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XXXV SESJA RADY GMINY 

Po letniej przerwie 29 września odbyła się Sesja Rady  

Gminy Gruta. Radni, oprócz stałych punktów obrad, zajęli się 

też kolejnymi uchwałami. Tym razem było ich jedenaście          

i dotyczyły między innymi: sprzedaży kilku nieruchomości      

w gminie, przyjęcia środków z Funduszu Spójności, strategii 
rozwoju gminy Gruta na lata 2014-2020, porozumienia dotyczą-

cego objęcia doradztwem metodycznym  nauczycieli w szko-

łach z terenu gminy, dokonania zmiany w budżecie na bieżący 

rok i w prognozie   finansowej na lata 2014-2030 oraz zatwier-

dzenia zmiany planu odnowy miejscowości Mełno.   

Sesja to także interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Tych 

pierwszych nie było. Natomiast przy wnioskach i zapytaniach 

poruszano sprawy związane między innymi z: usunięciem lip   

w Słupie (sekretarz gminy Jarosław Poznański udzielił         

pozytywnej odpowiedzi radnemu Stanisławowi Angowskiemu), 

z kolei członek Rady Gminy  Marian Kleszczewski apelował  
do wójt, by gmina zajęła się uporządkowaniem terenu przyle-

głego do drogi na odcinku Radzyń Chełmiński do jeziora         

w Gołębiewku. Sołtys Henryk Zalewski z Mełna Cukrowni 

zwrócił się z prośbą do władz o wycięcie topól przy boisku.  

Radny Bronisław Florek podziękował wójt za modernizację 

odcinka drogi w Salnie. Była też prośba sołtysa Annowa     

Henryka Chociaja, aby Zakład Gospodarki Komunalnej        

uporządkował przystanki, z których dzieci dojeżdżają do     

szkoły.  

Na sesji obecna była także Renata Kurkus,  inspektor    

oświaty Urzędu Gminy, która na prośbę jednego z sołtysów 
wyjaśniła kwestię bezpłatnej książki do klasy pierwszej.  

– Podręcznik jest własnością szkoły i każdy potrzebujący 

uczeń może go wypożyczyć. Jak do tej pory nie ma żadnych 

problemów z korzystaniem  z elementarza. Przypomnę – mówi-

ła dalej inspektor – że Sejm przyjął nowelizację ustawy             

o oświacie dotyczącej podręczników szkolnych. W jej          

rezultacie od września 2014 roku z bezpłatnych podręczników 

korzystają uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, 

natomiast od 2017 roku nowela obejmie uczniów podstawówek 

i gimnazjów.                                                                          (r) 

                                                                                                       

Najatrakcyjniejsza, najpiękniejsza gmina… 

Na początku października poznaliśmy zwycięzców      

Konkursu na Najatrakcyjniejszą Gminę Województwa    

Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorem było Radio         

Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Miło nam poinformować, 

że nasza gmina zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając      

Śliwice i Płużnicę. W rywalizacji udział wzięło ponad          

70 gmin. 

Wójt Halinę Kowalkowską zaproszono do redakcji, gdzie 

odebrała dyplom i puchar. Zwycięska gmina w nagrodę otrzy-

mała czas antenowy na kampanię reklamową. Podczas uroczy-

stości nagrody otrzymali też słuchacze, którzy wymyślili       

najciekawsze hasło promujące rodzimą gminę.    

Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na naszą Małą  

Ojczyznę! Mamy wyjątkowy powód do satysfakcji!   

Nie od dziś wiadomo, że główne atuty naszej gminy to      

produkcja rolnicza oparta na indywidualnym rolnictwie,        
któremu sprzyjają warunki naturalne. Widoczna jest tu również 

działalność pozarolnicza w obszarze usług i handlu. Mamy    

wyjątkowe warunki do rozwoju usług turystycznych i agrotury-

styki, także atrakcyjne miejsca pod budownictwo mieszkanio-

we, w tym letniskowe.  

Warto też przy okazji tak znaczącego sukcesu wspomnieć     

o tym, że w naszej gminie jest do zaoferowania sporo atrakcji 

turystycznych, przede wszystkim rezerwat „Doliny Osy”,      

największy w powiecie grudziądzkim. Na naszym terenie jest 

wiele jezior, które są atrakcją rekreacyjną dla mieszkańców        

i turystów.  
Kolejny atut, to organizowany od kilku lat Bieg pod Górę    

w Dąbrówce Królewskiej. 

Na terenie gminy znajduje się 5 szkół podstawowych,           

1 gimnazjum, żłobek i przedszkole. Wspólne działania gminy     

i szkół prowadzą do udziałów w projektach polegających       

m.in. na międzynarodowej wymianie pedagogicznych doświad-

czeń.  

Od ponad roku gmina Gruta na niwie kultury współpracuje    

z mazurską wsią Łukta (powiat ostródzki).   

Dobrze działa  w  Grucie  Gminne  Centrum  Kultury,  gdzie  
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prowadzi się szeroko pojętą działalność kulturalną, począwszy 

od zajęć z języka  angielskiego i szeregu kółek zainteresowań  

po duże imprezy plenerowe (w Annowie organizowana jest   

inscenizacja historyczna dla upamiętnienia walk w kampanii 

wrześniowej 1939 roku oraz Pierwszej Wojny światowej, na 

stałe w kalendarz imprez  wpisały się Dni Gminy Gruta). 

Do innych ciekawych inicjatyw należą imprezy sołeckie  

(noc świętojańska, rajdy rowerowe, spływy kajakowe).  

Mamy do zaoferowania wiele ciekawych miejsc historycz-

nych: pałac w Mełnie z pięknym parkiem, dworki w kilku 
wsiach, ruiny zamku, zabytki architektury sakralnej z przełomu 

XIII i XIV wieku. Na turystów czekają gospodarstwa agrotury-

styczne w Nicwałdzie i Słupie.  

