkowość, ta wiedza jakby wpisana 

genetycznie w serce człowieka, przekazuje jego zachowaniu, a 

szczególnie jego zachowaniu miłosnemu, godność, której nie ma w 

reszcie świata zwierzęcego. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pa-

miętajmy jednak, że terapia jest skuteczna jedynie wtedy, gdy trwa, 

gdy działają wszystkie wpisane w nią elementy. 

Oczywiście ważność i potrzebę istnienia WTZ podkreślali rów-

nież politycy i urzędnicy zabierający głos. I dobrze, bo to przecież 

często od ich decyzji zależy los tych placówek. W tym momencie 

wypada przypomnieć wypowiedziane kiedyś do mnie słowa przez 

prezes Uśmiechu Barbarę Małgorzewicz. – W przypadku naszej 

placówki dużą rolę odegrała pani Halina Kowalkowska, która w 

momencie jej tworzenia była starostą powiatu grudziądzkiego. To 

obecna pani wójt zachęcała nas do założenia Stowarzyszenia 

„Uśmiech”, a w konsekwencji powstania Warsztatów. 

Gala w Toruniu była pod wieloma względami wyjątkowa. 

Uczestnicy WTZ z naszego województwa niemal w całości wypeł-

nili teatralną salę. To był ważny dzień w ich życiu. Rumieńców 

uroczystości dodały występy zespołów kabaretowych WTZ z Sępól-

na Krajeńskiego i Brodnicy. W przerwie występów artystycznych 

częstowano uczestników kawą, można było też zwiedzić ekspozycje 

z poszczególnych miejscowości, w tym oczywiście z Gruty. 

Na koniec wystąpił świetny zespół muzyczno-wokalny Sklep z 

ptasimi piórami ze Szczecina. Uczestnicy gali mogli posłuchać poe-

zji śpiewanej, nie zabrakło też propozycji jazzowo-rockowych.  

            Tekst/foto: RAS                    

Piękne spotkanie w Urzędzie Gminy  

To już dziesięć lat, jak w naszej gminie działają Warsztaty Tera-

pii Zajęciowej.  

Jubileusz obchodzony był 26 września w sali narad Urzędu 

Gminy. 

– Gdyby przed laty nie było tak zwanej inicjatywy oddolnej, to 

pewnie ta placówka by nie powstała. W całym procesie jej organi-

zowania ogromną pracę wykonała pani Barbara Małgorzewicz, pre-

zes Stowarzyszenia „Uśmiech”, które to powołało do życia Warsz-

taty – mówiła poproszona o głos wójt Halina Kowalkowska. – 

Ogromnie się cieszę, że w gminie mamy taką placówkę, że macie 

się gdzie spotykać, wykonywać ciekawe rzeczy, bawić się i odpo-

czywać. Może nie bywam u was zbyt często, ale zapewniam, że 

każde moje spotkanie z wami dodaje mi sił. Z tego miejsca, od per-

sonelu i uczestników emanuje ciepło i szczerość. Czuję to, gdy prze-

kraczam próg waszego domu… I to jest piękne – mówiła dalej wójt. 

– Ja jestem dla was zawsze „panią Haliną”, a nie „panią wójt”. Je-

stem pełna uznania dla personelu i oczywiście dla tych osób, dla 

których stworzyliśmy Warsztaty. Dziękuję także Ryszardowi Beren-

towi, który wspólnie z panią Barbarą przyczynił się do powstanie 

placówki.  Skoro wasze serca cieszą się z dziesięciolecia, to nie 

mniej cieszy się także moje.  

Były również wystąpienia starosty Marka Szczepanowskiego, 

przewodniczącej Rady Gminy Renaty Templin, Barbary               

Małgorzewicz, Hanny Szumotalskiej, dyrektor GCK, oraz gości z 

zaprzyjaźnionych Warsztatów z Grudziądza i Łasina. 

