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GŁOS GRUTY 
Bezpłatna Gazeta Samorządowa 

Nr 11        Listopad 2012   ukazuje się od 1991 roku 

XIX Sesja 

 Ponad cztery godziny trwała kolejna, XIX Sesja Rady Gminy. 

Porządek obrad to między innymi informacja przewodniczącej Rady 

Renaty Templin o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i 

sprawozdanie wójt Haliny Kowalkowskiej z ich wykonania.  

 We wtorek 13 października radni podjęli uchwały dotyczące: 

1) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 2) częstotliwości i trybu uisz-

czania opłaty za gospodarowanie odpadami, 3) wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-

nej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, 4) obniżenia śred-

niej ceny skupu żyta za okres pierwszych kwartałów 2012 r., 5) wy-

sokości stawek podatku od nieruchomości, 6) wysokości stawek po-

datku od środków transportowych, 7) zmian w budżecie gminy na 

mijający rok, 8) zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej, 9) ustalenia stawek procentowych opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej 

budową urządzeń infrastruktury technicznej, 10) ustalenia wysokości 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku jej podziału. 

 Rada zdecydowała, że w przyszłym roku średnie ceny skupu 

żyta, a także stawki za posiadaną nieruchomość oraz od środków 

transportowych pozostają bez zmian.  

 Do porządku obrad wprowadzony został projekt uchwały o 

„Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu”, związany jest on – 

ogólnie ujmując – z lepszym dostępem do Internetu.  

 W punkcie „Wnioski i Zapytania” radny Marian Kleszczew-

ski zwrócił się do wójt w sprawie szkół gminnych, a konkretnie poli-

tyki oszczędnościowej. 

 – Problemy oświaty w gminie, obciążenia budżetu gminnego 

z tego tytułu znane są  nie od dziś, ale od wielu lat – oznajmiła wójt 

Halina Kowalkowska. – Utrzymywanie szkół podstawowych sporo 

nas kosztuje. Dziś jedyną szkołą jest Zespół Szkół w Grucie, gdzie 

nie trzeba dopłacać. Siedem tysięcy, które otrzymujemy na jednego 

ucznia wystarcza na jej utrzymanie. W tej placówce, co warte podkre-

ślenia, od tego roku są dodatkowe, większe pieniądze na wychowan-

ka dzięki wprowadzeniu klasy sportowej. To zasługa nauczyciela 

Aleksandra Zadykowicza i oczywiście dyrektor Marzeny Sambor-

skiej. Trzeba szukać właśnie takich i innych rozwiązań, żeby dofinan-

sowywać oświatę z różnych źródeł –  podkreśliła      w dalszej części 

swojej wypowiedzi wójt. – A wracając do szkoły w Dąbrówce Kró-

lewskiej myślę, że rodzice potrzebują trochę czasu i któregoś dnia 

zrozumieją, że dla ich dzieci     lepiej będzie, aby uczyły się w więk-

szych oddziałach niż w dotychczasowych, gdzie jest kilkoro 

uczniów. Niewątpliwie dobrą alternatywą jest pomysł, aby najmłodsi 

z klas od pierwszej do trzeciej czy nawet do czwartej nadal uczyli 

się w małych szkołach, a uczniowie z oddziałów pięć i sześć powin-

ni przejść  do Zespołu Szkół w Grucie lub w Nicwałdzie. Dla gminy 

nie ma to większego znaczenia, ponieważ obie placówki i tak są w 

naszej gestii.   

            W dalszej odpowiedzi na pytanie radnego M. Kleszczewskie-

go wójt H. Kowalkowska stwierdziła, że z roku na rok wydatki na 

oświatę ulegają zmniejszeniu, i to dość znacznie. Wynikają one 

głównie ze zmniejszenia etatów nauczycieli. Na podkreślenie tej 

części wypowiedzi prowadząca wspomniała o tym, że od nowego 

roku szkolnego placówkami w Grucie i Dąbrówce Królewskiej za-

rządza jedna pani dyrektor. Podobnie jest w Słupie i Boguszewie.  

– W Polsce zaczyna się sprawdzać pomysł, projekt przej-

mowania szkół przez  lokalne stowarzyszenia – kontynuowała wójt. 

– Oczywiście taka placówka czy placówki nadal będą wspomagane 

finansowo przez samorząd. Chciałabym, aby od przyszłego ro-

ku przynajmniej jedna szkoła podstawowa prowadzona była przez 

stowarzyszenie. Wyznaczyłam już dwie osoby na szkolenie do War-

szawy, aby szczegółowo zapoznały się z wszelkimi kwestiami z tym 

związanymi.   

 Skarbnik Mirosława Pyszora poinformowała Radę, że decy-

zją wojewody zwiększona została dotacja docelowa o kwotę 

39.073.00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykona-

nych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. Również postanowie-

niem wojewody zwiększono plan dotacji docelowej o kwotę 

11.482.00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach 

drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej na rok 2012 „asystent rodziny”. Od skarbnik radni 

dowiedzieli się też, że rezerwę ogólną w wysokości 57.504.00 zł 

przeznacza się na adaptację pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia 

w Nicwałdzie na utworzenie żłobka. Wojewoda zwiększył też o 70 

tys. plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

dla uczniów o charakterze socjalnym. Przyznana też została kwota 4 
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 tys. 192 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady 

Gminy, które odbędą się 9 grudnia br.      

 Sesja to również czas na interpelacje, wolne wnioski i zapy-

tania. Wójt Halina Kowalkowska poinformowała Radę o przyznaniu 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwoty nie-

mal 30 tys. zł na remont dachu i inne prace w kościele w Okoninie.                  

 Przewodnicząca rady Renata Templin poinformowała zebra-

nych o piśmie z Urzędu Skarbowego w Grudziądzu związanego z 

oświadczeniem majątkowym radnych. Urząd nie wniósł żadnych 

zastrzeżeń.  

(Mieszkańcom gminy przypominamy, że protokół z ostatniej sesji 

jest do wglądu w Urzędzie Gminy).                        Tekst/foto: RAS 

DRUGIE URODZINY  

GMINNEGO CENTRUM KULTURY 
 

Przygotowania do urodzinowego wieczoru trwały kilka 

dni. Przystrojenie sali i zainstalowanie sprzętu wizualno-fonicznego 

zabrało kilka godzin, trzeba było zamontować nowo pozyskany duży 

telewizor (decyzją wójt „przywędrował” do GCK ze straży). Pracow-

nicy ZGKiM musieli wywiercić w belce otwory na zawieszenie jupi-

terów oświetlających niedawno ustawioną niewielką scenę. Wcze-

śniej największa sala Gminnego Centrum Kultury wzbogaciła się o 

rolety. Słowem – dzięki naszej władzy, ale też bardzo rozsądnemu 

finansowemu zarządzaniu dyrektor placówki Elżbiety Fabińskiej, 

wreszcie GCK wzbogaciło się o to, co było niezbędne. W rezultacie 

zmian Drugie Urodziny placówki odbyły się w dużo ciekawszej 

scenerii niż rok temu.   

Obchody, skromne ale ciekawe, przemyślane i ambitne 

zaczęły się w środę 31 października  o godzinie siedemnastej.  

Elżbieta Fabińska po powitaniu gości oddała głos zastępcy 

wójt Tadeuszowi Szczepankowi, który w krótkim przemówieniu 

podkreślił ważność istnienia i działania Centrum Kultury dla gminy. 