Wymieniliśmy tylko niektóre walory naszej gminy. Już         

z tego widać, że mamy się czym chwalić. Ciesząc się ze        

zwycięstwa w plebiscycie Radia PiK powinniśmy jeszcze      

bardziej wykorzystać szansę i jak najszerzej i najlepiej           

promować gminę.  

Nasza Mała Ojczyzna jest cząstką nas i wszystko, co dla    

niej uczynimy będzie z korzyścią dla mieszkańców. Nasze           

zaangażowanie w  promocję sprawi też, że do Gruty  i  pozosta-

łych  wsi – szczególnie w letnie miesiące – przyjeżdżać będzie 

coraz więcej osób.  

Konkurs otworzył nam szeroko drzwi nie tylko w wymiarze 

krajowym. 

Nie zniweczmy tej szansy.   

                 Tekst: S. Raginiak Foto: Tomasz Kaźmierski 

 

Wójt podziękowała…  

Księża: Henryk Szczodrowski, Kamil Pańkowiec, Marek 

Wysiecki, Marek Bogacki, Kazimierz Wiśniewski, Mirosław 

Kaźmierski i O. Andrzej Makowski. 

Sponsorzy: Dorota i Jan Kwiatkowscy, Adam Sobociński, 

Justyna Wiśniewska, Jan Łopatka, Tadeusz Górski, Zenon 

Osuch, Leszek Sułek, Józef Mitura, Marian Kleszczewski,    

Tomasz Kawski, Tadeusz Kempa, Grzegorz Szlas, Ziemowit 

Rębisz,   Jan Neumann,  Tadeusz  Michalczyk,   Henryk   Szram,  

Marek Bąk, Wiesław i Kamil Kocielowie, Jan Zientarski, Adam 

Schmidt, Roman Lubiszewski, Marek Czmoch i Dorota      

Kruszczyńska.  

Sportowcy: Mateusz Nowaczek, Łukasz i Bartosz Klasińscy, 

Magdalena Rząca, Cezary Szytniewski, Kajetan Albanowski, 

Jakub Ścibior, Oskar Reich, Dawid i Przemysław Tulejowie, 

Maja Tracka, Agata i Oliwia Średzińskie, Paweł Fabrykiewicz, 

Paweł Dobrzański, Filip i Bartłomiej Osuchowie, Dawid       

Dądelewski i Paweł Janowicz.   

Wymieniliśmy nazwiska osób, które w piątek 10 październi-

ka wójt Halina Kowalkowska zaprosiła do Urzędu Gminy, by 

podziękować za celebrację mszy dożynkowej, sponsoring i spor-

towe rozsławianie gminy Gruta. Podziękowania na piśmie   

otrzymali księża z naszych parafii, ale także z Rywałdu               
i Linowa. Wójt każdemu darczyńcy dziękowała osobiście.  

– Serdecznie witam wszystkich na spotkaniu. Zaproszeni 

zostali proboszczowie, sponsorzy dożynek, ci, którzy uświetnili 

nasze Dni Gruty oraz nasi sportowcy – rozpoczęła wójt. – Proszę 

państwa, wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę i wszyscy,    

w różnych dziedzinach, pracujemy wspólnie na dobro tej gminy. 

Cieszy mnie, że jesteśmy dziś razem. Cieszy mnie, że zawsze 

mogę liczyć na pomoc ze strony sponsorów. Z największą przy-

jemnością i radością wręczę państwu Podziękowania, a sportow-

com i ich rodzicom Listy Gratulacyjne i książkowe upominki. – 

W tym momencie H. Kowalkowska odczytała tekst jednego 

podziękowania skierowanego do księdza proboszcza Henryka 

Szczodrowskiego.  

W imieniu własnym, Rady Gminy i organizatorów serdecznie 

dziękuję za koncelebrację mszy świętej i duchowe wsparcie   

DOŻYNEK GMINNYCH. Dzięki Księdzu ŚWIĘTO PLONÓW    

w gminie Gruta było uroczystością wyjątkową, udaną pod     

każdym względem. Potwierdziła to obecność zaproszonych gości 

i wielu Mieszkańców gminnych i powiatowych miejscowości.     

Z całego serca dziękuję za modlitwę, jednocześnie przekazuję 
Księdzu życzenia szczęścia i sukcesów w życiu osobistym             

i religijnym. 

Podziękowania podobnej treści otrzymali pozostali duchowni 

i sponsorzy.  
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Po tej części uroczystości wójt zwróciła się do sportowców, 

ich nauczycieli i trenerów, Zenona Osucha, Aleksandra            

Zadykowicza i Mariusza Kurkusa. Nie szczędziła słów uznania 

dla naszych młodych zawodników. Wiele ciepłych słów skiero-

wała pod adresem rodziców.  

Aleksander Zadykowicz i Zenon Osuch, już po części       

oficjalnej, poinformowali wójt H. Kowalkowską o ostatnich    

sukcesach sportowców, z których najważniejszym niewątpliwie 

jest awans naszych ciężarowców do pierwszej ligi krajowej. 

                                  Tekst/foto: RAS       

PAMIĘĆ I ŻOŁNIERSKIE SERCE 

 W 75. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu 

Wojennym w Mełnie odbyła się uroczystość patriotyczna       

połączona z mszą polową.  

Na szczególne obchody wójt Halina Kowalkowska zaprosiła 

między innymi  przedstawicieli  Stowarzyszenie Oficerów      

Rezerwy – Klub Integracji Europejskiej w Grudziądzu. 

 1 września przed pamiątkowym obeliskiem stanęły poczty 

sztandarowe, delegacje, weterani wojenni (wśród nich pułkownik 

Jerzy Zawadzki i kapitan Roman Pułka ze wspomnianego wyżej 

Stowarzyszenia ) oraz starsi i młodzi mieszkańcy naszej gminy. 

 To tego dnia dwaj oficerowie podjęli decyzję o zmianie nieco 

już zniszczonej przez czas tablicy pamiątkowej. 