Barabara Małgorzewicz przypomniała zebranym, że Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Grucie to głównie zasługa pani Haliny Kowal-

kowskiej, która w okresie ich tworzenia była starostą powiatu gru-

dziądzkiego i to ona przede wszystkim zdecydowała o ich utworze-

niu pod auspicjami Stowarzyszenia. 

Spotkanie jubileuszowe to nie tylko przemówienia, to także 

występy artystyczne uczestników WTZ, a także duży, smaczny tort i 

rozmowy, w których nie zabrakło wspomnień z pierwszego okresu 

działalności tej, jakże potrzebnej w gminie placówki.   
 

*** 

– Nasze skromne świętowanie zaczęliśmy już  na początku 

września, kiedy to nasi podopieczni oraz członkowie stowarzyszenia 

wyjechali do Ostródy i Gietrzwałdu – podsumowuje dziesięcioletni 

okres działalności kierownik Sylwia Jaszewska. – Ogółem pojecha-

ło 49 osób. Gietrzwałd stał się sławny dzięki objawieniom Matki 

Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głów-
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nymi wizjonerkami były trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwu-

nastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych 

polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku… Ko-

lejnym etapem naszej jubileuszowej wycieczki była Ostróda, gdzie 

odbyliśmy rejs statkiem po Jeziorze Drwęckim.  

Wypada przypomnieć, że Warsztaty Terapii Zajęciowej prowa-

dzą zajęcia w czterech  grupach: plastycznej, rękodzieła artystycz-

nego, gospodarstwa domowego i ogrodniczo-gospodarczej. Ponadto 

uczestnicy korzystają z rehabilitacji ruchowej, mają też możliwość 

korzystania z porad psychologa. Biorą także udział w zawodach 

sportowych osiągając dobre wyniki, zdobywając medale, puchary i 

nagrody. Wycieczki i inne formach rekreacji, to kolejny ważny ele-

ment ludzkiej integracji zarówno w skali placówki, jak i z szeroko 

pojętym środowiskiem.  

Kierownik S. Jaszewska za naszym pośrednictwem składa po-

dziękowania wójt Halinie Kowalkowskiej, ponieważ dzięki dotacji 

uzyskanej z Urzędu Gminy w Grucie Warsztaty Terapii Zajęciowej 

mogły u jubileuszowi nadać tak szczególny charakter 

                Teks/foto: RAS 

Bitwa i… malarze 

Trwa realizacja gminnego projektu „Organizacja imprez kultu-

ralnych na terenie gminy Gruta”. Pierwszym jego punktem było 

zorganizowanie 8 września w Annowie dużego przedsięwzięcia 

„Rekonstrukcja bitwy pod Mełnem”. W tym samym dniu (podczas 

walk) uzdolnione plastycznie dzieci, młodzież i dorośli sięgnęli po 

ołówki i karty brystolowe, by    na żywo zarejestrować 

(naszkicować) sceny z pola walki. 

I to był początek kolejnego etapu realizacji projektu. 

W sobotę 14 września w sali Gminnego Centrum Kultury pla-

stycy, pod bacznym okiem instruktorów  Doroty Kruszczyńskiej i 

Elżbiety Fabińskiej, mieli już trudniejsze zadanie, musieli stanąć 

przy sztalugach i za pomocą pędzli i farb akrylowych przenosić na 

płótno to, co narysowali w Annowie. 

Kolejny etap powstawania prac to czwartek 18 września, uczest-

nicy „Pleneru artystycznego” kończyli  swoje obrazy. Tego samego 

dnia każdy malujący musiał powiedzieć (napisać) o sobie kilka 

zdań, co jest   niezbędne do wydania folderu, który zaprezentowany 

będzie podczas wystawy prac „Rekonstrukcja bitwy pod Mełnem” 

w Zespole Szkół w Grucie 10 listopada o godzinie 11. Okazja ku 

temu będzie szczególna, bo właśnie  tego dnia czeka nas kolejne 

wydarzenie kulturalne – II Grucki Przegląd Piosenki Patriotycz-

nej   i Żołnierskiej. 