Wręczył też dyrektor bukiet kwiatów, a wspólnie z Renatą Kurkus 

przekazali placówce sztalugę malarską (prezent urzędu gminy), która 

niewątpliwie bardzo się przyda.  

Urodzinowy wieczór poprowadził autor tego artykułu. 

Dokonał też rocznego podsumowania wydarzeń kulturalnych w tej 

placówce. Na początku jednak zacytował fragment wypowiedzi wójt 

Haliny Kowalkowskiej z ubiegłego roku.  

 – Dziękuję za zaproszenie na Pierwsze Urodziny naszego 

Gminnego Centrum Kultury. Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę 

uczestniczyć w tym jakże ważnym dla naszej społeczności wydarze-

niu – mówiła. – Wszystko, co dziś się tu dzieje świadczy niezłomnie 

o jednym, że w gminie nie brakuje talentów wokalnych, muzycz-

nych, plastycznych, teatralnych i literackich. Składając gratulacje 

pracownikom Centrum i wszystkim, którzy zajmują się gminną kul-

turą, chcę wyrazić swoje szczere życzenie, abyśmy jako mieszkańcy 

Gminy Gruta, w miarę możliwości, jak najczęściej uczestniczyli we 

wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych i życiu społecz-

nym. Niech z każdym upływającym miesiącem poszerza się przyjaźń 

miedzy nami.  

Miniony rok udowodnił, że w naszej gminie rzeczywiście 

jest sporo utalentowanej młodzieży i dzieci.  

Dla ukonkretnienia podajemy kilka ważniejszych faktów:  

listopad 2011 –  koncert zespołu PÓŁnaPÓŁ „Droga do 

Niepodległości” w Dąbrówce Królewskiej. W GCK powstało Koło 

Literacko-Dziennikarskie. Grudzień: Dorota Berent wydała płytę 

„Kolędy i pastorałki”. „Tajemnica Bożego Narodzenia” (do GCK 

dotarło Światło Betlejemskie przyniesione przez naszych harcerzy). 

„Jedno spotkanie – dwie ważne daty” (5. grudnia w tej kulturalnej 

placówce spotkało się kilkadziesiąt starszych osób. Powody były 

dwa: pierwszy – 14. listopada przypada Dzień Seniora, a 3. grudnia 

obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

Grudzień, to również kilka spotkań opłatkowych. Styczeń, to przede 

wszystkim WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, 

która grała w Mełnie-Cukrowni. Uzbieraliśmy w gminie  12. 180,75 

złotych. Więcej niż rok temu! Kolejne wydarzenie kulturalne to 

Gminny Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych. 

Luty, to czas ferii (instruktorzy ruszyli do bibliotek, wyjeżdżali też z 

dziećmi i ich opiekunami do placówek kulturalnych w Grudziądzu). 

Marzec – „Serce i czyn” (4. 03. nasi harcerze przeprowadzili kwestę 

pieniężną na rzecz – niestety nieżyjącej już – chorej Izy Partyki). 

Zorganizowany został Konkurs Recytatorski  „Złote Usta” (w szran-

ki stanęło niemal 50  najmłodszych uczniów wszystkich naszych 

szkół). Kwiecień – Biblioteka – potrzebna i ważna inicjatywa 

(„Budujemy partnerstwo przez edukację dla każdego”, takie hasło 

przyświecało spotkaniu w GCK). Rzecz kolejna: podwójny sukces w 

Chełmnie (Śpiewająca i grająca 31 Grucka Drużyna Harcerska 

„Skorpion” zajęła I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Tury-

stycznej „Scout & Tourist Song Festival” w Chełmnie. I, jakby tego 

było mało, w kolejnej rywalizacji zespołów nasz TiM także sięgnął 

po główną nagrodę. Maj –  „Partnerstwo z korzyścią dla wszyst-

kich” (drugie spotkanie, dyskusja o rozwoju bibliotek oraz o gminnej 

kulturze). Zespół PÓŁnaPÓŁ, z okazji swojej 10-letniej działalności 

wystąpił w grudziądzkim „Akcencie”. Odbył się I Powiatowy Prze-

gląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Sonia Szytniewska zdobyła 

Srebrną GAPĘ w Grudziądzu, a Wiktorii Lewandowskiej (w tym 

samym mieście) jury przyznało pierwsza nagrodę w kategorii 

szkół podstawowych na „Spotkaniu z piosenką” w Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej. Maj to także „Noc bibliotek” (GCK zrealizowało ją 

wspólnie z Elżbietą Polakowską-Lesińską  i Tomaszem Piwowar-

skim, nauczycielem historii). Czerwiec – Dzień Dziecka. Następnie 

realizacja projektu „Być jak Wiktor Kulerski”. Lipiec – czas urlopów, 

czas wakacji… Instruktorzy GCK prowadzili zajęcia w świetlicach 

wiejskich. Sierpień – cały szereg zadań związanych z Dniami Gruty i 

Dożynkami Gminnymi. Wrzesień – „Strzały pod Mełnem” (kilkaset 

osób przyglądało się w niedzielę w Annowie inscenizacji bitwy. Da-

lej: „Lato z GCK” – podsumowanie. Wrzesień to miesiąc, w którym 

pracownicy tej instytucji zasiadają do stołu, by porozmawiać, zapla-

nować działania na najbliższy rok. Październik –  „Cała Polska czyta 

Pana Tadeusza”.  

W tym momencie, gwoli ścisłości, dodać trzeba, że nie 

wszystkie kulturalne projekty i ich realizacje były suwerennym dzia-

łaniem Gminnego Centrum Kultury. Przy niektórych współpracowa-

liśmy przede wszystkim z Gminną Biblioteką Publiczną, Zespo-

łem Szkół, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami 

Terapii Zajęciowej oraz stowarzyszeniami i sołectwami.   

Obecnie w GCK działają trzy zespoły muzyczne, prowa-

dzone są zajęcia plastyczne dla dzieci, jest Kółko Literacko-

Dziennikarskie. Tu spotykają się współpracujący z nami harcerze. Od 

października trwa – i to zarówno dla dzieci jak i dorosłych – nauka 

języka angielskiego. W każdą środę  ma próby zespół wokalny „Złoty 

Wiek”. 

Drugie Urodziny to niewątpliwie mały powód do dumy 

zarówno dla władz samorządowych, jak i ludzi odpowiedzialnych za 

szeroko pojmowaną kulturę w gminie. Mamy się czym pochwalić. 

Nie musimy mieć kompleksów w odniesieniu do innych gmin. 

W Grucie i wsiach sąsiednich naprawdę dzieje się sporo. 

Środowy wieczór udowodnił, że Gminne Centrum Kultury 

ma wielu sprzymierzeńców, z wójt na czele.  

Krótki okres działalności tej placówki udowodnił, że krok 

po kroku krystalizuje się droga kulturalnego rozwoju gminy.  

Na wszystko potrzeba czasu i oczywiście pienię-

dzy. Jednak, jak pokazuje historia wielu wybitnych animatorów kul-

tury, którzy w rezultacie swoich działań przeszli do regionalnej lub 

narodowej historii (na przykład Jędrzej Cierniak, organizator amator-

skich teatrów ludowych), nie pieniądze są najważniejsze. Liczy się 

głównie nasza chęć działania i umiejętność współpracy z innymi, 

dzielenie się swoimi talentami, ambicja i konsekwencja.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_ludowy
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Wszystko to, co wiąże się z pojęciem KULTURA wy-

maga czasu i cierpliwości, a także (a może przede wszystkim) 

zaufania władzy do animatorów, instruktorów, że oni wiedzą, co 

robią i dokąd zmierzają w swoich pomysłach i projektach.  