 – Zaproszenie od pani wójt było dla nas czymś szczególnym. 

Z kolegą byliśmy pod wrażeniem  przebiegu uroczystości. To 

piękne i chwalebne, że w gminie Gruta obchodom wrześniowym 

nadaje się tak szczególny charakter – powiedział płk Jerzy     

Zawadzki. – Proponując wójt zmianę tablicy, z zachowaniem 

każdego szczegółu z poprzedniej, postanowiliśmy w ten sposób 

podkreślić szczególne miejsce walk, oddać hołd walczącym tu 

żołnierzom z 63,64,65 i 66 pułku piechoty. 

 Kapitan Roman Pułka dodał, że ich skromny wojskowy gest 

wynika także z bardzo dobrej współpracy pomiędzy Stowarzysze-

niem Oficerów Rezerwy i panią Haliną Kowalkowską.   

 Nowa tablica została umieszczona na obelisku 25 września, 

wykonawcą był Zakład Kamieniarski Marii Zawadzkiej               

z Dragacza. Poprzednią przejęli oficerowie-fundatorzy. 

                                 RAS. Foto: HASZ                       

Spotkanie Gminnego Koła Kombatantów 

W Gminnym Centrum Kultury 15 września odbyło się       

spotkanie Gminnego Koła Kombatantów Rzeczpospolitej              

i  Byłych Więźniów Politycznych w Grucie. Poprzedziła je msza 

święta w kościele.  

 Pierwszym punktem zebrania było odczytanie przez prezes 

Bernadetę Neumann protokołu z posiedzenia Zarządu Komisji 

Rewizyjnej, następnie skarbnik Stefania Miąsko zapoznała      

zebranych z bieżącą działalnością Koła. Kolejny punkt to       

sprawozdanie prezes.  

Po części oficjalnej B. Neumann w imieniu koleżanek             

i kolegów podziękowała wójt Halinie Kowalkowskiej za pomoc  

w zorganizowaniu wyjazdu do Sanktuarium Matki Bożej         

Bolesnej w Oborach w powiecie golubsko-dobrzańskim. Były 

kwiaty i uściski. 

 Podczas spotkania poruszono najistotniejsze sprawy związane 

z dalszą działalnością. Głos zabrał między innymi kombatant 

Eugeniusz Kluz z Torunia, poinformował, że od tego roku sejm 

przywrócił weteranom zniżkę na środki komunikacji lokalnej         

i pierwszeństwo w kontakcie ze służbą zdrowia. 

 W miłej, koleżeńskiej atmosferze seniorzy rozmawiali o naj-

bliższych planach Koła, także o innych ważnych dla nich        

sprawach. 

 Spotkanie w GCK to także akcent artystyczny – występ     

Klaudii Dziubkowskiej, studentka zaprezentowała kilka piosenek 

w łagodnym, poetyckim klimacie. 

Dyrektor placówki i pracownicy starannie przygotowali     

spotkanie od strony wystrojowej i kulinarnej.                              (r) 

Spotkanie promujące zdrowy tryb życia 

      Prelekcja doktora Roberta Walisiewicza, prezentacja          

multimedialna, występy artystyczne uczniów oraz Doroty Berent, 

Aleksandry Kanios i Karola Aleksandrowicza, zdrowy, smaczny 

poczęstunek, wszystko to odbyło się w Zespole Szkół w Grucie    

6 października. Ambitne spotkanie promujące zdrowy tryb      

życia zrealizowano w ramach programu „Szkoła promująca      

profilaktykę onkologiczną”. 
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W marcu placówka przystąpiła do programu „Szkoła               

promująca profilaktykę onkologiczną”, który został przygotowany 

przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy w porozumieniu             

z Kuratorium Oświaty. Jego celem jest również upowszechnianie 

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem wśród dzieci, młodzieży, 

rodziców i lokalnej społeczności.    

 Jak poinformowała pedagog szkolny Jolanta Kanios w ramach 

programu zrealizowano już następujące rzeczy: 15 września    

uczniowie klasy IIc i IIIa gimnazjum odwiedzili Zakład Profilak-

tyki i Pomocy Zdrowia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, 

gdzie wysłuchali wykładu na temat Kodeksu Walki z Rakiem   

oraz zdrowego życia. Wykład zawierał część teoretyczną                

i praktyczną. Kolejne poczynania szkoły to:  

– propagowanie aktywności ruchowej 

– spotkanie z doktorem Robertem Waliszewskim uczniów klas   

IV-VI podstawówki i I ABC gimnazjum, medyk powiedział jak 

powinni dbać o zdrowie 

– konkursy na hasło promujące zdrowy tryb życia i plastyczny 

– zajęcia w klasach, propagowanie tez Kodeksu Europejskiego 

– zachęcanie uczniów do spożywania owoców i warzyw,         

poczęstunek podczas przerw  

– organizowanie degustacji, które cieszą się coraz większym  

powodzeniem 

– przedstawienie uczniów z klasy piątej. 

 Działania w ramach programu planowane są do końca        

października. Po ich zakończeniu realizatorzy złożą sprawozda-

nie, które najprawdopodobniej otworzy im drogę do otrzymania 

certyfikatu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”.           

 Dodajmy, że liderkami projektu są Marzena Samborska,   

dyrektor Zespołu Szkół i Jolanta Kanios, pedagog. Panie podkre-

śliły, że w tematykę programu wpisują się trzy inne: „Trzymaj 

formę”, Znajdź właściwe rozwiązanie” i najnowszy „Żyj smacz-

nie i zdrowo”, do którego właśnie przystąpiono. 

A wracając do spotkania, trudno nie oprzeć się nieco           

smutnej refleksji wynikającej z niskiej frekwencji. Mimo że     

dzieci przekazały zaproszenia rodzicom, w szkole była ich            

zaledwie garstka. Szkoda, bo wszystko było świetnie i profesjo-

nalnie przygotowane. W poniedziałkowe popołudnie można     

było dowiedzieć się bardzo dużo w temacie onkologii i zdrowego    

odżywiania, popatrzeć na występy dzieci i posłuchać ciekawych, 

oryginalnych piosenek. 