Gdy już umilkną piosenki patriotyczne i żołnierskie obrazy 

przeniesione zostaną do Gminnego Centrum Kultury, gdzie będzie 

można je oglądać w głównej sali. 

Wypada zaznaczyć, że malujący podczas zajęć mają zapewnio-

ny poczęstunek (wynika to z projektu), i oczywiście gratisowo ko-

rzystają z wszelkich materiałów plastycznych  i sztalug. O wszyst-

kim poinformowani zostali podczas pierwszego spotkania w GCK  z 

dyrektor Hanną Szumotalską, która sprawuje pieczę nad właściwą 

realizacją tego ambitnego projektu. 

Poniżej prezentujemy trzy niemal już skończone prace, autorki 

poprosiliśmy o kilka zdań na ich temat. 

– Mój udział w plenerze to zasługa pani Doroty Kruszczyńskiej. 

Zaproponowała mi malarską przygodę, a ja skorzystałam – usłysza-

łem od Beaty Szkoły z Plemiąt, uczennicy szóstej klasy w tej wsi.  

Z kolei Julia Nowaczek z Mełna, uczennica pierwszej klasy 

gimnazjum w Grucie, ma już minimalny dorobek artystyczny. W jej 

pokoju wisi pejzaż z jeziorem, łabędziem i trawą, który namalowała 

uczęszczając na zajęcia plastyczne do GCK, prowadzone przez in-

struktorkę Magdalenę Głowacką. Julię interesuje rysowanie i malo-

wanie. W pośredni sposób pomaga  jej w tym nauczycielka plastyki 

Anna Kalinowska. Gimnazjalistka zdradziła, że jej mama Elwira 

bardzo ładnie rysuje. – Może mam to po mamusi… – mówi uśmie-

chając się. 

Ostatnią z przedstawionych uczennic jest Mirela Czarnecka 

mieszkająca w Okoninie, a ucząca się w szóstej klasie w Plemię-

tach. – Na rysunkowo-malarskie zajęcia namówiły mnie koleżanki 

Beata i Marcelina – opowiada. – Nie ukrywam, że dotychczas bar-

dziej interesował mnie sport, głównie biegi na krótkich dystansach, 

ale po tym wszystkim, co przeżywam na plenerze może się to zmie-

nić…   

Wszyscy uczestnicy pleneru zasłużyli na pochwałę.  

To bardzo ważne, że dorośli dają dzieciom możliwość zajrzenia 

im samym w głąb siebie, że przyczyniają się do odkrywania talen-

tów.  

Pochwała należy się przedstawicielom urzędu gminy, że dopro-

wadzili do realizacji projektu.  

Osobne słowa uznania należą się Dorocie Kruszczyńskiej i Elż-

biecie Fabińskiej za merytoryczną opiekę, a dyrektor GCK Hannie 

Szumotalskiej za to, że z ogromnym zaangażowaniem realizuje 

gminny projekt.                                

              Tekst/foto: S. Raginiak   

Plemięta – plac i ziemniak 

W piątkowe popołudnie 13 września ksiądz proboszcz Marek 

Wysiecki poświęcił  plac zabaw dla dzieci (oficjalne otwarcie nastą-

pi niebawem, po zamknięciu wszelkich formalności związanych z 

oddaniem do użytku). Kolejną atrakcją spotkania w Plemiętach było 

„Święto ziemniaka”.  

W świetlicy wiejskiej przedstawiciele naszej władzy wójt Halina 

Kowalkowska i sekretarz Jarosław Poznański spotkali się z miesz-

kańcami Plemiąt, sołtysem Henrykiem Wyłupskim i Mariolą Le-

wandowską, prezesem Stowarzyszenia w tej wsi. Obecni byli także 

nauczyciele, z dyrektor Barbarą Dryszczyk na czele. 