Taki klimat w naszej gminie jest. A zatem wszystko 

wskazuje na to, że w najbliższych latach możemy sporo osiągnąć. 

Nie bez kozery dyrektor Elżbieta Fabińska wręczyła 

przyjaciołom Gminnego Centrum Kultury kilka oryginalnych 

jesiennych prac dzieci (naprawdę na wysokim poziomie). Dzięku-

jąc im, podkreśliła, że bez pomocy władz i ich o wiele trudniej 

byłoby jej prowadzić placówkę.  

Drugie Urodziny zakończyły się tortowym poczęstun-

kiem. Ciasto smakowało o wiele lepiej niż ubiegłoroczne (tak 

mówili nie tylko ci, którzy byli na Pierwszych Urodzinach). Moż-

liwe, że pyszny  tort nie wziął się z przypadku. Być może na nie-

go zasłużyliśmy.     

Dziękując wszystkim, którzy pomagali przy środowej 

uroczystości wymieńmy jeszcze jej artystycznych „bohaterów”: 

zespoły TiM, PÓŁnaPÓŁ, Nowa Generacja, Dwa na Raz 

(śpiewający poezję młodzi wykonawcy – zdobywcy Złotej GAPY 

– i dyrektor Marek Czarnuch z MGOKiS w Łasinie zaproszeni 

zostali przez Dorotę Berent). Na scenie  zaprezentowała się też 31 

Grucka Drużyna Harcerska „Skorpion” i nasi seniorzy z zespołu 

wokalnego Złoty Wiek. Technicznie panował nad wszystkim i 

swoich urządzeń użyczył Jurek Strużyna. Prowadzenie wieczoru 

(oprócz niżej podpisanego): Sylwia Górska i Małgorzata Rzepko. 

O prowadzonych przez siebie warsztatach plastycznych w GCK 

dla dzieci mówiła Magdalena Głowacka.           

PS Urodziny były też okazją do wręczenia wszystkim 

szczególnego souveniru, pamiątkowego breloczka z napisem: 

„Przyjaciel GCK Gruta”. I rzecz druga: tego dnia Elżbieta Fabiń-

ska i Dorota Berent obchodziły urodziny. Były życzenia, kwiaty, 

oryginalne prezenty i „Sto lat”. 

„Schody do kulturalnego… nieba”, tak zatytułowałem 

artykuł podsumowujący Pierwszy Rok działalności Gminnego 

Centrum Kultury.  

Rok temu pokonaliśmy pierwszy stopień. Dziś za nami 

kolejny. Życzmy sobie wszyscy, aby 2013 rok nie tylko w obsza-

rze kultury przyniósł nam jak najwięcej satysfakcji.         
                    Tekst/foto: S. Raginiak         

Był radnym, jest komendantem 
 Sławomir Chyła od 

lipca 2012 roku jest Komen-

dantem Gminnym Ochrony 

Przeciwpożarowej Gminy Gru-

ta.  

– W lutym tego roku zmarł 

druh Henryk Klucznik, dotych-

czasowy szef straży i ktoś mu-

siał go zastąpić – mówi S. 

Chyła. – Na posiedzeniu zarzą-

du, którego byłem członkiem, 

prezes Stefan Falkowski i kole-

dzy złożyli mi propozycję ob-

jęcia tej funkcji. Po mojej aprobacie prezes zwrócił się w tej sprawie 

do wójt Haliny Kowalkowskiej, gdyż to wójt z ramienia zajmowanego 

stanowiska decyduje o tym, kto obejmie to stanowisko. Propozycja 

została rozpatrzona pozytywnie. Wybór między radnym a szefem 

straży nie był dla mnie łatwy. Uznałem jednak, że jako zawodowy 

strażak – pracuję w Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu – po-

winienem uszanować zarówno ofertę kolegów, jak i decyzję pani wójt.     

Nowy komendant jest absolwentem Szkoły Chorążych Po-

żarnictwa w Poznaniu, posiada stopień kapitana. Ukończył licencjac-

kie studia pedagogiczne w Bydgoszczy o specjalności „Edukacja dla 

bezpieczeństwa”. Obecnie S. Chyła jest na ostatnim roku stu-

diów magisterskich na tej samej uczelni, kierunek „Zarządzanie kryzy-

sowe”.    

– Cóż takiego jest w tym zawodzie, że zdecydował się pan 

zostać strażakiem?  

– Pewnie duży wpływ na moją decyzję miało to, że przez 

wiele lat członkiem OSP w Boguszewie był mój ojciec. Już w 1984 

roku zostałem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w tej wsi. 

Ucząc się w Technikum Rolniczym również należałem do drużyny 

strażackiej. A mówiąc szerzej i szczerze, jako chłopak z podziwem 

patrzyłem na strażaków, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwo, 

często ryzykując życiem nieśli pomoc innym. Uważałem ich za boha-

terów… Myślę, że pomoc innym ludziom, nie tylko w moim zawo-

dzie, jest czymś bardzo ważnym i szlachetnym.  

– Jak wyglądały pierwsze dni po objęciu stanowiska komen-

danta?  

– Przede wszystkim musiałem dokonać przeglądu sześciu 

jednostek, bo tyle jest ich w naszej gminie. Dotyczyło to przede 

wszystkim sprawdzenia wyposażenia i poziomu wyszkolenia poszcze-

gólnych jednostek OSP. Jestem zadowolony z istniejącego stanu rze-

czy. Obecnie nasze jednostki dysponują sześcioma samochodami ra-

towniczo-gaśniczymi i dwoma GLM 8/8 żuk. W najbliższym czasie 

czeka nas wymiana samochodu ciężkiego w OSP Gruta. Nie obędzie 

się bez finansowej pomocy gminy. Chcę podkreślić, że poprzedni 

komendant druh Henryk Klucznik zostawił po sobie porządek, prak-

tycznie wszystko miał dopięte na ostatni guzik. Moją ambicją jest, aby 

za mojego dowodzenia straż działała przynajmniej w takim samym 

stopniu, jak dotychczas.        

– W gminie, co jest bardzo istotne, strażacy od lat pozyskują 

i kształcą swoich następców, czyli młodzież. Jest sporo drużyn stra-

żackich. 

– To już wieloletnia tradycja. Rzeczywiście, jak mało która 

gmina, nie możemy narzekać na brak młodzieży w naszych szeregach. 

To cieszy. Organizowane przez nas zawody drużyn strażackich cieszą 

się dużym powodzeniem, kibicuje im wielu mieszkańców. Ogłaszamy 

też konkursy plastyczne o tematyce przeciwpożarowej. Nasza mło-

dzież odnosi sukcesy. W tym roku Magdalena Wolska wygrała powia-

towy Turniej Wiedzy Pożarniczej, później w skali województwa zdo-

była drugie miejsce.  

– Czy jako strażacy prowadzicie kontrolę przeciwpożarową 

w posesjach, gospodarstwach? 

– Jestem już po rozmowie z wójt w tej sprawie. Trzeba dmu-

chać na zimne. Tak, wkrótce chcemy powrócić do cyklicznej akcji 

„Posesja”. Przeszkoleni druhowie będą sprawdzać przestrzeganie 

przepisów i doradzać mieszkańcom w sprawach przeciwpożarowych.   

Życzymy nowemu komendantowi i jego podwładnym spo-

kojnych dni i nocy.  