                        (r) Foto: MS       

„Mleko, sery  -  zdrowe maniery”               

   W dzisiejszych czasach większość dzieci ma złe nawyki     

żywieniowe, a w ich diecie jest zbyt mało nabiału. Za drugie   

śniadanie spożywane w szkole służy im często paczka chipsów     

i słodki gazowany napój. Wynika to z braku dostatecznej wiedzy 

na temat zasad zdrowego żywienia zarówno u dzieci jak i rodzi-

ców, powodując problemy zdrowotne (łamliwość kości, otyłość, 

próchnica zębów) i mniejszą aktywność ruchową.    

 Aby przeciwdziałać tym problemom Grupa Nieformalna         

z Dąbrówki Królewskiej, pod przewodnictwem Grażyny         

Jabłońskiej, planuje przeprowadzić projekt, którego celem będzie 

wdrożenie dzieci do spożywania produktów mlecznych i zwięk-

szenie promocji tych produktów w środowisku szkolnym               

i lokalnym. W ramach projektu realizowane będą zadania:     

1.Warsztaty promujące zdrowy sposób odżywiania się               

(10 godzin)                  

– ankieta diagnozująca ,,Jak często sięgasz po produkty mlecz-

ne?”                         

– pokaz wytwarzania masła i białego sera                    

– pogadanki i wyszukiwanie informacji na temat wartości odżyw-

czych nabiału                       

– konkurs  plastyczny  pt. ,,Skąd się  bierze mleko ...”, wykonanie  

prac plastycznych techniką dowolną                    

– przygotowanie przedstawienia promującego zdrowy sposób 

odżywiania pt. „Mleko, sery – zdrowe maniery”.        

2. Wyjazdy edukacyjne:                    

– do gospodarstwa rolnego w Lisnowie (,,Jak powstaje mleko –   

1 dzień z życia krowy”)                 

– do zakładu produkcyjnego ,,Masmal” (poznanie linii produk- 

cyjnej wyrobów mlecznych).                   

3. Spotkanie integracyjne – podsumowanie projektu.  

 Projekt będzie realizowany od 10 października do 10 listopada 

2014 r. w szkole w Dąbrówce Królewskiej.     

 Projekt finansowany jest ze środków Programu Fundusz Ini-

cjatyw Obywatelskich ,,Inicjuj z FIO”.                                     (r) 

Warsztaty fotograficzne w WTZ 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie zrealizowany 

został pierwszy etap projektu „W Poszukiwaniu Nowych Pasji”.  

Uczestnicy WTZ pod okiem fotografa przez dwa dni poznawali 

arkana tej sztuki. Pierwszy dzień to poznawanie sprzętu             

fotograficznego, uczono się też zasad bezpiecznego użytkowania 

aparatu. Po omówieniu spraw technicznych uczestnicy uczyli się 

wykonywania zdjęć – martwej natury i przedmiotów. Największą 

gratką była jednak fotografia portretowa.  

Kolejnego dnia uczestnicy projektu zdobywali wiedzę na   

temat fotografii w plenerze. Z prowadzącym zajęcia, opiekunami  

i wolontariuszami udali się w teren, gdzie wykonywali zdjęcia 

architektury, roślin i pejzażu. Zajęciom sprzyjała pogoda.           

Po  powrocie wszyscy spotkali się na słodkim poczęstunku. 

W październiku ta sama grupa osób udała się do Wioski      

Garncarskiej, by poznać zasady lepienia w glinie przy pomocy 

koła garncarskiego i wykonywania papieru czerpanego. 

„Projekt   dofinansowany    ze   środków   Programu   Fundusz     

Inicjatyw Obywatelskich”. 

                            SYJA 

Boguszewo też z projektem 

Od  8 września br. dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Boguszewie biorą udział w projekcie 

„Dziecko w świecie kultury i sztuki”, dofinansowanym ze        

środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

W jego ramach uczniowie uczestniczą w zajęciach: 

 plastycznych (prowadzonych przez Dorotę Banaszkiewicz) 

 muzyczno-tanecznych (Mariola Franek) 

 teatralno-czytelniczych (Izabela Ostrowska). 
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Ponadto 1 października dzieci wyjechały na wycieczkę eduka-

cyjną do Torunia, zwiedziły zabytki Starego Miasta, Dom       

Mikołaja Kopernika oraz zobaczyły jego pomnik. W Domu    

Legend zabawiły się w aktorów podczas prezentacji toruńskich 

legend. 

Największą atrakcją dla maluchów okazało się Żywe Muzeum 

Piernika. W XVI wiecznej piekarni zostały mianowane czeladni-

kami mistrza piernikarskiego i aktywnie uczestniczyły  w całym 

procesie wypieku: od poznania składników do wypieku piernika, 

własnoręcznego przesiewania mąki, ubijania korzeni, łączenia 

ciepłego miodu z mąką i przyprawami, aż po ugniatanie 

i wałkowanie ciasta. Z gotowego ciasta wycinały ozdobnymi  

formami piernikowe figurki, które po upieczeniu zabrały ze sobą 

do domu jako pamiątkę. Na koniec każda klasa otrzymała list 

potwierdzający przyuczenie do zawodu piekarza.  

Dzieci pełne wrażeń wróciły z wycieczki do domu, bogatsze  

o nową wiedzę i doświadczenie. Dodajmy, że uczniowie chętnie 

biorą udział w zajęciach realizowanego  projektu, podczas których 

poprzez wspólną pracę i zabawę rozwijają talenty artystyczne, 

kształtują umiejętności kulturalne oraz uczą się korzystania          

z dobrodziejstw dziedzictwa kulturowego. 