Wypada dwa zdania poświęcić ciekawej dekoracji zarówno przy 

placu zabaw jak i przed świetlicą (patrz zdjęcia), zasługa to 

Agnieszki Abramek, która – jak od niej usłyszeliśmy – bardzo lubi 

wyzwania plastyczne. 

http://www.gruta.pl/19-sample-data-articles/joomla/233-plemieta-plac-i-ziemniak
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Ciekawy był program artystyczny zaprezentowany przez dzieci, 

brawa dla wykonawców oraz pedagogów Anny Kręcisz i Hanny 

Szatkowskiej!  

Podczas zabawy było wiele konkursów, w pierwszym 

„Ziemniaczany stworek” zwyciężył Brajan Chyła. Konkurs drugi 

„Wymarzony plac zabaw” – tu jury najwyżej   oceniło pracę Nikoli 

Partyki. I trzeci „Ziemniaczany olbrzym” – za największą bulwę       

(818 gramów!) palma pierwszeństwa przypadła Markowi           

Turakiewiczowi.  

Słowa uznania należą się paniom ze stowarzyszenia i sołectwa, 

które przygotowały pyszne dania, z plackami ziemniaczanymi 

włącznie. 

                                  Tekst/foto: RAS 

Relacja z festynu Barwy Lata Dary Jesieni 

14 września w Przysieku koło Torunia Kujawsko-Pomorski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował festyn „Barwy Lata, 

Dary Jesieni”. Głównym punktem programu były Dożynki Ekolo-

giczne z mszą polową, korowodem i uroczystym otwarciem w obec-

ności zaproszonych gości (szczegóły imprezy na www.kpodr.pl).  

Po otwarciu festynu miała miejsce prezentacja i promocja rol-

nictwa ekologicznego i przedstawienie ofert Lokalnych Grup Dzia-

łania z terenu województwa. Przeprowadzono też   liczne branżowe 

pokazy i konkursy.  

Branżowe pokazy: 1) piknik mięsny – wieprzowina z degustacją 

i konkursami dla odwiedzających, 2) Święto Ziemniaka – wystawa 

licznych odmian połączona z konkursem konsumenckim, eksperc-

kim i kulinarnym.  

Nasza Gmina była reprezentowana w dwóch punktach festynu: 

1) namiot wystawowy, gdzie prezentowaliśmy nasze gminne 

rękodzieło. Wyroby przygotowali uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej z Gruty. Stoisko obsługiwała instruktorka WTZ Marlena 

Zakierska i ich uczestnik Zbigniew Duma 

2) namiot kulinarny, w którym Ewelina Szymaniak, Ewelina 

Mrozka pod kierunkiem Agnieszki Wesołowskiej ze Stowarzysze-

nia Aktywna Wieś SŁUP przygotowały smaczne dania kuchni lo-

kalnej. Dwie potrawy były oceniane podczas Konkursu Kulinarnego 

„Ziemniak w  tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”: kluski ziemniacza-

ne na boczku z kapustą zasmażaną i kulki marcepanowo-

ziemniaczane. Te ostatnie, marcepanowe – ziemniak na słodko – 

zrobiły prawdziwą furorę. Panie otrzymały za nie trzecią nagrodę i 

dobrą recenzję. Festyn to różnorodność wyrobów zaprezentowanych 

nie tylko przez wystawców z naszego województwa, ale i całej Pol-

ski. Były stoiska m.in. z Kaszub, Kurpiów, Podhala. Do Przysieka 

pojechaliśmy autokarem z naszej gminy. Dziękujemy wszystkim za 

owacje podczas wręczania nagród w konkursie kulinarnym. Miło 

nam poinformować, że także nasze rękodzieła schodziły „jak ciepłe 

bułeczki”, szczególnie „jeż”, który okazał się festynowym hitem. Z 

pewnością na czekającym nas kolejnym świątecznym festynie nasze 

propozycje będą jeszcze ciekawsze, smaczniejsze i ładniejsze. W 

Przysieku panowała znakomita atmosfera, której nie była w stanie 

popsuć nawet deszczowa pogoda.  