Sławomir Chyła mieszka w Boguszewie. Żona Beata pracuje 

w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie. Córka Gabriela jest uczen-

nicą liceum ogólnokształcącego. Hobby kapitana to łowiectwo i sport 

(przede wszystkim piłka nożna).      

     Tekst/foto: S. Raginiak  
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PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ COMENIUS 
 

W Zespole Szkół w Grucie w związku z pozyskaniem dofi-

nansowania na realizację projektu Comenius – w ramach Programu 

Uczenie się Przez Całe Życie – aktywnie działa Koło Comenius, do 

którego należy ok. 20 gimnazjalistów.  

W październiku odbyły się pierwsze spotkania. Na pierw-

szym spotkaniu uczniowie zostali zapoznani z głównymi celami i 

założeniami Partnerskiego Projektu Szkół Comenius. Na następnych 

zajęciach, prowadzonych przez anglistki (mgr Elżbietę Czubaszek, 

mgr Iwonę Murak oraz dr Marzenę Samborską) uczniowie przygoto-

wywali własne portfolia        w języku angielskim, a następnie w gru-

pach wykonywali projekty na temat partnerskich szkół z Turcji, 

Włoch i Litwy.  

Na zajęciach listopadowych uczniowie zgłębiali swoją wie-

dzę na temat Litwy. Na początku zajęć mgr Tomasz Piwowarski omó-

wił zarys historyczny, omówił wiele ciekawostek i nauczył młodzież 

kilku słówek w języku litewskim. Dalszą część zajęć poprowadziły 

mgr Joanna Sokołowska oraz mgr Joanna Witkowską, pod opieką 

których uczniowie zapoznali się z ogólną charakterystyką Litwy, 

walutą, kuchnią, ustrojem politycznym, ruchem drogowym, wyszuki-

wali wiadomości o ludności i języku oraz przemyśle.  

Na kolejnych spotkaniach koła Comenius uczniowie zosta-

ną zapoznani z osobliwościami Włoch i  Turcji, potem będą przygoto-

wywać kartki świąteczne dla partnerskich szkół. Przed uczniami rów-

nież jest quiz o partnerskich krajach, dzielenie się wrażeniami z poby-

tu w partnerskiej szkole w południowo-wschodniej Turcji oraz wiele 

innych ciekawych atrakcji.  

W grudniu odbędzie się również zebranie dla rodziców 

młodzieży, która aktywnie uczestniczy w zajęciach koła Comenius  

   Tekst i foto: Koordynator  projektu Comenius 

                            dr Marzena Samborska 

„Bibliotekarz – to brzmi dumnie!” 
 

Kilka dni temu ogłoszono wyniki tegorocznego ogólnopol-

skiego konkursu stypendialnego organizowanego w ramach Funduszu 

Wieczystego im. Olgi Rok. Konkurs adresowany był do bibliotekarek 

pracujących w punktach publicznych w małych miejscowościach.  

Miło nam poinformować, że wśród laureatek znalazła się 

Anna Fabrykiewicz z Okonina.    

– Kiedy rankiem jedenastego października wysiadłam na 

dworcu w Warszawie, serce biło mi mocno – dzieli się wrażeniami 

nagrodzona A. Fabrykiewicz. – Musiałam dotrzeć do budynku przy 

Placu Wilsona, gdzie odbywał się Kongres Bibliotek Publicznych. To 

właśnie tam, pośród blisko czterystu bibliotekarzy z Polski i kilku-

dziesięciu gości z kraju i zagranicy wręczono mi wyróżnienie. O kon-

kursie dowiedziałam się z Internetu. Spośród blisko stu aplikujących, 

mój projekt znalazł się w gronie piątki wyróżnionych. Dla zobrazo-

wania podam tylko, że moje koleżanki – współlaureatki pochodziły z 

województw śląskiego, łódzkiego, podlaskiego i pomorskiego. – W 

projekcie bibliotekarka z Okonina opisała głównie swoją pracę: osią-

gnięcia, zrealizowane projekty, plany na przyszłość, a także to, co się 

jej podoba w pracy, jak i to, co chciałby zmienić, ulepszyć. – Cieszę 

się bardzo, że szacowna Kapituła  (a było to prawie 15 znanych osób, 

m.in. prezesi stowarzyszeń, fundacji, dziennikarze, pisarze) doceniła 

moją pracę i uhonorowała. To wielki zaszczyt dla mnie, ale i motywa-

cja do jeszcze lepszej pracy. 

Wyróżnienie Annie Fabrykiewicz wręczała Agnieszka Ko-

złowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu, która objęła honorowy patro-

nat nad konkursem. Obecna była też sama organizatorka i pomysło-

dawczyni Anna Rok, wnuczka Olgi Rok, która w ten sposób    chcia-

ła uczcić pamięć o swojej babci – wspaniałej kobiecie i bibliotekarce. 

– O akcji było głośno w kraju – dodaje laureatka. – Ogrom-

nie przeżyłam radiowy wywiad dla programu pierwszego Polskiego 

Radia, który był emitowany na żywo. Jestem szczęśliwa, że mogłam 

reprezentować nasz mały Okonin i gminę Gruta na tak szerokim fo-

rum. Myślę, że biblioteka jest wielka nie lokalem czy księgozbiorem, 

ale przede wszystkim swoją działalnością, która sprawia, że ludzie 

lubią tu przychodzić i korzystać z najróżniejszych propozycji czytel-

ni. Na koniec chciałabym podzielić się sentencją, którą zawsze noszę 

w sercu, a którą teraz mogę powiedzieć głośno: „Bibliotekarz – to 

brzmi dumnie”.  

Pani Aniu, gratulujemy i cieszymy się na równi z Panią. 

                Rozmawiał: S. Raginiak 

Projekty „Ślady Przeszłości” i „Młodzieżowe Kluby Filmowe” 
 

– Realizacja nowych projektów rozpocznie się w styczniu 

przyszłego roku i trwać będzie do końca czerwca – mówi Elżbieta 

Polakowska-Lesińska. – Do wykonania zadań w pierwszym wypadku 

niezbędne są cztery osoby, które kiedyś lub obecnie  zajmowały się 

lub zajmują historią gminy. W naszej gminie ten warunek może być 

spełniony. Pierwsza postać to oczywiście Wiktor Kuleski, nieżyjący 

dziennikarz, po którym została „Gazeta Grudziądzka” i wiele innych 

publikacji. W gminie pracuje publicysta Stanisław Raginiak, który z 

przyczyn reporterskich, i nie tylko, interesuje się przeszłością 

tej ziemi. Ostatnio nawiązałam kontakt z panem Stanisławem Pau-

chem mieszkającym w ZZD Mełno, który jak mało kto zna historię 

gminy. Napisał: „Historię Gorzelni Mełno”, „Monografię z miejsca 

urodzenia” i „Historię kolei żelaznej Chełmża-Mełno”. 

W czteroosobowym składzie jest też Tomasz Piwowarski, nauczyciel 

historii w gimnazjum w Grucie.    