Mariola Franek 

Programu Rozwoju Bibliotek – kontynuacja 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie, jako jedna z 31 tego 

typu placówek (w kraju jest ich ponad 8 tysięcy, nie licząc filii), 

bierze udział w programie edukacyjnym wsparcia dla partnerstw 

zawiązanych przez biblioteki wiodące i partnerskie. Placówki     

te uczestniczą w I lub II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek 

przygotowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa        

Informacyjnego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum      

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  

W pierwszych dniach września, w ramach zaplanowanych 

działań, bibliotekarki Elżbieta Polakowska-Lesińska i Anna    

Fabrykiewicz wraz z Katarzyną Kurzyńską, prezes Stowarzysze-

nia Aktywna Wieś SŁUP, uczestniczyły w spotkaniu studyjnym 

w Brusach na Kaszubach. 

 

W poniedziałek 15 września w bibliotece w Grucie odbyło się 

szkolenie na temat wolontariatu . Prowadziła je animatorka CAL 

Sylwia Borowczyk, opiekująca się biblioteką w ramach programu. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele NGO z terenu naszej 

gminy i bibliotekarze. Wójt reprezentowała Celestyna Cichocka, 

pełnomocnik ds. kontaktu z organizacjami samorządowymi. 

Ponad dwugodzinne warsztaty, połączone z wymianą         

doświadczeń, nie wyczerpały tematu. Kolejne spotkanie zaplano-

wano na 23 października. 

  Cele programu: a) rozwijać i/lub ożywiać funkcjonującą już  

w środowiskach współpracę partnerską, b) dowiedzieć się, jak 

diagnozować i skutecznie odpowiadać na problemy społeczności 

lokalnej, c) nawiązać kontakty i zaangażować do działania przed-

stawicieli samorządu, firm prywatnych, organizacji pozarządo-

wych oraz innych liderów lokalnych, d) zdobyć kompetencje   

konieczne do pełnienia funkcji lidera partnerstwa, e) sprawnie 

rozwiązywać problemy w grupie partnerskiej. 

                                       EPL 

 

Zapraszamy miłośników literatury 

 na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

które odbędzie się 28.10. br.  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie o 

godz. 16. 

Głosuj na bibliotekę w Okoninie! 

Prosimy o głosy na rzecz wyremontowania biblioteki. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Grucie wytypowała swoją filę w Okoninie 

do remontu w ramach akcji PEKAES POMAGA. Pozytywnie 

przeszliśmy I etap i nasza placówka została zakwalifikowana      

do II tury, w której powodzenie zależy od nas wszystkich.  

Głosowanie rozpoczęło się 15 października i potrwa do          

5 listopada. Codziennie można oddać jeden głos. Dziesięć biblio-

tek z największą liczbą głosów zostanie wyremontowanych przez 

operatora logistycznego PEKAES, we współpracy z Kulczyk  

Foundation i Zaczytani.org. 

Należy wejść na stronę  http://www.pekaespomaga.pl/,     

otworzyć w zakładce „głosuj”, na liście znaleźć Gminną Bibliote-

kę Publiczną im. Wiktora Kulerskiego w Grucie, filia w Okoninie 

i oddać głos. To tylko tyle i aż tyle, żeby pomóc. Głosować może 

każdy, kto ma pocztę mailową. 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy –    

głosujcie na filię w Okoninie!                                                     AF 

„Ciekawi Świata” z SP Nicwałd 

      W lipcu odbyło się szkolenie dotyczące pisania projektów       

i pozyskiwania funduszy unijnych prowadzone przez  Mirosławę 

Tomasik –  prezes   Towarzystwa    Rozwoju    Gminy    Płużnica.  

http://www.pekaespomaga.pl/
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Z naszej placówki brała w nim udział dyrektor Aleksandra      

Materka i Agnieszka Piątkowska – nauczyciel przyrody. Wiedza 

zdobyta podczas trzech spotkań zaowocowała projektem 

„Ciekawi świata”, który został pozytywnie oceniony i otrzymał 

dofinansowanie w kwocie 4500 zł.  

Projekt skierowany jest do uczniów klas 4-6, którzy chcą   

poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania z nauk przyrodniczych. 

W jego ramach organizowany jest cykl warsztatów, które         

odbywają się w piątki po zajęciach lekcyjnych oraz w sobotnie 

przedpołudnia. Poza warsztatami uczniowie wyjechali 22 paź-

dziernika do Centrum Nauki w Toruniu „Młyn Wiedzy”.  

Do tej pory odbyły się dwa spotkania. Pierwsze miało miejsce 

26-27 września pod hasłem Budujemy super wulkan. Uczestnicy 

na początku zajęć z prezentacji multimedialnej dowiedzieli się,   

w jaki sposób tworzą się wulkany, co nazywamy magmą, jak  

duży może być krater oraz poznali wiele innych ciekawostek       

w tym temacie. Następnie własnoręcznie zbudowali miniaturę 

wulkanu z masy solnej,  a reakcja chemiczna z octu, sody z dodat-

kiem płynu do prania i barwnika pozwoliła na uzyskanie efektu 

lawy. 

Eko zegar, czyli o przewodnikach i izolatorach prądu elek-

trycznego, to temat naszego drugiego spotkania, które odbyło się 

w dniach 10-11 października. Uczniowie poznali proces wytwa-

rzania prądu elektrycznego i zasady bezpiecznej pracy z urządze-

niami elektrycznymi. W części praktycznej zbudowali eko zegar, 

czyli zegar działający bez baterii. 

Ostatnie spotkanie w ramach projektu odbyło się 24-25 paź-

dziernika i były to warsztaty mydlane, podczas których dzieci 

wykonały różnokolorowe mydełka zapachowe. 

(Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich.)                                                    
           Agnieszka Piątkowska  

Teatralne przeżycie 

W jesienne południe (2 października ) w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Grucie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 

Dla podopiecznych wystąpili aktorzy teatru objazdowego             

z Krakowa. Spektakl „Kobietki” opowiadał o relacjach           

damsko-męskich na różnych płaszczyznach. Aktorzy wcielili się 

w rolę sławnej aktorki teatralnej Pani Róży i pracownika obsługi 

technicznej Aleksandra. Przedstawienie przeplatane było         

piosenkami z motywem romansu w tle.  

Spektakl  wywołał wiele pozytywnych emocji wśród         

widowni, najbardziej wtedy, gdy do udziału w nim zaproszono 

naszych podopiecznych. Małe role odegrali Franciszek            

jako    partner do tańca w rytm „cza-czy” oraz Łukasz i Karolina, 

jako para zakochanych wirujących na parkiecie. 

Aktorów Teatru Wiśniowego pożegnano gromkimi            

oklaskami.  

                                                    WK-W 

    (Zdjęcia do artykułów z WTZ wykonali pracownicy.) 

W a r s z t a t y  T e r a p i i    

Z a j ę c i o w e j  

 w  G r u c i e  

  zapraszają na 

Kiermasz Wiązanek  

z okazji Święta Zmarłych. 

Codziennie od pon.-pt. 7.00-15.00  

w budynku Warsztatów  

(była szkoła rolnicza). 

Realizujemy indywidualne zamówienia. Tel.: 56 468 63 14.         

E-mail: wtz.usmiech@neostrada.pl, wtz300@wp.pl Wszystkie 

prace wykonane są ręcznie przez osoby niepełnosprawne. 

ZAPRASZAMY  

DO GMINNEGO CENTRUM KULRURY W GRUCIE 

NA 

ZADUSZKI POETYCKIE 

7 listopada 2014 r. godz. 18.00 

Kazimiera Iłłakowiczówna, Anna Kamieńska, Maryla Wolska,  

Władysław Broniewski, Sergiusz Jesienin, Edgar Lee Masters,  

Leopold Staff i ksiądz Jana Twardowski,  

to poeci, których wierszy posłuchamy.  

Nie tylko o Herbercie… 

– Witam państwa serdecznie na wyjątkowym wydarzeniu   

kulturalnym – tymi słowami dyrektor H. Szumotalska rozpoczęła 

w czwartek 18 września kilkugodzinny wieczór poświęcony     

sztuce. – Doktor habilitowany Radosław Sioma, z Instytutu     

Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

mówił będzie o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta. Następnie 

Stanisław Raginiaka opowie nam o swoim nowym tomiku poezji. 

Miło mi powitać także panie malarki Annę Kalinowską, Joannę 

Sokołowską, Elzę Dobiasz, Renatę Zgardowską, Izabelę     

Ostrowską, Agnieszkę Kurzyńską, Monikę Chyłę, Magdalenę   

Głowacką, Annę Werner, Wioletę Kunę-Więcek, Sabinę           

Kamińską i Elwirę Nowaczek, których prace obejrzymy w finale 

spotkania.   

Zanim naukowiec rozpoczął prawie godzinną opowieść            

o  Herbercie, wicedyrektor naszej szkoły Krzysztof Ficek               

i uczennice przeczytali kilka wierszy poety. Potem, wsłuchując   

się w monolog adiunkta, można było w szerokim zakresie        

posłuchać o życiu i twórczości jednego z najwybitniejszych     

polskich poetów. R. Sioma, który o Herbercie wie prawie wszyst-

ko, w zajmujący sposób przybliżył prywatny i literacki los autora 

Pana Cogito, przeczytał też kilka jego utworów. Była to            

znakomita lekcja o literaturze. 

Po krótkiej przerwie przyszła kolej na tomik  S. Raginiaka, 

który powiedział m.in., że wiersze zamieszczone w Przenikaniu 

światów powstały mniej więcej w okresie jego pracy w Grucie.      

– Tu znalazłem swoje nowe miejsce w życiu, tu mi zaufano,    

zatrudniono w Gminnym Centrum Kultury – mówił. – Nigdy   

dotąd na okładce książki nie pisałem, gdzie pracuję. W przypadku 

tego zbioru tak uczyniłem. Zrobiłem to z pełnym przekonaniem, 

bo – tak mi się wydaje – przez swoją publikację przyczynię się do 

skromnej reklamy wsi i gminy. 

W tle: dr Radosław Sioma 
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Autor przeczytał kilka wierszy. Otrzymał kwiaty od władz, 

które pod nieobecność wójt Haliny Kowalkowskiej wręczył     

Jarosław Poznański, sekretarz urzędu.   

Ostatnią propozycją była wystawa zatytułowana Malowanie 

na drewnie. Prace, oryginalne obrazki, głównie kwiaty, powstały 

podczas warsztatów w Gminnym Centrum Kultury 27 maja.    

Naprawdę było na co popatrzeć. 

 Cieszy, że w GCK spotkało się kilkanaście osób, że propozy-

cja kulturalna znalazła odbiorców.    

                                                (wil)     

Śpiewnie-rodzinna integracja 

 „Muzyka uczy i bawi” – projekt napisany przez Grupę       

Nieformalną, lideruje jej  Hanna Szumotalska. Współudział: Ewa 

Studzińska i Anna Wyżga. Opiekunem projektu jest  Stowarzy-

szenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” z Mełna. Ideą 

przedsięwzięcia (czas realizacji: 20 sierpnia–14 listopada br.)  

było powołanie śpiewającego zespołu w dwóch grupach          

wiekowych 7-9 i 10-12 lat.  

Spotkanie organizacyjne, połączone z próbą wokalną odbyło 

się 2 września. Liderka opiekę nad grupami powierzyła Beacie 

Czmoch, nauczycielce muzyki.  

 Dzieci z ochotą zabrały się do pracy i już 7 września zadebiu-

towały piosenkami patriotycznymi w Annowie, podczas          

Rekonstrukcji Historycznej „Polacy na frontach I Wojny Świato-

wej”.  