Dziękuję uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowa-

rzyszeniu Aktywna Wieś  SŁUP za profesjonalne, ciekawe i atrak-

cyjne reprezentowanie naszej gminy.  

Życzę przyszłych sukcesów na niwie przedsiębiorczości w opar-

ciu o produkt lokalny.  

                                                Tekst/foto: Edward Kaliński 

Nasz akcent na grudziądzkim OPTAN-ie 

Na jubileuszowym XV Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości 

Artystycznej Niepełnosprawnych w Grudziądzu artystyczną cegieł-

kę dołożył zespół Nowa Generacja. Gabrysia, Katarzyna, Natalia i 

Daniel wystąpili na scenie na Błoniach Nadwiślańskich w sobotę 14 

września. Działający przy Gminnym Centrum Kultury zespół zapre-

zentował kilka piosenek i zebrał zasłużone brawa. Występ naszej 

czwórki odbył się w ramach dużego koncertu „Nie jesteś sam". 

                (r) 

Dorota Berent i TiM w Radzyniu Chełmińskim 

Trzy dni (20-22 września) w Radzyniu Chełmiński odbywał się 

VI Rajd Śladami Pana Samochodzika i Templariuszy. Jest to cy-

kliczna, przede wszystkim harcerska impreza, której celem jest pro-

pagowanie historii miasta, odkrywanie uroków regionu oraz popula-

ryzowanie ciekawej formy wypoczynku oraz zdrowego i aktywnego 

trybu życia.  

Oprócz rajdu, pokazów saperskich, rycerskich zabaw i prezenta-

cji starych samochodów, był także czas na muzykę, śpiew i taniec. 

4 Drużyna Harcerska Radzyńskie Jaszczurki, organizator VI 

Rajdu, zaprosiła do siebie również harcerzy z naszej gminy (DH 

SKORPION), także zespół TiM prowadzony przez Dorotę Berent. 

To właśnie grupa działająca przy Gminnym Centrum Kultury w 

Grucie sprawiła, że podczas jej koncertu wszyscy świetnie się     

bawili. 

TiM wystąpił po młodych artystach ze szkoły muzycznej w 

Grudziądzu, którzy (akordeoniści i saksofoniści) zaprezentowali 

utwory klasyczne. Nasi wokaliści i muzycy od początku występu 

(pierwsza część trwała około 40 minut) spodobali się uczestnikom, 

byli nagradzani gromkimi oklaskami. Następnie Dorota Berent, przy 

akompaniamencie gitarowym Bartka Sengerskigo, zaśpiewała trzy 

utwory z repertuaru Leonarda Cohena, Erica Claptona i grupy Guns 

N’Roses. Po solistce znowu nadszedł czas TiM-u. I znowu było 

muzycznie i śpiewnie przez ponad 20 minut. 

Grupa wystąpiła w składzie Aleksandra Kanios, Nadia Drozdal-

ska, Cezary Szytniewski, Nikodem Berent oraz Michał Pyszora 

(zagrał i zaśpiewał trzy autorskie utwory, w tym jeden  instrumen-

talny oraz pięć coverów).  

 O właściwe, profesjonalne nagłośnienie zadbał Jan Szlas.  

       Tekst: wil. Foto: K. Szpręglewska 

http://www.kpodr.pl/
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Kolejny sukces biblioteki w Okoninie 

 

 Biblioteka w Okoninie przystąpiła i wy-

grała (!) w  konkursie „Milion przygód z 

książką” organizowanego przez Fundację 

Lotto Milion Marzeń, Fundację Wspierania 

Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowa-

rzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej CAL.  

Konkurs polegał na jak najszybszym zgłoszeniu swojej bibliote-

ki poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy – moment otwarcia 

portalu trwał dosłownie kilka godzin. Bibliotekarka złożyła formu-

larz i okazało się, że znaleźliśmy się w gronie 100 zwycięskich pla-

cówek, które otrzymają po 50 książek Wydawnictwa Media Rodzi-

na. Z naszego województwa „załapało” się zaledwie 10 bibliotek! 