Centrum Edukacji Obywatelskiej kieruje ten program do 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Ucznio-

wie opracowywać będą materiały o wydarzeniach, osobach, miej-

scach, które są im bliskie i ciekawe, a które przez dokumentowanie 

ich warto i trzeba zachować dla kolejnych pokoleń. W związku z 

projektami E. Polakowska-Lesińska i Anna Fabrykiewicz 8 listopada 

uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu w Warszawie.  
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Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 

Święto Odzyskania Niepodległości obchodzono… śpiewająco  

Na zaproszenie Pani Haliny Kowalkowskiej, wójt gminy, i 

Stowarzyszenia „Uśmiech" na I Przegląd Piosenki Patriotycznej i 

Żołnierskiej przyjechało do Gruty 15 zespołów wokalnych. Były to: 

„Józefinki” ze Świecia /Osą, „Złoty Kłos” z Jabłonowa Pomorskiego, 

„Wesołe Kumoszki” ze Zbiczna, „Retro” z Grudziądza, „Madlen” z 

Warsztatów Terapii Zajęciowej Gruta, „Zorza” z Grudziądza, z 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łasina, „Brodniczanka” z Brodnicy, 

„Wrzosy” z Grudziądza, „Skorpion” – drużyna harcerska z Mełna, 

„Harmonia” z Radzynia Chełmińskiego, „Echo Kwidzyna” z Kwidzy-

na, „Byle Babki” z Łąkorza i „Cyganeczki” z Gardei.  

Po powitaniu przez wójt H. Kowalkowską i przypomnieniu 

historii Święta Niepodległości przez Barbarę Małgorzewicz przedsta-

wiono jury i rozpoczęło się przesłuchiwanie zespołów. Pierwszy wy-

stąpił „Złoty Wiek” z Gruty i – kolejno – zespoły wymienione jak 

wyżej.  

Wysłuchaliśmy pieśni i piosenek, m.in.: „Leć orle biały”, 

„Warszawianka”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Tu wszędzie jest 

moja ojczyzna”, „Przyjedź mamo na przysięgę”. Po dwugodzinnej 

wokalno-muzycznej rywalizacji do pracy przystąpiło jury. W tym 

czasie zespoły, już poza konkursem, wykonywały swoje utwory i za-

praszały do tańca.  

Po przerwie przewodniczący jury Pan Maciej Gburczyk 

odczytał protokół.  

W kategorii zespołów osób niepełnosprawnych I miejsce 

przyznano zespołowi „Madlen” z WTZ Gruta, II –  „Echu Kwidzyna”, 

III – WTZ  Łasin. W kategorii seniorów I miejsce zajęły „Józefinki”, 

II – „Złoty Kłos” , III – „Wrzosy”.  

Wyróżnienie i puchar wójt H. Kowalkowskiej pojechały do 

Zbiczna, otrzymały je „Wesołe Kumoszki”. Nagrodę publiczności 

„wywalczyły” „Cyganeczki”, jej fundatorem było sołectwo Gruta.  

Wszystkie zespoły otrzymały puchary, przewodniki tury-

 – Nasz wyjazd do stolicy sprawił, że zainteresowałyśmy się 

kolejnym projektem „Młodzieżowe Kluby Filmowe” – relacjonuje 

Anna Fabrykiewicz. – Związany on jest z cyklicznymi spotkaniami z 

kinem artystycznym. Na razie nie mamy sprecyzowanego pomysłu na 

miejsce, gdzie mieliby się spotykać młodzi pasjonaci kina. Rozwiąza-

nie tej kwestii to sprawa najbliższych tygodni.  

 Obie panie poinformowały redakcję, że obecnie kontynuują 

szkolenie internetowe, które pozwoli im w jak najlepszy sposób reali-

zować projekty, wspólnie zresztą z Gminnym Centrum Kultury i 

Zespołem Szkół.           (eres) 

styczne Gminy Gruta oraz albumy ufundowane przez panią Ewę Mes, 

wojewodę. Były też kwiaty przygotowane przez uczestników WTZ z 

Gruty. Nie zabrakło nagród rzeczowych, odtwarzacze DVD otrzyma-

ły zespoły WTZ Gruta i Łasin oraz „Józefinki”. Radia: 

„Echo Kwidzyna” i „Złote Kłosy”. 

Uczestnicy poczęstowani zostali obiadem przygotowanym 

przez panie z kuchni Zespołu Szkół w Grucie.  

Wszystkim wolontariuszom i członkom Stowarzyszenia 

składamy serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu im-

prezy.  

Przeglądowi przysłuchiwał się poseł Janusz Dzięcioł.  

PS Więcej zdjęć obejrzeć można na stronie www.kulturalnie.gruta.pl  

                Barbara Małgorzewicz   

              Foto: E. Fabińska 

Stowarzyszenie  Aktywnych Sympatyków Pokrzywna     
     Kolejne Stowarzyszenie pre-

zentowane na łamach „Głosu Gruty” 

powstało w maju ubiegłego roku. Tak 

się jednak złożyło, że już po kilku 

miesiącach dotychczasowy prezes 

złożył rezygnację i dalsza działalność 

organizacji stanęła pod znakiem zapy-

tania.  

W marcu bieżącego roku doszło do 

kolejnego zebrania. Niestety nikt nie 

kwapił się objąć społeczną posadę. Na 

szczęście na sali obecny był Wojciech 

Lembicz, człowiek wierzący we własne siły, społecznik z charakteru. 

Postanowił poprowadzić Stowarzyszenie. Wspólnie z zarządem, w 

skład którego weszli Małgorzata Świątek i Jarosław Soucha, zdecydo-

wali się działać na rzecz lokalnej społeczności.  

 – Podejmując się nowej funkcji zdawałem sobie spra-

wę, że nie będzie łatwo – mówi Wojciech Lembicz. – Po pierwsze 

dlatego, że Stowarzyszenie Aktywnych Sympatyków Pokrzywna było 

jednym z najmłodszych w gminie, po wtóre konsolidacja środowiska 

– zapewne nie tylko w tej wsi – jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. 

Tak to już jest, że wszystko, co nowe poddane zostaje bacznej obser-

wacji i często surowej, choć nie zawsze słusznej krytyce. Ludzie, 

rozumiem to i szanuję, przyglądają się naszym pierwszym poczyna-

niom. To naturalne, że zanim dołączą do nas inni (mam taką nadzie-

ję), zaakceptują nas, chcą utwierdzić się w przekonaniu, że rzeczywi-

ście mamy konkretne plany i potrafimy je urzeczywistnić. Jak na 

Pokrzywno jest nas na razie niewiele, bo zaledwie siedemnaście osób. 

Ale wierzę, że niedługo będzie więcej. Ufam, że czas pracuje dla 

Stowarzyszenia.            

 Zapytany o główne cele działalności, prezes odpowie-

dział: – Jest sporo do zrobienia nie tylko dla młodzieży i dzieci, ale 

także dla dorosłych. Statutowo zajmujemy się głównie wspieraniem 

inicjatyw społecznych. Poza tym chcemy na szerszą skalę zająć się 

propagowaniem turystyki w lokalnym wydaniu, czyli organizować 

wycieczki po najbliższej okolicy, opowiadać o ważnych miejscach, a 

takie u nas są, chociażby pozostałości po zamku krzyżackim. Kolejna 

rzecz to kultura w najszerszym pojęciu i sport. Następnie współpraca 

z wszelkimi organizacjami i firmami działającymi w Pokrzywnie i w 

pobliżu. Chcemy też jak najlepiej współpracować z Radą Sołecką i 

naturalnie z władzą lokalną.  

 Najważniejsze dotychczasowe dokonania Stowarzy-

szenia: na początku czerwca zorganizowany został Piknik Rodzinny 

połączony z Dniem Dziecka. Oprócz najróżniejszych gier i zabaw dla 

najmłodszych zaproponowano im wycieczkę „Szlakiem bobra”. Spa-

cer, oprócz walorów poznawczych, miał też element edukacyjny, a 

dotyczył głównie poznawania drzew i roślinności. Wcześniej, w mar-

cu, pamiętano o Dniu Kobiet. Przedstawicieli Stowarzyszenia nie 

zabrakło podczas Dni Gminy Gruta i Dożynek.    