 Próby wokalne odbywają się w Gminnym Centrum Kultury   

w każdą środę. 

 1 października H. Szumotalska zorganizowała Spotkanie    

Integracyjne, na które dzieci zaprosiły swoich rodziców                 

i  rodzeństwo. Wszystko po to, aby na razie najbliżsi posłuchali, 

jak rozwijają się wokalnie pod opieką Beaty Czmoch. Z zaprosze-

nia skorzystało wiele osób.  

Miłe, że śpiewających i ich gości odwiedziła wójt Halina   

Kowalkowska. – Jestem pod wrażeniem artystycznych postępów 

najmłodszych wokalistów gminy. Cieszy mnie, że w Gminnym 

Centrum Kultury realizuje się kolejny projekt, że tyle dzieci     

uczy się śpiewu – powiedziała w szczególności wójt. 

Od liderki dowiedzieliśmy się, że chociaż realizacja projektu 

„Muzyka uczy i bawi” potrwa około trzy miesiące, to zamierza 

ona umożliwić dzieciom kontynuowanie nauki śpiewu do wakacji. 

Ponad dwugodzinne spotkanie upłynęło na śpiewaniu,       

zabawie i rozmowach. Organizator przygotował dla wszystkich 

smakowity poczęstunek.       (r) Foto: M. Sala         

Okonin pamiętał o ziemniaku  

Na boisku wielofunkcyjnym w Okoninie 13 września odbył 

się festyn pod nazwą Święto ziemniaka. Członkinie Stowarzysze-

nia Empiria przygotowały mnóstwo smakołyków, począwszy  od  

tradycyjnych ciast, kiełbasek z grilla i wyśmienitej kaszanki po 

pieczone ziemniaki i rewelacyjną nowość – kluski ziemniaczane  

z patelni nad ogniskiem.  

Imprezę uatrakcyjnił pokaz ciężarowców z LKS Horyzont      

z Mełna, pod wodzą –  konsekwentnego i ambitnego – trenera 

Zenona Osucha. (Przypomnijmy, że nasi siłacze 4 października 

awansowali do pierwszej ligi.)   

Świętu ziemniaka towarzyszyła piękna pogoda.  

Wśród zaproszonych gości była wójt Halina Kowalkowska. 

Organizatorzy byli pod każdym względem wzorowo przygotowa-

ni. Wszyscy, którzy przyszli na boisko świetnie się bawili. Trochę 

szkoda, że przy tak sprzyjającej aurze nieco zawiedli mieszkańcy.      

Okonińscy aktywiści za naszym pośrednictwem składają    

serdeczne podziękowania wójt Halinie Kowalkowskiej,               

sołtysowi Piotrowi Szynkowskiemu, Adamowi Sobocińskiemu  

i przyjaznemu stowarzyszeniu ze Słupa oraz oczywiście wszyst-

kim członkom Empirii. 

                                                                                            AFA 

Biblioteka proponuje…  

Zapraszamy mieszkańców gminy Gruta do nauki języków 

obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Nauczanie 

jest bezpłatne i odbywa się metodą e-learningów (nauczanie         

z wykorzystaniem sieci komputerowej i Internetu).  
Kurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej, ponad-

gimnazjalnej i osób dorosłych. Edukację w systemie domowym 

można rozpocząć dopiero po otrzymaniu kodu dostępu do kursu. 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie  

dysponuje takimi kodami dla 150 użytkowników. Pierwszeństwo 

w jego otrzymaniu mają czytelnicy biblioteki lub filii.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt – telefon 56 468 38 48 

(biblioteka w Grucie).                                                                (r) 

SPORT 

CIĘŻARY – MAMY PIERWSZĄ LIGĘ!  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
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4 października 2014 roku to bardzo ważny dzień w historii 

Klubu HORYZONT z Mełna. Nasi drugoligowi siłacze                

w Łukowie (lubelskie) podczas Drużynowych Mistrzostw Polski 

zajęli drugie miejsce, co dało im awans do pierwszej ligi           

krajowej! Brawo! Gratulujemy! I od razu podkreślmy, że        

HORYZONT jest jedynym WIEJSKIM klubem w Polsce, który 

jest wśród najlepszych. 

– Dawid Dądelewski, Paweł Fabrykiewicz, Paweł Janowicz, 

Paweł Dobrzański oraz Filip i Bartłomiej Osuchowie to skład 

naszej drużyny – jednym tchem wyrzuca z siebie trener Zenon 

Osuch, który nie kryje radości z awansu. Przypomina jedno-     

cześnie, że HORYZONT siedem lat temu był już w pierwszej 

lidze, ale z kilku powodów nie dał rady się w niej utrzymać.          

– Przez kilka lat kompletowałem zespół, ambitnie trenowaliśmy 

(średnio jedenaście razy w tygodniu – przyp. S. R.) i wreszcie 

udało się! Mamy ogromną satysfakcję. Dzięki naszym zawodni-

kom o Grucie słychać nie tylko w świadku ciężarowców. Nasz 

awans to reklama dla nas i całej społeczności gminnej. Korzysta-

jąc z okazji dziękuję pani wójt Halinie Kowalkowskiej za wszelką 

pomoc, jakiej nam udziela. Wdzięczny jestem również panu     

Henrykowi Szramowi, prezesowi zarządu spółki TARA oraz  

Janowi Kubickiemu. Naturalnie, największe podziękowania    

kieruję pod adresem ambitnych i pracowitych zawodników. 

Tajemnicą poliszynela jest, że osiągnięcia ciężarowców         

są wypadkową determinacji Zenona Osucha, który nie patrząc     

na najróżniejsze przeciwności realizuje trenerskie plany. Umie      

i potrafi pracować z młodymi zawodnikami, może dlatego, że lata 

temu sam jako 16-latek stanął przed sztangą, podniósł ją...       

Trenerowi należą się słowa uznania za wszystko, co osiąga   

KLUB HORYZONT z Mełna.   