 Na potrzeby akcji Wydawnictwo Media Rodzina przekazało 

pięć tysięcy książek. Są wśród nich baśnie braci Grimm i Anderse-

na, przygody Kota Prota, książki edukacyjne promujące zawody z 

serii „Mądra Mysz" i „Ja wiem", cykl książek „Nazywam się..." 

przedstawiających sylwetki ludzi, którzy zmienili świat, a także 

książki dla chłopców i dziewcząt poruszające ważne sprawy wieku 

dojrzewania. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa było zobowiązanie się 

do przeprowadzenia minimum jednego spotkania dla dzieci lub 

młodzieży według scenariusza zajęć przygotowanego przez organi-

zatorów akcji (mamy 10 różnych planów do wyboru). Zajęcia odbę-

dą się w bibliotece w Okoninie w czasie wakacji. 

Jest to już kolejna, zakończona powodzeniem, akcja bibliotekarki 

z Okonina mająca na celu wsparcie księgozbioru bibliotecznego. 

                (r) 

Krystyna Janda w bibliotekach w gminie Gruta?  

Oczywiście! 

 

Biblioteki w gminie Gruta skorzystały z zaproszenia Fundacji 

Orange i biorą udział w projekcie edukacyjno-animacyjnym dla 

seniorów „Spotkania z pasjami”. Projekt zakłada przeprowadzenie 

w tych placówkach cyklu spotkań dla osób starszych, o różnorodnej       

tematyce, z udziałem specjalistów i znanych osób po 60. roku ży-

cia.  

Pierwsze, w Gminnej Bibliotece Publicznej, o którym pisaliśmy 

na gminnym   portalu, dotyczyło porad kulinarnych, a do studia 

zaproszono profesjonalistów –  rodzeństwo  A. i M. Kręglickich. W 

czwartek 19 września, miało miejsce kolejne spotkanie za pomocą 

łącz internetowych, gościem uczestników projektu była znana i 

ceniona w kraju aktorka Krystyna Janda.  

– Było to ciekawe spotkanie z osobą pełną pasji. Pani Krystyna 

z wrodzonym sobie wdziękiem, ale i z wielką szczerością opowia-

dała o swojej pracy aktorskiej i reżyserskiej – dzieli się wrażeniami 

po audycji Anna Fabrykiewicz, która wspólnie z innymi osobami    

brała udział w spotkaniu. – Dowiedzieliśmy się jak walczyła i wal-

czy z tremą, jak uczy się roli, a pracy jej nie brakuje, obecnie gra w 

dziewięciu spektaklach! Aktorka mówiła też o tym jak powinniśmy 

realizować swoje plany i marzenia. Nade wszystko zachęcała 

uczestników do przełamywania barier: wieku, strachu, niepełno-

sprawności czy tremy. Podawała przykłady osób, które w wieku 70-

80 lat zaczęły realizować swoje marzenia, odkrywając przy tym 

niespożyte pokłady energii i …talentu. 

Po wypowiedziach można było zadawać pytania pani Krystynie  

i z tej możliwości korzystały wszystkie placówki z naszej gminy. 

Padały pytania o pracę i warsztat aktorki,  nie brakowało pochwał 

pod adresem jej szczerych i autentycznych wypowiedzi, także  wy-

jątkowej pracowitości. 

Szkoda tylko, że frekwencja dorosłych osób na tych spotka-

niach jest niezbyt wielka. To nic nie kosztuje, wystarczy tylko 

przyjść do biblioteki w Grucie, Okoninie, Nicwałdzie, czy w Bogu-

szewie w czwartek na godzinę 11–tą i przy kawie wziąć udział w 

internetowej   (na żywo) przygodzie – spotkać ludzi znanych i lu-

bianych. 

  Zapraszamy serdecznie nie tylko seniorów na te spotkania.  

  Naprawdę warto przyjść! 