– Jak już wspomniałem Stowarzyszenie Aktywnych Sym-

patyków Pokrzywna ma krótką historię, dlatego na razie trudno jest 

mówić o szerszej symbiozie w odniesieniu do społeczeństwa naszej 

wsi – dodaje prezes. – Mam jednak nadzieję, że powoli okrzepniemy    

na organizacyjnej mapie gminy i z czasem przekonamy i pozyskamy 

do swojej działalności więcej osób. Na koniec listopada, a najpóźniej 

na początku grudnia planujemy zebranie, na którym chcemy szczerze 

i szeroko porozmawiać na temat najbliższej przyszłości Stowarzysze-

nia. Mam nadzieję, że rozpatrując wszelkie za i przeciw dojdziemy do 
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wniosku,  że taka organizacja jest wsi potrzebna. Przede wszystkim 

takie przekonanie muszą mieć nasi członkowie. Jeśli tak będzie, to 

niewątpliwie z czasem będziemy bardziej wiarygodni i przekonamy 

mieszkańców do naszej pracy. Należę do ludzi zdecydowanych, ta-

kich, co to łatwo się nie poddają. I dlatego wierzę, że Stowarzyszenie 

z czasem zostanie zaakceptowane przez miejscową społeczność, a 

tym samym bardziej się rozwinie. Moje przekonanie jest tym więk-

sze, bo – już to wiem – mogę liczyć na wsparcie ze strony wójt Hali-

ny Kowalkowskiej, władz gminy i naszej pani sołtys Alicji Kurkow-

skiej.  
– Może dwa słowa o najbliższych planach. 

– Oprócz statutowej działalności chciałbym jak najszybciej 

nawiązać bliższy kontakt  z osobami najogólniej mówiąc twórczymi, 

które mieszkają w Pokrzywnie. Jest pan zajmujący się fotografią, 

również uzdolniona plastycznie pani. Uważam, że warto przybliżyć te 

osoby środowisku, pokazać ich prace. Planuję też zorganizowanie 

Dnia Przemysłowca, to na razie robocze hasło, chodzi o zaprezento-

wanie firm działających na terenie naszej wsi i nie tylko. Przez te 

poczynania chcemy przybliżyć mieszkańcom firmy działające na 

terenie Pokrzywna, pokazać ludzi, którzy mają osiągnięcia w jakiejś 

dziedzinie.          

 Zainteresowanym podajemy telefon do prezesa: 

605550490. 

PS Prowadzący Stowarzyszenie mieszka oczywiście w 

Pokrzywnie. Jest żonaty, ma troje dzieci. Interesuje się historią dru-

giej wojny światowej, techniką wojskową i turystyką.  

                    Tekst/foto: S. Raginiak 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  W SP W PLEMIĘTACH 

Dzieci naszej szkoły dołączyły się do ogólnopolskich ob-

chodów 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 12 listopada przed-

stawiły w obecności rodziców, nauczycieli i uczniów wymowną aka-

demię, w której oddali hołd wszystkim, którzy dla nas walczyli o 

niepodległość Ojczyzny. Wykorzystując różne formy artystycznego 

przekazu, pantomimy, muzyki, tańca i słowa przedstawiono tragiczne 

dzieje Polski pod zaborami i radosne chwile odzyskania wolności. 

Sztuka zaprezentowana przez uczniów wprowadziła wszystkich w 

niezwykły, podniosły nastrój. Swoim występem podziękowaliśmy 

wszystkim tym, dzięki którym możemy żyć w wolnej Ojczyźnie. 

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani Wójt Hali-

na Kowalkowska. Dziękujemy Pani Wójt za obecność a także za 

wspieranie naszych „historycznych przedsięwzięć”. Występ dzieci 

przygotowały: nauczycielka historii mgr Dorota Kruszczyńska, mgr 

Hanna Szadkowska i ks. mgr Marek Wysiecki.   (MW) 

˶Śniadanie daje moc˝ 
 Według badań (wywiady z wychowawcami klas 1-6 szkół 

podstawowych) przeprowadzonych w kwietniu 2011 r. przez Mill-

ward Brown SMG/KRC na zlecenie Banków Żywności i firmy Dano-

ne w blisko 40% tych klas w polskich szkołach podstawowych są 

dzieci, które nie jedzą drugiego śniadania, prawie ćwierć miliona 

uczniów odżywia się w sposób niewystarczający dla ich prawidłowe-

go rozwoju, np. wychodzą z domu bez śniadania, przychodzą do 

szkoły bez drugiego śniadania, nie jedzą codziennie obiadu. Nato-

miast ok. 130 tys. skarży się z powodu niedożywienia. 24% dzieci w 

wieku 6 – 11 lat w ciągu tygodnia nie je codziennie śniadania.  

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Goto-

wania ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. 

Zdrowia Markosa Kyprianou. Data ta została   wybrana na promowa-

nie właściwego odżywiania pod hasłem „Śniadanie daje moc”. Naj-

ważniejsze cele programu: 1) zwiększanie świadomości na temat 

zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, 2) przyczy-

nianie się – poprzez edukację – do obniżania poziomu niedożywienia 

dzieci w Polsce.   

 – Właśnie dziś, ósmego listopada pamiętamy o tym dniu w 

naszej szkole i propagujemy hasło „Śniadanie daje moc”. Rada Ro-

dziców i nauczyciele od rana zajmują się sprawami kulinarnymi, 

robią kanapki dla dzieci, myją przyniesione owoce – mówi dyrektor 

placówki Hanna Pęksa. 

 – Wspólnie z rodzicami serwujemy uczniom śniadanie. Bułki 

sponsorował pan Zenon Osuch – dodaje Regina Sadowska. – W trak-

cie konsumpcji mówić będziemy dzieciom o tym, jak ważne jest, by 

przed wyjściem do szkoły wypiły szklankę mleka lub herbaty i zjadły 

cokolwiek. To jest bardzo ważne dla organizmu.   

 Pani Sylwia Krajniewska, przewodnicząca Rady Rodziców 

wspólnie z kilkoma mamami dwoiły się i troiły, by na czas zdążyć z 

kanapkami. Około godziny dziewiątej do stołu zaproszono wszystkie 

dzieci.  

 Tego dnia uczniowie mieli jeszcze jedną frajdę – wyjechali do 

Grudziądza na sztukę Teatru Współczesnego z Krakowa „Szatan z 

siódmej klasy”.                 Tekst/foto: RAS    

Dzień zdrowego śniadania 

Uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Plemię-
tach przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje 
moc”.  

8 listopada w klasach przygotowali pod okiem wycho-
wawczyń Arlety Szulc i Anny Kręcisz, pyszne, zdrowe śniadania. 
Składały się one z pożywnych kanapek, owocowych szaszłyków, 
soków owocowych, mleka oraz „zdrowych” ciast na bazie owo-
ców, marchwi i buraczków, które dzieciom bardzo smakowały, 
tym bardziej, że przygotowywały je same. Na degustację zapro-
szeni zostali również rodzice, pomoc których była nieodzowna. 
Uczestnictwo w programie profilaktycznym „Śniadanie daje 
moc”, to nie tylko przygotowanie klasowego śniadania, ale sze-
reg pogadanek na temat zdrowego odżywiania. Dzieci poznały 
piramidę żywieniową, zasady racjonalnego odżywiania, wyko-
nywały też prace plastyczne, rozwiązywały rebusy, krzyżówki 
oraz prowadziły „eksperymenty” związane z odżywianiem.                                                             
      (AS i AK) 
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W poszukiwaniu skarbów 
W październikowy piękny dzień uczniowie klasy I i II 

Szkoły Podstawowej w Plemiętach wraz z wychowawczyniami Arletą 

Szulc i Anną Kręcisz wybrały się na wycieczkę do zamku w Radzy-

niu Chełmińskim. Przewodnikiem była Dominika, która oprowadza-

jąc dzieci po historycznym obiekcie zapoznała je nie tylko z jego 

przeszłością , 

ale  i okolicy.   