Szanowni Czytelnicy, jeśli uświadomimy sobie, że w Polsce 

jest 1556 gmin wiejskich, to sukces siłaczy z naszej małej        

ojczyzny musi robić wrażenie. PS Nawet jeśli tylko w części   

polskich wsi są kluby ciężarowców, nie zmienia to faktu, że    

mamy powody do satysfakcji.   

Poniżej prezentujemy wyniki z zawodów w Łukowie. 

1. ŁKS Orlęta Łuków 5058,5 pkt. 2. UKS Horyzont Mełno 

4832,1. 3. UKS Talent Wrocław 4662,0. 4. LKS Budowlani SGB 

Nowy Tomyśl 4616,2. 5. MAKS Tytan Oława 4579,9. 6. CWSPC 

Zawisza II Bydgoszcz 4493,5. 7. KS Raszyn 4004,7. 8.UKS Zie-

lona Góra 3934,9. 9. UKS Rzemieślnik Malbork 3180,4. 10. LKS 

Znicz Biłgoraj 2584,1. 11. SSA Legia 1926 Warszawa 2563,2. 12. 

MSS Gryf Sanok 2376,5.                                               S. Raginiak   

Rajd i wycieczka rowerowa 

Członkowie działającego w gimnazjum w Grucie Koła        

Turystyk Rowerowej, realizując program „Szkoły promującej   

profilaktykę onkologiczną” przez prowadzenie zdrowego stylu 

życia oraz stałej aktywności ruchowej, wzięli udział                       

w 66 Grudziądzkim Rajdzie Rowerowym pod hasłem „Jesień        

w Borach Tucholskich” oraz corocznej wycieczce rowerowej 

„Szlakiem miejsc martyrologii w gminie Gruta”. Start do rajdu miał 

miejsce  w miejscowości Szlaga Młyn nad Wdą, dokąd uczestnicy 

zostali przewiezieni autokarami.  

Dalej trasa wiodła przez drogi w borach, rezerwat Brzęki im.   

Z. Czubińskiego i rezerwat Miedzno. W Bąkowie czekała na 

wszystkich niespodzianka kulinarna:  grochówka i żurek oraz       

ciasto, a na deser jabłka. W drodze powrotnej do Grudziądza     

dopadła nas ulewa, która nie zostawiła suchej nitki na żadnym        

z uczestników. Z kolei trasa wycieczki wiodła przez Grutę, Słupski 

Młyn i Mełno, w każdym z tych miejsc uczniowie oddali hołd   

poległym we wrześniu 1939 roku żołnierzom oraz pomordowanym 

przez hitlerowców mieszkańcom gminy. Przy okazji porządkowali-

śmy groby, zapalaliśmy znicze. W Słupskim Młynie młodzież  

zlokalizowała w lesie krzyż, który został postawiony w miejscu 

kaźni ludności cywilnej. W rajdzie i wycieczce udział wzięli:   

Kamila Kurkus, Natalia Osmańska, Marcelina Witos, Beata Szkoła, 

Michalina Fajkowska, Wiktoria Sadowska, Kamil Bogalecki,   

Mirosław Ambroziak, Kamil Jankowski oraz nauczyciele Anna 

Kalinowska, Tomasz Piwowarski i niżej podpisany opiekun koła.       

            Tekst/foto: MarKur) 

„Rowerowe żniwa” - 6 medali naszych uczniów!  
29 września w ośrodku wypoczynkowym DELFIN odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu w Kolarstwie MTB. Uczniowie Szkoły     

Podstawowej w Grucie zdobyli aż 6 medali. Złoto wywalczyli: 

Sebastian Arbszajtys z klasy piątej, Maja Tracka i Mateusz Górski 

(oboje klasa czwarta). Po brąz sięgnęli: Igor Osuch (V kl.),        

Martyna Maliszewska (IV) i Katarzyna Średzińska (VI).                

W klasyfikacji gmin zajęliśmy drugie, wysokie miejsce. Uczestni-

cy mieli do pokonania bardzo trudną trasę. Tym bardziej więc   

cieszy, że wśród medalistów było tak dużo wychowanków naszej 

szkoły. Gratulacje!                                                                (r)

Szkolne zawody sportowe 
W Mistrzostwach Gimnazjum w Indywidualnych Biegach  

Przełajowych, które jednocześnie były eliminacjami do Powiatowej 

Gimnazjady wzięło udział 77 uczniów: 36 dziewcząt i 41 chłop-

ców. W grupie pierwszej zwyciężyła Agata Średzińska, druga była 

Sylwia Piątkowska, a trzecia Wiktoria Sadowska. Natomiast wśród 

chłopców najlepszy był Mirosław Ambroziak, za nim Mariusz  

Mielewczyk  i jako trzeci Marcin Gałusza. Najlepsi biegacze (do 

szóstego miejsca) otrzymali dyplomy. Wszystkim uczestnikom 

biegi serdecznie gratulujemy!                                           M.Kurkus 

Powiatowa gimnazjada i igrzyska młodzieży szkolnej 
W mistrzostwach powiatu W Indywidualnych i Zespołowych 

Biegach Przełajowych  w Łasinie najlepsze wyniki uzyskali: szkoła 

podstawowa –  I miejsce Marcel Baranik (Gruta), gimnazjum – II 

miejsce Michał Bonkowski, III miejsce Szymon Reszka, IV miej-

sce Kajetan Albanowski, V miejsce Marcin Gałusza. Wyniki ze-

społowe: gmina Grudziądz – 1 miejsce (123 pkt.), II – Gruta (119), 

III – świecie nad Osą (107), IV – Łasin (73), V – Rogóźno (57).  

              M. Kurkus 

Sukcesy naszych kolarzy 

Zakończenie sezonu kolarskiego w Małym Rudniku. Pierwsze 

miejsce ze startu wspólnego Agata Średzińska, a drugie Jakub  

Ścibior. 