             (r) Foto: AFA  

Uczniowskie ślubowanie w Słupie  

16 października w szkole w Słupie odbyła się ważna uroczy-

stość dla uczniów I klasy: ,,Pasowanie na ucznia”.  

Na początek pierwszoklasiści przedstawili interesujący program 

artystyczny nauczycielom, koleżankom, kolegom i oczywiście ro-

dzicom, którzy przybyli w komplecie.  

Program wszystkim bardzo się podobał. 

W dalszej części uroczystości dzieci złożyły ślubowanie. Mimo 

przejęcia i sporej tremy wszystkie – z godnością – wypowiedziały 

słowo Ś l u b u j ę. 

Również rodzice składali słowa przysięgi, co w naszej szkole 

zdarzyło się po raz pierwszy.  

Po ślubowaniu dyrektor szkoły Andrzej Kurnik dokonał aktu 

pasowania na ucznia oraz wręczył każdemu pierwszoklasiście dy-

plom i upominek. 

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 

        Tekst B. Bratko. Foto: A. Kurnik 

Zamek i sanktuarium  

Członkowie Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Pol-

skiej i Byłych Więźniów Politycznych, któremu prezesuje Barnadeta 

Naumann i zespół wokalny Złoty Wiek, dzięki wójt Halinie Kowal-

kowskiej uczestniczyli w jednodniowej pielgrzymce do sanktuarium 

w Oborach na ziemi dobrzyńskiej. W tej miejscowości od 1605 roku 

istnieje klasztor ojców karmelitów ze sprowadzoną z Bydgoszczy 

słynącą figurą Matki Bożej Bolesnej. Latem 1825 r. przebywał tu 

Fryderyk Chopin. W czasie powstania styczniowego klasztor stał się 

miejscem gromadzenia oddziałów partyzanckich, m.in. Artura Su-

mińskiego z pobliskiego Zbójna. Po upadku powstania Rosjanie 

urządzili tu miejsce odosobnienia duchowieństwa zakonnego i die-

cezjalnego (…). 19 czerwca 1741 r. karmelici oborscy przystąpili do 

budowy murowanego, dwupiętrowego budynku klasztornego w 

kształcie węgielnicy. Zabudowania kościoła i klasztoru stworzyły 

czworobok, którego dwie strony - północną i zachodnią stanowił 

klasztor, wschodnią – zakrystia, południową zaś – kościół. Oficjal-

nie budowę zakończono 7 maja 1753 roku. Wewnątrz zamkniętego 

czworoboku usytuowany został wirydarz. 

Pielgrzymi uczestniczyli we mszy świętej, następnie modlili się 

przy Stacjach Drogi Krzyżowej. 

W drodze powrotnej mieszkańcy naszej gminy przybyli na za-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Boskiej_Bolesnej_w_Oborach
http://pl.wikipedia.org/wiki/1741
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karmelici
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gielnica_%28przyrz%C4%85d%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakrystia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%28budynek%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/1753
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirydarz
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mek w Golubiu Dobrzyniu, gdzie obejrzeli film przedstawiający 

losy twierdzy, a następnie z przewodnikiem zwiedzali dawną gotyc-

ko-renesansową siedzibę krzyżacką.          

               Tekst (r). Foto. H. Szumotalska 

SUKCES DZIECI Z BOGUSZEWA 

I MYŚLIWYCH Z KOŁA ŁOWIECKIEGO „SOKÓŁ”  

  W piątek 11 października 2013 roku w malowniczo położonej 

wśród lasów „Osadzie Karbówko” w Elgiszewie koło Golubia Dob-

rzynia odbyło się uroczyste podsumowanie wspólnych  działań w 

roku szkolnym 2012/2013 szkół i myśliwych w ramach Programu 

Edukacji Ekologiczno – Łowieckiej „ MY ŚLIWI – DZIECIOM, 

DZIECI – ZWIERZĘTOM”. Patronat nad programem objął   Mar-

szałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Pro-

gram  realizowany jest w ramach „Programu Odbudowy Populacji 

Zwierzyny Drobnej W Województwie Kujawsko – Pomorskim”. 