Dzieci w spe-

cjalnych tuni-

kach zwiedziły 

między innymi 

komnaty, wieżę 

narożną 

oraz kostnicę z 

salą tortur. 

Obejrzały ma-

kiety okolicz-

nych zamków, 

w tym gródka 

plemięckiego 

oraz zdjęcia z filmu „Pan Samochodzik i skarb Templariuszy, który 

był nakręcany w ruinach tego zamku (ponad czterdzieści lat temu).  

Następnie rycerz Mieczysław zapoznał wycieczkowiczów z 

dawną bronią, mieczami i toporami oraz zaprezentował wystrzał ze 

średniowiecznej armatki. Dzieci mogły przymierzyć hełm krzyżacki, 

obejrzeć pokaz walki rycerskiej oraz postrzelać z łuku. Na zakończe-

nie wyjazdu uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Po powro-

cie do szkoły wycieczkowicze obejrzeli  wspomniany już film „Pan 

Samochodzik i skarb Templariuszy”.      

    Opracowanie: Anna Kręcisz 

Słup – ambitny konkurs plastyczny 
 Na frapujący po-

mysł wpadła nauczycielka 

Anna Kurzyńska ucząca 

historii w szkole w Słupie. 

Zaprosiła uczniów do 

konkursu, którego celem 

było wymyślenie 

i namalowanie herbu tej 

wsi.   

– Niedawno przeczytałam 

w prasie o niewielkiej 

miejscowości Topolinek 

w gminie Świecie nad Wisłą. Właśnie w tej wsi liczącej raptem po-

nad sto osób odbył się taki konkurs. Pomyślałam, że warto w naszej 

szkole pójść tym śladem – usłyszałem od pedagog.   

Zainteresowanie było spore. Udział wzięło dwadzieścioro 

uczniów. Nagrodzono czternaście prac. Główny laur przypadł Łuka-

szowi Ziętarskiemu (klasa czwarta). Druga nagroda powędrowała do 

Adrianny Brzyskiej, trzecia do Wiktorii Iterman. Kolejne otrzymali: 

Jakub Tyda oraz równorzędne Weronika Kurzyńska i Wiktoria Wa-

sielewska.  

Napisałem, że A. Kurzyńska wpadła na śmiały pomysł. 

Uważam bowiem, że temat „Herb wsi Słup” to poważne wyzwanie i 

naprawdę trzeba posiadać spore umiejętności plastyczne (także wy-

obraźnię), by zdecydować się na start w konkursie. Prace, nie tylko 

ścisłej czołówki młodziutkich „artystów”, zaskoczyły jurorów dojrza-

łością. Tym samym, kolejny raz, potwierdza się nie tylko moja opi-

nia, że w gminie mamy sporo utalentowanych dzieci i młodzieży. 

Trzeba o tym pamiętać niemal każdego dnia i robić wszystko 

(stwarzać warunki), by nasze „perełki” mogły się jak najlepiej rozwi-

jać. To wręcz obowiązek nauczycieli i osób odpowiedzialnych za 

działalność kulturalną w gminie.  

O powadze i ważności konkursu w Słupie niech świadczy 

skład jury: przewodniczącą była Violetta Pacuszka, archeolog gru-

dziądzkiego muzeum, ksiądz Czesław Dolecki, radny Stanisław An-

gowski, Katarzyna Koprowska, członek Rady Rodziców (nagrody 

dzieciom wręczała jej przewodnicząca Sylwia Krajniewska), wspo-

mniana już Anna Kurzyńska i niżej podpisany.                 

 – Niewykluczone, że najlepsza praca zyska także uznanie w 

oczach społeczności naszej wsi i, na początek, zostanie zaakceptowa-

na przez Radę Sołecką, która – mam taką nadzieję – wystąpi do 

władz gminy z petycją o formalne uznanie pomysłu, pracy Łukasza 

Ziętarskiego za znak, za godło naszej wsi – spuentował konkurs rad-

ny S. Angowski.  

 Laureat powiedział, że oprócz rysowania i malowania lubi 

zajęcia z wychowania fizycznego i język polski. Jego rodzice mają 

duże gospodarstwo rolne. – Oprócz nauki mam jeszcze szereg innych 

drobnych obowiązków w domu. Interesują mnie nowoczesne maszy-

ny rolnicze, a także przyroda – wyznał zwycięzca.          

 Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i książki, fundato-

rem była Rada Rodziców i sołtys Agnieszka Wesołowska. 

              Tekst/foto: RAS 

SOBOTNI SEANS W 3D 
 W sobotę 

17.11.2012 Małgorzata 

Taranowicz, radna i 

sołtys Mełna-ZZD w 

partnerstwie z sołtysem 

Mełna-Cukrowni, Hen-

rykiem Zalewskim zor-

ganizowali kolejną 

atrakcję dla dzieci. Był 

to tym razem wyjazd do 

kina „Helios” w Alfie w 

Grudziądzu na  film w 

3D pt. „Asterix i Oberix 

w służbie je królewskiej mości”. Dzieciom bardzo podobał się film, 

niektóre z nich były po raz pierwszy w kinie, widziały film w 3D. W 

prezencie dzieci otrzymały też słodki upominek od organizatorów. 

 Był to wyjazd integracyjny, w którym wzięły udział dzieci z 

Mełna-ZZD, Mełna-Cukrowni, Boguszewa i Okonina. W sumie poje-

chało 40 osób, w tym 3 opiekunów. W ostatniej chwili jedno dziecko 

zrezygnowało i tym samym uniemożliwiło wyjazd komuś innemu. 

(Prosimy rodziców, aby na przyszłość wcześniej zgłaszali rezygna-

cję.) Sołtysi bardzo dziękują pani Aldonie Szczapińskiej,  nauczyciel-

ce Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz  Natalii Szumotalskiej, 

drużynowej DH z Mełna-Cukrowni  za pomoc w opiece nad dziećmi 

podczas wycieczki. W przyszłym roku dzieci będzie czekało też wiele 

atrakcji - obiecują organizatorzy, ponieważ jak można zauważyć swo-

je działania kierują przede wszystkim do dzieci, gdyż każdy wyjazd 

wnosi wiele nowych rzeczy do ich życia, a także rozwija intelektual-

nie.       Foto: P. Barszczewska

      Tekst: M. Taranowicz 

DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA, RADA RODZICÓW 
ORAZ CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II 
ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW I ABSOLWENTÓW 

30 LISTOPADA O GODZ. 9.00 
NA UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 

100-LECIA SZKOŁY 
 

PROGRAM: 
9.00 – msza św. w kościele parafialnym w Linowie 

10.30 – złożenie kwiatów i wspólna modlitwa przed szkołą 
przy płycie pamiątkowej 

poświęconej Patronowi – błogosławionemu Janowi Pawłowi II 
10.45 – część artystyczna w wykonaniu uczniów 