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele szkół (dzieci, nau-

czyciele - koordynatorzy  i dyrektorzy), przedstawiciele Kół Ło-

wieckich (myśliwi – koordynatorzy, prezesi, łowczy i myśliwi), 

przedstawiciele władz lokalnych, kuratorium i Okręgowych Rad 

Łowieckich z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka oraz sponsorzy 

nagród. 

 Szkoła Podstawowa w Boguszewie uczestniczy z powodzeniem 

w programie od 2010 roku zajmując wysokie nagradzane lokaty - 

kolejno:   2010/11 -  II miejsce,  2011/2012 – VIII miejsce. Za dzia-

łania realizowane w roku  szkolnym 2012/2013 zajęła zaszczytne I 

miejsce! Tak wysoka lokata możliwa była dzięki ścisłej współpracy 

szkoły z Kołem Łowieckim „SOKÓŁ” z Grudziądza. Koordynato-

rem projektu w szkole jest Aldona Szczapińska   - nauczyciel, a z 

ramienia koła Janina Arczykowska - sekretarz koła i Krzysztof Kop-

czyński - łowczy koła. Za zajęcie  I miejsca odebraliśmy nagrodę 

ufundowaną przez marszałka województwa. Jest to wysokiej klasy 

laptop. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały torby ze słodyczami 

firmy „Kopernik” z Torunia. Na zakończenie wystąpiły dzieci ze 

szkół w Płonnym i Brzozówce. W programie imprezy organizatorzy 

zaplanowali również wspólny posiłek przy ognisku, przejażdżki 

bryczkami konnymi i pojazdem Osadowej Straży Pożarnej oraz 

zwiedzanie terenu osady       Tekst: Aldona Szczapińska 

Gołębie i nie tylko… 
Zapraszamy na Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobne-

go, która odbędzie się w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim: 7 

grudnia (sobota) w godzinach 9-16, niedziela od 7-14.  

Jednym ze sponsorów gołębiego święta w Radzyniu Chełmińskim 

jest Halina Kowalkowska. 

SPORT 
 

Biegi Przełajowe  
W Grucie odbyły się Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych 

Biegach Przełajowych. Wzięło   w nich udział 53 dzieci ze  szkół 

podstawowych oraz 61 uczniów z gimnazjum. Do mistrzostw po-

wiatu zakwalifikowało się po ośmiu najlepszych zawodniczek  

i  zawodników. W Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Bie-

gach Przełajowych, które odbyły się w Łasinie najlepiej zaprezento-

wali się w swoich kategoriach wiekowych i awansowali do zawo-

dów wojewódzkich w Bydgoszczy: Marcel Baranik (1 miejsce), Jan 

Nasieniewski (3 miejsce), Natalia Osmańska (3 miejsce), Agata 

Średzińska (5 miejsce) oraz Cezary Szytniewski (1miejsce), który w 

Bydgoszczy zajął bardzo dobre dziesiąte miejsce. 

 

Bieg im. B. Malinowskiego 

 

21.09.2013r. uczniowie Zespołu Szkół w Grucie wzięli udział w 

XXXII Biegu im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Rocz-

niki młodsze biegły na dystansie 800 m, natomiast starsi na 1500 m.  

Najlepsze miejsca zdobyli w swojej kategorii wiekowej Bartosz 

Klasiński, piąta lokata, zaraz za nim przybiegł do mety Michał Bon-

kowski. Również na piątym miejscu ukończył bieg w grupie starszej 

Cezary Szytniewski. Pozostali nie mniej bardzo ambitnie walczyli o 

każde miejsce, dobiegając w pierwszej dwudziestce. Klasyfikacja 

robi wrażenie, biorąc pod uwagę fakt, iż w każdym biegu startowało 

ponad 200 osób.  

            J. Sokołowska 

Więcej informacji na stronie sportowej gminy. 