11.45 – wspomnienia absolwentów i zaproszonych gości 
12.15 – zwiedzanie szkoły i wystawy zgromadzonych pamiątek 

12.45 – spotkanie gości przy kawie  

100-LECIE SZKOŁY 
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GRUTA SZCZYPIORNIAKIEM STOI 
W ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w hali sportowej w Grucie, odbyły się zawody w mini 

piłce ręcznej dziewcząt i chłopców rocznik 2000 i młodsi. W kategorii dziewcząt do rywalizacji stanęły tylko dwa 

zespoły: SP Gruta i SP Słup. Dziewczęta z Gruty nie dały żadnych szans przeciwnikowi wygrywając 11:0. 
W kategorii chłopców do zmagań stanęło pięć drużyn: SP Gruta, SP Dąbrówka Królewska, SP Nicwałd, SP 

Słup i SP Boguszewo. Zespoły zostały podzielone na dwie  grupy. W grupie pierwszej chłopcy z Gruty wysoko poko-

nali rówieśników z Nicwałdu (17:2) i Dąbrówki Królewskiej (20:0). W trzecim meczu tej grupy pomiędzy Dąbrówką 
Królewską   a Nicwałdem padł wynik 3:2. W grupie drugiej zawodnicy SP w Słupie pokonali  SP Boguszewo 9:0. W 

spotkaniu o pierwsze miejsce szczypiorniści z Gruty wygrali ze Słupem 5:4. Trzeci miejsce zajęła SP w Dąbrówce 

Królewskiej, która pokonała SP Boguszewo 4:3. 
TABELA KOŃCOWA: 1. SP Gruta. 2. SP Słup. 3. Dąbrówka Królewska. 4. SP Boguszewo. 5. SP Nicwałd 

Drużyny dziewcząt (opiekun Mariusz Kurkus) i chłopców (opiekun Aleksander Zadykowicz) z SP Gruta 

będą reprezentowały gminę Gruta w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Radzyniu Chełmińskim. 
 
 

TRZECIE MIEJSCE PIŁKARZY 
 Po zajęciu pierwszego miejsca w Powiatowej Gimnazjadzie piłkarze naszego gimnazjum awansowali do tur-

nieju ćwierćfinałowego Gimnazjady Województwa Kujawsko – Pomorskiego w „6” piłkarskich. W zawodach, które  

odbyły się w Grudziądzu na orliku przy stadionie Olimpii zajęli trzecie miejsce. 

Skład drużyny: Cezary Szytniewski, Karol Michalski, Krzysztof Rosiński, Szymon Pyżewicz,  Kamil Paliwoda, Mate-
usz Kozłowski, Paweł Kruszkiewicz, Kacper Michelus, Krystian Rajnik. Opiekun: Mariusz Kurkus. 

Wyniki turnieju ćwierćfinałowego Gimnazjady Województwa Kujawsko – Pomorskiego: 

Gry eliminacyjne: 

1. Gim. Gruta – Gim. nr 7 Grudziądz  1:2 

Gim. Wąbrzeźno – Gim. Starogród  3:1 
Mecz o I miejsce Gim. nr 7 Grudziądz – Gim. Wąbrzeźno 3:2 

Mecz o III miejsce Gim. Gruta - Gim. Starogród 1:1 KARNE: 2:0 

TABELA 

1. Gim. nr 7 Grudziądz. 2. Gim. Wąbrzeźno. 3. Gim. Gruta. 4.Gim. Starogród. 

 
 

XIII MISTRZOSTWA  POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS W GRUDZIĄDZU  

W PIŁCE SIATKOWEJ 

O PUCHAR WÓJTA GMINY GRUTA 

MGR HALINY KOWALKOWSKIEJ 
 

W hali sportowej w Grucie odbyła się pierwsza runda spotkań powiatowej ligi piłki siatkowej. Siatkarze 

Płomienia Gruta zaczęli ją pomyślnie wygrywając dwa mecze – z Beczkopolem Łasin i Leśnikiem Jamy. 
WYNIKI MECZÓW I RUNDY  

Grzmoty Grudziądz – OSP- Gremlin Świecie n/Osą 2:0 (25:22, 25:17) 

Leśnik Jamy –  Płomień Gruta    0:2 (22:25, 31:33) 
Glaz-Tech Grudziądz – Master Team Grudziądz  0:2 (21:25, 21:25) 

Orlęta  Linowo – Grzmoty Grudziądz   0:2 (12:25, 21:25) 

Glaz-Tech  Grudziądz –  Rogóźno Juniorzy  2:1 (16:25, 25:14, 18:16) 
Rogóźno Seniorzy  – Orlęta Linowo   0:2 (29:31, 22:25) 

Płomień Gruta – Beczkopol Łasin   2:0 (25:12, 25:7) 

OSP- Gremlin Świecie n/Osą  – Beczkopol Łasin  2:0 (25:21, 25:23) 
Grzmoty Grudziądz –  Olimpia Kowalewo Pom.  2:0 (25:15, 25:14)  

Rogóźno Juniorzy – Master Team Grudziądz  0:2 (21:25, 21:25) 

Rogóźno Seniorzy  – Olimpia Kowalewo Pom.  2:0 (25:13, 25:8) 
  TABELA  

                                                                       M           zw/por        P           S               MP                  

Grzmoty Grudziądz    3 3-0   9 6-0  150-101 
Płomień Gruta    2 2-0   6 4-0  108-72 

Master Team Grudziądz   2 2-0   6 4-0  100-84 

Rogóźno Seniorzy   2 1-1   3 2-2  101-77 
OSP-Gremlin Świecie n/Osą  2 1-1   3 2-2  89-94 

Orlęta Linowo    2 1-1   3 2-2  89-101 

Glaz Tech Grudziądz    2 1-1   2 2-3  101-105 

Rogóźno Juniorzy   2 0-2   1 1-4  97-109 

Leśnik Jamy      1 0-1   0 0-2  53-58 

Beczkopol Łasin   2 0-2   0 0-4  63-100 
Olimpia Kowalewo Pom.  2 0-2   0 0-4  50-100  

M – liczba meczy, zw/por – zwycięstwa/porażki, P – duże punkty, S – stosunek setów, MP – małe punkty 

TURNIEJ SOŁECTW W PIŁCE SIATKOWEJ 

Na 16 grudnia 2012 r. został zaplanowany coroczny turniej sołectw gminy Gruta w piłce 

siatkowej. Zgodnie z regulaminem zawodów drużyna składa się z minimum 6 zawodników, miesz-

kańców danego sołectwa. Wszystkie mecze odbędą się w hali Zespołu Szkół w Grucie. Zgłoszenia 

do turnieju (do 14 grudnia) przyjmuje organizator p. Mariusz Kurkus pod numerem telefonu 

696 890 689. 

ZAGRAMY 21 RAZ! 

Tradycyjnie Gmina 

Gruta organizuje Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Sztab WOŚP znajduje 

się przy Gminnym Centrum 

Kultury w Grucie. Szef sztabu 

Elżbieta Fabińska prosi wszyst-

kich ludzi dobrej woli, którzy 

chcą zagrać na rzecz dzieci i 

seniorów o kontakt z GCK lub 

telefoniczny 501168193. 

21 Finał WOŚP odbę-

dzie się 13 stycznia 2013 roku w 

świetlicy w Mełnie. 

Informacje sportowe nadesłał Mariusz Kurkus 

… JUŻ NIEDŁUGO  

BOŻE NARODZENIE 


